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Vážení spoluobčané,
skončilo nejkrásnější období roku – léto, začíná
podzim a čeká nás zima.
Léto nám přineslo krásné počasí, i když někdo
řekne horké a extrémně suché. Samozřejmě jsou
tyto výkyvy počasí nepříjemné. Když se podíváme na všechny zprávy ze světa, buďme rádi za
místo, kde žijeme. Ze všech katastrof, které se
letos v létě ve světě vyskytly (povodně, hurikány,
zemětřesení, ničivé požáry atd.) se nás téměř nic
nedotklo. Mimo nezvyklého sucha a jedné větrné
bouře, která poškodila několik střech v Kroužku a
polámala dva smrky na návsi.
I tato „živelná drobnost“ s ohledem na letní události v celé naší republice některé občany vykolejila. Přestože hasiči a elektrikáři pracovali
nepřetržitě několik desítek hodin na odstranění
škod a zprovoznění dodávky elektrické energie,
volali tito občané v podvečer starostovi. A celkem vzrušeným tónem, podobajícím se vynadání, se ptali, proč jim nejde elektřina, kdy přesně
půjde a proč v jiném domě jde. A důvod dotazu?
Plné mrazáky masa a jak to bude starosta řešit…
Na rozdíl od těchto volajících, kteří přímo nebyli
živlem zasaženi a nevznikla jim žádná materiální škoda, občané Kroužku, kteří měli poškozené
střechy, poškozené fasády, věci ze dvora odnesené větrem na druhou stranu návsi, brali tuto
situaci velice klidně, střízlivě, rozumně. Obětavě
pomáhali i ti nezasažení a všichni nezištně po-
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skytli prostor hasičům a jiným složkám k řešení
této situace. Rozhodně ocenili a obdivovali jejich
nasazení a um. Ať si říká, kdo chce, co chce, naši
lidé se ještě umí postavit k problému a předvést
profesionální práci.
A nyní zpět k prožitému létu. Doufám, že si ho
užily především děti a to i díky koupališti v Rousínovci, které se snažíme postupně zvelebovat.
Dokonce jsme dostali děkovný dopis od jedné
maminky a její kamarádky z Brna, kdy chválily
koupaliště, jeho klidnější a intimnější atmosféru
oproti různým aqualandům. Taková reakce potěší, protože většinou se ozývají ti, kterým něco
vadí, a spokojená “většina“ mlčí. Je to především
pochvala pro Městské služby, které jsou provozovatelem koupaliště a v neposlední řadě i manželům Bučkovým, kteří provozují bufet.
Poděkování patří také paní Popelkové, která organizovala v rámci Centra volného času tři běhy
příměstských táborů. A velice nás těší, že i za pořádání těchto táborů přišlo poděkování.
Léto poskytlo prostor nejen k rekreaci u vody, ale
i k různým kulturním vyžitím. Zda Sušilův festival, letní kino, Rousínovské trhy i další akce pořádané ostatními organizacemi jako např. letní
noci, hody, posezení u hudby, sportovní dny dětí
a další, přispěly k Vašemu vyžití, necháme na Vašem posouzení.
Po krásném létě a jistě příjemně prožitých
prázdninách děti nastoupily do škol. Nejmenší
školáci nastoupili na Tyršovu, kde se s velkým
úsilím přes prázdniny podařilo vyměnit okna,
zateplit a rekonstruovat střechu, instalovat nucenou výměnu vzduchu ve třídách, vymalovat
třídy a provést další úpravy. Byl to jistě velký záběr pro firmu, která toto vše v extrémně krátkém
čase stihla zrealizovat. Ovšem největší záběr to
byl v několika posledních prázdninových dnech
jak pro učitele a vedení školy, tak i pro uklízečky.
Aby připravili školu k provozu po stavebních pracích, napřeli veškeré své sily, neohlíželi se na čas
a na to zda je to zcela součástí jejich povinností.
Za to jim patří velký dík.
Nyní probíhají práce na vnějším zateplení pláště budovy, na dokončení rekonstrukce podlahy
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tělocvičny a bude následovat sanace sklepů.
Všechny práce by měly skončit v říjnu (tělocvična) a v druhé polovině listopadu (celkové zateplení, sanace sklepa). Tím by měla být dokončena
rekonstrukce vlastní budovy školy, která bude
moderně připravena na mnoho let provozu.
Konečně se naši nejmenší školáčci budou moci
věnovat svým prvním krokům ve vzdělávacím
procesu v krásných, prostorných, prosvětlených
a dobře větraných třídách.
Aby celá část areálu Tyršova určená pro základní
školu byla kompletní, probíhají v tomto roce projektové práce na školní jídelně, kuchyni a školním dvoře s přístupem do ZŠ.
Dle předpokladu by se mělo v první polovině
příštího roku získat stavební povolení a následně zažádat o dotace. Pokud s žádostí o dotace
uspějeme, chceme postupně tyto investice realizovat na konci příštího roku, popřípadě o prázdninách 2019.
Město má mnoho investičních záměru také v oblasti životního prostředí či nemotorové dopravy.
Bohužel město nevlastní vždy všechny pozemky
nutné k této realizaci. Vždy je nějaká větší či menší část pozemků v soukromých rukou. Neochota
prodat za přiměřenou cenu, směnit či dokonce
jen jednat o těchto pozemcích ze strany majitelů
mnoho těchto snah brzdí, odsouvá do neúnosně
dlouhých lhůt a někdy i úplně pohřbí. Dost často zaznamenáváme názor, že město chce získat
tyto pozemky ze spekulativních důvodů. Proti
tomuto se musím ohradit, není jediný případ, kdy
tomu tak za našeho působení na radnici bylo.
Chci apelovat na občany města, aby se vždy na
tyto záležitosti podívali z hlediska, co zamýšlený
záměr přinese obecně všem. Zkuste se oprostit
pouze od individuálního zájmu. Posuneme se
všichni s úrovní života v Rousínově dál.
Jeden další příklad nesolidárnosti občanů místních částí s celkovou situací Rousínova se člověk
dozví na setkáních s občany. Když na těchto setkáních předkládáme, co máme v plánu udělat
pro školství, sport či pro dopravu, jednotliví občané některých místních částí prohlásí, že je jim
úplně jedno, co budeme budovat v Rousínově. Je
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pouze zajímá, co bude v nejbližším okolí jejich
domů. To že plně využívají komunikace, zdravotní péči, obchody, školy a školky pro své děti či
vnoučata, prostě celou infrastrukturu Rousínova, si buď neuvědomují či nechtějí přiznat. Jsem
přesvědčen, že je to názor opravdu pouze malé
části občanů.
Kamenem úrazu je doprava v Rousínově, kdy občané většiny místních musí přijet na státní silnici
v Rousínově a projet náměstím, aby se dostali
autem nebo autobusem do Vyškova či Brna. Dopravu v Rousínově neúměrně zatěžuje nákladní
tranzitní doprava. Silnice II/430 z Brna do Vyškova je v majetku kraje. Správa a údržba silnic JMK
si již po letech uvědomila, že tato doprava poškozuje jejich majetek. Konečně dopadla na úrodnou
půdu mnoholetá snaha Rousínova něco dělat
s tranzitní nákladní dopravou. SÚS JMK si nechala zpracovat projekt na omezení tohoto tranzitu od Holubic po Drysice zákazovými značkami.
Nyní je tento projekt na schválení na dopravním
odboru MěÚ ve Vyškově. Doufáme, že toto řešení bude v brzké době schváleno a budeme žít
v naději, že po schválení přistoupí SÚS JMK
k rychlé realizaci tohoto omezení. Pokud se realizace podaří, jsme přesvědčeni, že to prospěje
všem, kteří v daném úseku využívají především
osobní či hromadnou dopravu a ulehčí to i provozu v samotném Rousínově.
Takže na závěr jsem přece našel snad pozitivní
věc a zahlédl světlo na konci tunelu.
Berme současnost optimisticky a nepřehlížejme
drobné pokroky a radosti. Kdyby bylo všechno
ideální, na co bychom potom nadávali. To bychom
si ty chyby a nedostatky museli pracně vymýšlet.
Bez nadávání snad Čech či Moravák ani neumí žít.
Přeji Vám všem mnoho optimismu a pozitivního
pohledu na problémy života a nenechme se otrávit novinami a televizí, které nás zásobují většinou negativními zprávami.
Ne na všechno se musíme nutně dívat přes podsouvanou politickou optiku.
Ing. Jiří Lukášek
starosta města

NENECHTE SI UJÍT
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sobota 21. října
KÁCENÍ MÁJE
Představena bude Moravská beseda
v podání dětí
sál TJ Spartak Slavíkovice od 20 hodin

středa 13. prosince
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
VE SLAVÍKOVICÍCH
před sokolovnou TJ Spartak Slavíkovice
od 18 hodin

úterý 31. října
SOUBŮREK – GALA A HOSTÉ
sál ZUŠ F. Sušila v 18 hodin

VÝSTAVY
3. – 12. listopadu
VÝSTAVA „UŽ TROUBĚJÍ“
Výstava obrazů Václava Hlaváče na počet
patrona myslivců sv. Huberta.
Vernisáž v pátek 3. listopadu v 17 hodin.
Otevřeno pondělí, středa, pátek 10 - 17 hodin,
neděle 14 - 17 hodin
výstavní prostory staré radnice

sobota 25. listopadu
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
sál TJ Spartak Slavíkovice od 20 hodin
neděle 3. prosince
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A ADVENTNÍ PROCHÁZKA ZUŠKOU
Sušilovo náměstí a ZUŠ F. Sušila od 16 hodin
středa 6. prosince
ADVENTNÍ KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ
sál ZUŠ F. Sušila v 18 hodin
úterý 12. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT
sál ZUŠ F. Sušila v 18 hodin

26. listopadu – 10. prosince
ROUSÍNOVSKÁ KERAMIKA
Vernisáž v neděli 26. listopadu v 16 h.
Otevřeno pondělí, středa, pátek 10 - 17 hodin,
neděle 14 - 17 hodin
výstavní prostory staré radnice
27. listopadu – 3. prosince
PODZIMNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
Vernisáž v pondělí 27. listopadu v 18 h
sál ZUŠ F. Sušila v 18 hodin

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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OPRAVA PRŮTAHU PŘES KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY BUDE POKRAČOVAT
Město Rousínov ve spolupráci se Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje plánuje
opravu II. úseku průtahu přes místní část Královopolské Vážany. Bude probíhat oprava komunikace v centrální části Vážan a úseků směrem
na Habrovany a Vítovice. Dále bude provedena
celková rekonstrukce chodníků a dešťové kanalizace. Součástí této akce bude i dopravní opatření na příjezdu do obce směrem od Habrovan,

které by mělo zvýšit bezpečnost chodců v této
lokalitě. Celá stavební akce je rozdělena na dvě
etapy. První etapa má začít už letos na podzim,
dokončení druhé etapy je v plánu do konce června 2018.
Ing. Dušan Pekařík
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí

NOVÁ SBĚRNÁ MÍSTA NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Druhým rokem se v Rousínově a jeho místních
částech rozšiřuje síť sběrných hnízd. V loňském
roce se rozšíření týkalo místních částí, v letošním roce sídliště a přibylo i jedno místo v Čechyni. V sídlišti bylo rozmístěno více nádob na
tříděný odpad a vybudováním nových sběrných
míst se snížila docházková vzdálenost ke kontejnerům z jednotlivých bytových domů. Za poslední dva roky byl počet nádob na tříděný odpad
zvýšen celkem o 47 kontejnerů. Na jednotlivých

sběrných hnízdech jsou umístěny jak kontejnery
na směsný komunální odpad, tak na tříděný.
Od 1. listopadu 2017 dochází ke změně frekvence svozu směsného komunálního odpadu, která
byla schválena stejně jak pro rodinné domy, tak
i pro bytové domy na sídlišti. V zimním období
(listopad – duben včetně) bude svoz probíhat 1x
za 14 dnů, v letním období (květen – říjen včetně)
1x týdně.
Odbor VŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ PÉČE V ROUSÍNOVĚ
Občané našeho města a místních částí Rousínova, kteří se ocitnou v situaci vyžadující pro ně
samotné nebo člena rodiny „pomoc až do bytu“,
někdy neví, jak postupovat a koho oslovit.
Nejdříve je nutné rozlišit, o jakou službu (pomoc) se jedná. Terénní domácí péče je zdravotní
a pečovatelská.
Pokud se jedná o poskytnutí zdravotní domácí
péče, v Rousínově ji zabezpečuje Oblastní chari-

cích i terénní pečovatelskou službu. Tato sociální služba je již hrazena podle sazebníku výše
jmenované organizace. Kontakt na vedoucí pečovatelské služby charity je pro občany Rousínova paní Dana Vitulová, tel. 774 874 818.
A jakou sociální službu a kde poskytuje Město
Rousínov pro své občany? Jedná se prakticky
o stejnou domácí pečovatelskou službu (čili
hrazenou podle aktuálního sazebníku), ale s tím

ta Vyškov. V takovém případě se potřebný musí
obrátit na svého praktického lékaře, který již
situaci posoudí a sestrám z charity práci zadá
(jedná se obyčejně o odběry krve, injekce, převazy, pohybové cvičení apod.). Toto poskytnutí
zdravotní terénní domácí péče je pro potřebného (nyní pacienta) bez finanční náhrady, tedy
zdarma.
Stejná organizace (v tomto případě opět Charita
Vyškov) poskytuje v Rousínově a okolních ob-

rozdílem, že se poskytuje převážně nájemníkům domu s pečovatelskou službou na Loukách
1156/1 v Rousínově. Kromě toho rousínovští
pracovníci v sociálních službách zajišťují pro
všechny občany města a jeho místní části Čechyně, Král. Vážany, Vítovice, Slavíkovice, Kroužek, Rousínovec doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

strana 7
Proto je nutno rozlišovat, na koho se obrátit
o pomoc. Oblastní charita Vyškov a Pečovatelská služba města Rousínova jsou naprosto
samostatné, jednotlivé služby.
Veškeré podrobnější informace o Pečovatelské
službě města Rousínova jsou k dispozici na internetových stránkách www.rousinov.cz.

Kontakty na pracovníky
Pečovatelské služby města Rousínova:
Havířová J.
724 571 836
Jindřichová E.
607 910 745
Tomečková P.
739 112 814
Jandorová M.
608 944 857
Kancelář
517 326 180
Júlia Havířová

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ZIMNÍM OBDOBÍ - OD 1. 11. 2017
V Královopolských Vážanech proběhne poslední svoz směsného komunálního odpadu podle
letního harmonogramu v pondělí 30. října, první
svoz podle zimního harmonogramu 6. listopadu
a pak každý lichý týden.

V Rousínově a ostatních místních částech bude
poslední letní svoz ve čtvrtek a pátek 26. a 27.
října, první zimní 9. a 10. listopadu a pak každý
lichý týden.
Tento svozový plán bude platit do 30. dubna
2018.
Odbor VŽP

Diakonie Broumov, sociální družstvo
vyhlašuje
SBĚR 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, menší elektrospotřebiče – i nefunkční, knihy.
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek,
znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční:
ve dnech: 23. – 27. října 2017, denně 8.00 - 17.30 hod.
místo: Louky 1, Rousínov, Dům – centrum harmonického bydlení
(v prostorách garáží, vjezd autem možný až ke garážím)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel: 724 571 836, 517 326 180

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DLUHOVÉ PORADENSTVÍ – JAK NA TO
Dělají vám vaše dluhy těžkou hlavu? Nemáte
na splátky? Situaci musíte řešit hned, protože
nesplácet dluhy je cesta k exekuci. Do dluhů se
lidé dostávají většinou kvůli běžným půjčkám.
Ti, kteří jsou již ve finanční tísni a nejsou schopni splácet své dluhy, se mohou přijít poradit
s odborníky, jak řešit svoji obtížnou finanční
situaci.
Prostřednictvím našeho rousínovského zpravodaje vám nabízíme několik odkazů na registrované sociální služby – odborné sociální poradenství. Sociální služby odborného sociálního poradenství jsou vždy bezplatné. Prosím,
nepleťte si komerční poskytování finančního poradenství, které není sociální službou
a zpravidla není poskytováno bezplatně.
Ve Vyškově vám poradí „Poradna pro občanství, občanská a lidská práva“ na náměstí Čsl.
armády 1/2a, Vyškov a „IQ Roma servis“ na náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov.
Ve Slavkově u Brna vám poradí „Charitní poradna“ na ulici Polní 1444, Slavkov u Brna.
V Brně vám poradí „Občanská poradna“ na ulici
Anenská 10, Brno nebo na ulici Koniklecová 5,
Nový Lískovec.
K 1. 9. 2017 vešla v platnost novela zákona
o advokacii, která přináší nárok na bezplatnou
právní pomoc. Je určena pro osoby, které mají
příjem do trojnásobku životního minima. Ty mají
právo na to, aby jim Česká advokátní komora
určila advokáta k poskytnutí ústní právní porady. Poplatek činí 100,- Kč, nárok je na 2 hodiny
poradenství ročně.
Pro žadatele z Brna a okolí zajišťuje tuto veřejně
prospěšnou činnost Česká advokátní komora,
pobočka Brno. Zde je nutné se objednat na tel.
513 030 111 (sekretariát pobočky).
NEZAPOMEŇTE, KAŽDÁ SITUACE SE DÁ ŘEŠIT!
Jana Vykydalová
vedoucí oddělení sociálních věcí
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PŘIVÍTÁME NOVÉ DĚTI DO R–KLUBU
V ROUSÍNOVĚ, KR. VÁŽANECH
I SLAVÍKOVICÍCH
R-klub je určen pro děti, které by rády trávily
svůj volný čas s kamarády anebo by si chtěly
něco zajímavého vyrobit či se něčemu novému
naučit. Klub je zaměřen na volnočasové aktivity, jako jsou výtvarné a rukodělné práce, vaření,
pečení, hry a jiné zájmové činnosti.
Kdy a kam přijít:
Pondělí 16:00 – 18:00 hod. Rousínov
Úterý
15:15 – 18:15 hod. Slavíkovice
16:30 – 18:30 hod. Rousínov
Čtvrtek 16:00 – 18:00 hod. Rousínov
16:30 – 18:30 hod.
Královopolské Vážany
Pátek
16:00 – 18:00 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.
Lenka Popelková

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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POOHLÉDNUTÍ ZA PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY
Během letních prázdnin jsme pro děti uspořádali celkem 3 turnusy příměstských táborů. Dva
tábory byly zaměřené na výtvarnou činnost
a jeden byl výletní po okolí.
Na výtvarném táboře, který byl veden umělec-

kým směrem, si děti vyzkoušely různé výtvarné
techniky jako je enkaustika, dekalk, malování
pastelem či uhlem, akrylovými barvami si na-

malovaly obraz na plátno ve volné přírodě, vyzkoušely si land-art i malování na obličej. Tábor
byl naplněn velice šikovnými a nadanými dětmi,
které se těšily na každý další den tábora. Děti
bych chtěla ještě jednou velmi pochválit za jejich píli a tvůrčí nadšení.
Výletní tábor se nám také
vydařil. Byl zaměřen především na výlety po okolí,
spojené s táborovými hrami
a soutěžemi. Navštívili jsme
zámek ve Slavkově, kde děti
hledaly ztracenou korunu,
byli jsme v muzeu ve Vyškově, v kasematech na Špilberku nebo jsme podnikli
obyčejný výšlap do přírody,
kde nechybělo hledání pokladu a opékání špekáčků.
Celý tábor se nám vydařil, děti byly spokojené
a plné zážitků.
Lenka Popelková

ŠKOLY
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DVOULETÉ DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Legislativou České republiky je umožněno přijímat do mateřské školy děti mladší tří let.
Počet dětí, které jsou přijímány do MŠ před dovršením třetího roku věku, stále přibývá. Je to
následkem změny podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku, ale také následkem sociální situace ve společnosti. Rodiny jsou často
ve složité finanční situaci a matky jsou nuceny
vrátit se do zaměstnání předčasně.
Proto i my učitelé musíme na tento fakt reagovat a přizpůsobit své pedagogické působení této věkové kategorii. Odborníci tvrdí, že ne
všechny děti jsou zralé na nástup do mateřské
školy před třetím rokem a adaptace se nemusí
vždy podařit, protože každé dítě je vývojově na
jiné úrovni. Při práci s dětmi se neubráníme jisté
formě disciplíny, která je důležitá pro to, aby se
děti nezranily, aby jedly nebo zachovávaly hygienu. Pokud se princip disciplíny uplatňuje vůči
dvouletému dítěti, vývojově jej brzdíme. Proto
tyto děti potřebují individuální péči, během níž
se bude rozvíjet autonomie jim šitá na míru.
V červenci 2017 všechny pedagogické pracovnice MŠ Rousínov absolvovaly třídenní kurz, kde
byly seznámeny s tím, jak mají s těmito dětmi
pracovat. Lektorky jim předaly bohaté zkušenosti ze svojí praxe. Učitelky si obohatily své
zásobníky písniček, básniček a her o novinky,

které mohou využívat při své práci s dvouleťáčky.
Ve školním roce 2017/2018 bylo do MŠ Rousínov
přijato 32 dětí, které ještě nemají tři roky. Učitelky se snaží pro tyto děti vytvořit vhodné podmínky, aby adaptace proběhla bez sebemenších
problémů. K tomu je potřeba úzká spolupráce s rodinou. Adaptační práce probíhá citlivě
a šetrně s ohledem na individuální zvláštnosti
každého jedince. Učitelky připravují těmto dětem vzdělávací nabídku především úpravou samotného prostředí, vhodným výběrem hraček,
sportovního náčiní, dětských hudebních nástrojů, ale i nabídkou dalších materiálů (písek,
modelína, barvy… ). Učíme děti, co je správné
a co ne. Děti se učí akceptovat nastavená pravidla. Prostřednictvím her s ostatními dětmi
a přítomností učitelky si utváří vlastní „JÁ“. Učitelky vytvářejí pevné základy pro další osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji osobnosti.
Doufám, že adaptace dvouletých dětí proběhne v co nejkratší době a čas, který dítě stráví
ve školce, bude co možná nejpozitivnější. Vždyť
šťastné a spokojené dítě je naším společným
cílem.
Věra Babyrádová
učitelka MŠ

PRVNÍ TÝDNY VE ŠKOLCE
Už je to tu! Ještě nedávno jste vozili své dítě v kočárku, nyní nastoupilo do mateřské školy. Změní
se mu i vaší rodině celý svět. Proto se snažte vše
ulehčit.
Vzdejte se pohody ve prospěch klidného začátku školky a zřejmě i vaší práce. Trénujte vstávání, učte se novému rytmu rána, abyste pak
v klidu oba stíhali. Spolu s časným nebo přesným
vstáváním se také nabízí nutnost upravit pravidelnost v usínání. Tedy žádné „až se mu/jí bude
chtít“.

Je také dobré, opět v předstihu, dávat dítěti
ochutnávat potraviny, které jsou ve školkách na
jídelníčku běžné, a vy je naopak běžně nejíte. Dopřejete dítěti rozmanitost a zároveň zabráníte
tomu, že by pak u svačin či obědů bylo vydané
napospas chutím a jídlům, které nezná. K jídlu
však patří i odpovídající míra sebeobsluhy. Vaše
dítě by mělo vydržet během jídla sedět a ne odbíhat od stolu, umět jíst a pít samo, odnést si po
sobě tácek, talíř, sklenici.
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Spousta maminek podceňuje samostatnost
svých dětí. Dostatečně si neuvědomují, že ony na
potřeby svého dítěte reagují okamžitě, ale paní
učitelka na to zdaleka nebude mít takový prostor. Je tedy třeba nechávat některé věci zcela
na dítěti, dát mu prostor, aby si je doma mohlo
v klidu zkoušet samo.
Ráno nechávejte dítě, ať se samo obléká. Můžete
mu připravit hromádku oblečení a hlavně odolejte jeho snahám po pár vteřinách nezdaru kňourat o pomoc. Vysvětlujte, ukazujte, ale pak už to
nechte na něm. Děti by se měly umět svléknout,
vyzout či obout si boty, papuče, uklidit si věci do
skříňky se svou značkou, poznat si svoje oblečení, uklidit hračky, umět si říct, potřebují-li na
toaletu, zavolat pomoc dospělého, umýt si ruce,
vysmrkat se.
Dítě by mělo také vědět, že se zřejmě chystáte
do práce, že si tedy bude chodit hrát do školky.
Přesto, i když nepodceníte žádný krok z přípravy,
je velká pravděpodobnost, že prvních pár dnů,
možná týdnů, vás bude trápit pláč dítěte, které

ŠKOLY
vás ze školky nechce pustit. Proto dejte na radu
zkušených učitelek a neprotahujte loučení ve
dveřích třídy.
A co určitě nedělejte?
Může se stát, že vám dítě při přípravách nebude moc „pomáhat“. Že vám často potečou nervy
z toho, že oblékání mu nejde nebo u toho nadbytečně trucuje. A ani nevíte jak, najednou z vás vyletí: „No, jen počkej, však oni tě ve školce naučí!“
To opravdu ne! Zbytečně v dítěti vytváříte strach
z nového prostředí.
Chcete mít klid a dítě, které se do školky těší?
Mějte s ním velkou trpělivost. A dejte prostor
i svým přípravám do práce. Obvykle obojí začíná ve stejný čas. Pokud to jde, posuňte nástup
do práce třeba o týden později, než je nástup do
školky. Lépe si zvyknete. Na odloučení, na jiné
nastavení celého dne. A lépe to zvládnete vy
i vaše dítě.
Sylva Málková
učitelka MŠ

ŠKOLY
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NOVÝ ROK (ŠKOLNÍ)
Začátek školního roku je natolik významné datum, že o něm každý ví a skoro každá škola o tom
něco píše. Pokusím se napsat něco, co nebude
úplně bezobsažné.
Za poslední roky jsme si zvykli, že nový školní
rok začíná napínavě. Pokud se zrovna nefinišuje
s nějakou stavební úpravou, tak třeba praskne
hadička na WC a ze školy je koupaliště, jako předloni. I letos to bylo napínavé do poslední prázdninové neděle. Proto chci na úvod poděkovat.
Jednak firmě Vašstav, jejíž představitelé nám vyhověli a určili postup stavebních prací v budově
na Tyršově tak, aby byl interiér 4. září připraven
na příchod žáků. To, že se ještě dokončuje fasáda či rekuperace, je jen málo zatěžující a plnému
provozu prakticky nebrání. Ale chci poděkovat
také zaměstnancům školy, zejména uklízečkám
i kuchařkám, které nad rámec svých povinností,
včetně víkendu, připravily tyto prostory včas do
provozuschopného stavu.
Souběžně byla zčásti renovována sportovní
hala na Tyršově, kterou škola využívá pro tělesnou výchovu. Zde musíme strpět zpoždění
vinou nepředpokládaného zdržení, kdy se pod
odkrytí původní podlahy namísto betonu objevil slepený písek. Někam se ztratil cement.
Nebo jestli to bylo původně budováno v akci Z....?
Pak jsem konečně pochopil skrytý význam Z.

Po sedmi letech vytrvalého nárůstu počtu tříd
a žáků zůstávají pro letošek tyto počty na loňské úrovni, v dalších letech však očekáváme další růst. Ukazuje se jednoznačně, že investice do
školního areálu na Tyršově byly správné a škola
má důstojné prostory a zázemí, díky kterým nemusí řešit existenční problémy.
V přípravě jsou pak další vylepšení a změny,
o kterých se již psalo na různých místech a úzce
souvisí s rousínovským školstvím, které však
také vyžadují poměrně velké investice. I to je
důvod, proč ještě nejsou. Na Habrovanské dřímá
projekt revitalizace odborných učeben, doufáme v dotační podporu. Podobně je na tom osud
lehkoatletického areálu v prostoru za bývalým
zimním stadionem a výdejna stravy pro žáky na
Tyršově, která je řešena v souvislosti s projektem celého komplexu. Ve fázi projektování je
také řešení elektronického řízení přístupu do
(všech) škol a výdeje stravy ve školní jídelně. Tak
snad se něčeho dočkáme již v příštím roce.
Pohyby „uvnitř“ školy se popisují obtížněji. I protože nejsou nárazové, spíše kontinuální a pokud
možno systematické. Nejsou tak vidět jako nová
fasáda. Pokud přitom nejsou cítit otřesy, je to
dobrý stav. Budeme se snažit, aby to tak bylo.
Mgr. Jiří Kyjovský
ředitel základní školy

VAŠE ZUŠKA ZVLÁDÁ OPRAVY, VÝUKU I KONCERTOVÁNÍ
V prázdninovém čísle Zpravodaje jsem Vás informovala o tom, že ani o prázdninách v ZUŠce
nezahálíme. Náš pan údržbář Radim Todt s nadšením sobě vlastním opravoval světla, dveře,
zapravoval následky netěsnících oken, natíral
zábradlí, lepil bezpečnostní pásky na schody
a udělal četné menší opravy ve třídách. Pan Jiří
Tůma provedl celoplošnou údržbu žaluzií. Firmy pánů Jana Trgaly a Leoše Šeligy zrenovova-

ly místnost pro plynová měřidla, pod vedením
pana Martina Bílka se vyčistily okapy a upevnily uvolněné hromosvody. Proběhla výmalba
některých prostor školy a paní uklízečka Jitka
Škůrková postupně připravila budovu pro vstup
našich žáčků 4. září. Všem patří velké poděkování!
Ačkoliv jsem doufala, že bude rekonstrukce
podlahy v tanečním sále, kterou zajišťuje náš
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SOUBŮREK I (foto Hana Jánská)
zřizovatel Město Rousínov, probíhat v prázdninových měsících, nebylo tomu tak a bylo
mi oznámeno, že proběhne až v září. Ale i to
jsme zvládli a přistoupili k dané situaci s elánem. Aby se vše mohlo uskutečnit, museli
jsme výuku tanečního oboru přemístit do ná-

hradních prostor ve 2. poschodí, kde má své
„sídlo“ hudební obor. Z místnosti pro výuku
hudební nauky se stalo dočasné útočiště pro
malé i velké tanečnice a dva tanečníky a také
pro paní učitelku Janu Pinterovou. V tanečním
sále pomohly Městské služby s vystěhováním

SOUBŮREK II (foto Karel Vymětal)

ŠKOLY
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SOUBŮREK III (foto Karel Vymětal)
těžkých kusů nábytku a tělocvičného nářadí.
V průběhu odstraňování parket, vyrovnávání
podlahy a položení roštu učinili pracovníci stavební firmy pana Trgaly opravy na zdech a pan
Hustoles celý sál vymaloval. Zbývá už jen položení finální části podlahy po jejím vybroušení.
Děkuji Vám, rodičům, za vstřícnost a pochopení. Spolu s naším zřizovatelem věřím, že nové
prostory přinesou radost všem, kteří je budou
využívat. A to určitě stojí za chvilku strpení.
Výuka ve všech oborech však začala hned v prvním týdnu a již 4. října jsme se setkali ve velkém
sále Záložny s našimi seniory a popřáli jim koncertem k jejich svátku. Mezinárodní den seniorů
s nimi slavíme již pošesté.
Na začátku září jsem v rámci interview s redaktorkou Mladé fronty dostala otázku, zda v novém školním roce připravujeme nějakou novinku. S radostí i pýchou jsem odpověděla, že ano
a že je to výjimečná hudební specialita. Již
31. října se v sále naší ZUŠ publiku představí
program vokálních i vokálně-instrumentálních
skladeb s názvem „SOUBŮREK - GALA“. Na celovečerním koncertu vystoupí naši nejmladší žáčci ze třídy pedagoga Mgr. Radka Dočkala, který
již před 5 lety vytvořil z mého podnětu koncept
Soubůrků, tedy ansámblů, v nichž účinkují děti
již od 6 let. Žáčci nejenže zpívají, ale i hrají na
různé hudební nástroje. Tento záměr totiž po-

tvrzuje, že i ti nejmenší hudebníci - začátečníci
- jsou schopni společně nádherně muzicírovat
a předvést kvalitní komorní - ansámblovou
hudbu. Se Soubůrkem II, který jsem vedla, jsem
se zapojila do „soubůrkování“ i já osobně a moc
mě to s dětmi bavilo. Letos na jaře to bylo přesně 5 let, kdy se představil první z nich a my si
chceme slavnostním koncertem nejen připomenout malé jubileum, ale i smysluplnost této
hudební aktivity. Navíc to bude i hezké a trochu
historické setkání členů dosavadních tří Soubůrků. V programu, který bude ležet především
na bedrech současného Soubůrku III, který tvoří
čtveřice malých zpěváčků (Terezka Lochmanová, Julinka Šeligová, Andrejka a Patrik Mahdalovi), zazní i spousta premiér. S náročným
programem jim pomohou i jejich starší hudební kamarádi a spolužáci. Srdečně zvu všechny
posluchače na tento výjimečný hudební večer
a věřím, že každého potěší setkání s našimi nejmladšími muzikanty.
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila
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HURÁ NA KOLA!
V sobotu 9. září 2017 se konalo v Kroužku na návsi
již čtvrté cyklistické odpoledne, v jehož rámci děti
závodily ve 14 kategoriích - na odrážedlech, koloběžkách a především na kolech. Závodů se zúčastnilo 84 závodníků, kdy při registraci každý obdržel
startovní číslo, registrační pásku, lístek do tomboly
a oplatek.
Tak jako v předešlých letech, i letošní odpoledne
bylo zahájeno retrojízdou na starých kolech a v dobovém oblečení.
Kromě závodů probíhaly doprovodné akce jako
interaktivní program „Hasiči nebourají“ ve formě
testových úloh promítaných pomocí dataprojekto-

ru na plátno, zásady první pomoci s Jitkou Fabiánovou – lektorkou zdravovědy. U každého stanoviště
čekala na děti sladká odměna. Nealkoholické pití
měli účastníci zdarma. Vítězové z řad závodníků
dostali diplom, medaili a ceny. Díky štědrosti sponzorů bylo ještě věnováno mnoho cen do losování,
což potěšilo nejen děti, ale i všechny přítomné.
Poděkování patří sponzorům a všem, kteří se podíleli na organizaci krásného sobotního odpoledne.
Anna Hladilová
jednatelka SDH Kroužek

NEZISKOVKY
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POKLAD PŘED PRÁZDNINAMI, OLYMPIÁDA PO PRÁZDNINÁCH

O čem vypovídá tento nadpis? O zdařilých akcích
nejen pro děti, které připravili cvičitelé a trenéři
TJ Spartak Slavíkovice ve spolupráci s ochotnými
rodiči, pomáhajícími s organizací.
Druhý ročník Honby za pokladem se uskutečnil
u příležitosti oslav MDD již v pátek 9. června.
Jedna mapa Slavíkovic, 9 stanovišť, rozmístěných po celé vesnici, s nelehkými úkoly, a 64 dětí,

rozdělených do 4 družstev. V každém družstvu
spravedlivě děti od 3 do 15 let. Kdo zvítězí? No
přece ti nejrychlejší a nejšikovnější. Ale poklad je
pečlivě ukrytý pro všechny. I pro 23 nejmenších,
kteří pod dohledem maminek soutěžili pouze na
hřišti. Jednotlivá družstva si musela svůj poklad
najít. Nakonec tak zvítězili všichni odvážní. To
bylo radosti z dárků a sladkostí! Samozřejmě ne-
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chyběl ani táborák a špekáčky. Poděkování patří
nejen všem rodičům za pomoc, ale i sponzorům,
kteří přispěli na zakoupení hodnotného pokladu.
Slavíkovická olympiáda v atletickém desetiboji
se poslední prázdninovou sobotu odpoledne konala již potřetí. Rozloučit s prázdninami se přišlo
72 dětí i 12 dospělých závodníků, kterým fandilo
nespočet diváků. V disciplínách klasických i netradičních změřili svou rychlost, vytrvalost, sílu,
šikovnost i obratnost jak batolata s rodiči, předškolní děti i ty školou povinné, ale letos poprvé
také odvážné ženy a muži, někteří již opravdu
zralého věku. Bojovalo se s velkým zápalem, každý chtěl vyhrát. Ale vyhráli všichni! Už jen proto, že neseděli doma a měli zájem zasoutěžit si
se svými vrstevníky. Za svoje výkony byli odměněni medailemi, diplomy i drobnou cenou. Na závěr se opékaly špekáčky a domů jsme se rozcházeli za svitu hvězdiček. Poděkování patří všem
cvičitelům, trenérům i dobrovolníkům z řad rodičů, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Tak zase za rok na startu na shledanou!
Školní rok začíná začátkem září, cvičební rok v TJ
Spartak Slavíkovice až po hodech, letos 2. října.

NEZISKOVKY
A jak budou jednotlivé složky cvičit?
V pondělí trénink kopané - starší přípravka, starší ženy, kondiční cvičení nejen pro ženy a sportovní tanec.
V úterý rodiče a děti, nejmladší žactvo (4-7 let)
a stolní tenis.
Ve středu nácvik sletové skladby pro mladší žákyně, sportovní gymnastika 1. - 9. třída, badminton - muži a trénink kopané – muži.
Ve čtvrtek trénink kopané – mladší přípravka,
nácvik sletové skladby pro starší žactvo, nácvik
sletové skladby pro dospělé a stolní tenis.
V pátek florbal žáci, florbal muži a badminton.
V neděli florbal muži, badminton i pro děti a sálová kopaná.
Rozvrh cvičebních hodin je vyvěšen v budovách
základní školy i v mateřské škole, ve skříňce
u vchodu do sokolovny naší TJ, v obchodě i knihovně ve Slavíkovicích, také na stránkách www.
slavikovice.info, www.spartak.slavikovice.info,
kde je i plán činnosti TJ pro toto období. Tímto
zveme všechny zájemce do naší tělocvičny.
Dobroslava Mezihoráková

NEZISKOVKY
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VÍTOVICKÉ PRÁZDNINOVÉ LOUČENÍ
V sobotu 26. srpna 2017 připravil vítovický Sokol
na hřišti Sokolák pro děti velké prázdninové loučení. Jako již tradičně připravili pořadatelé pod
vedením Karla Šuberta pestrou paletu soutěží
plných napětí i zábavy. Přestože počasí lákalo
k vodě, soupeření moderované Milanem Kužnarem si nenechalo ujít na 50 malých soutěžících.
Za své snažení si spokojené děti odnesly sladké

i věcné odměny a domů se jim v teplém večeru
nechtělo. Děkujeme organizátorům za vzornou
přípravu i realizaci a městu Rousínovu za finanční příspěvek na tuto oblíbenou akci.
Hana Richterová
text a foto
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XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018

CYKLOZÁVOD VÍTOVICKÝ ŽLEB

V roce 2018 se bude v Praze konat XVI. všesokolský slet. Jedná se o hromadná vystoupení
cvičenců z celé republiky i zahraničí na stadionu
Slávie Praha. Této akce se již tradičně zúčastňují děti, mládež i dospělí z naší TJ Spartak Slavíkovice. Pro každou věkovou skupinu je složená
skladba, tyto skladby budeme v letošním cvičebním roku nacvičovat a příští rok v květnu, červnu a nakonec v červenci předvedeme na tělovýchovné akademii ve Slavíkovicích, na okresním
sletu ve Vyškově a krajském sletu v Brně a také
na celostátním sletu v Praze.

V neděli 24. září 2017 odstartoval 34. ročník cyklozávodu pořádaného TJ Sokol Vítovice „Vítovický žleb“ - memoriál Milana Audyho.

Termíny vystoupení:
Slavíkovice – neděle 13. 5. 2017
Vyškov – neděle 3. 6. 2018
Brno – neděle 10. 6. 2018
Praha – čtvrtek a pátek 5. a 6. 7. 2018
Nácviky skladeb v TJ Spartak Slavíkovice
budou probíhat:
Rodiče a děti – skladba Méďové
– v úterý 17-18 h v rámci cvičebních hodin.
Nejmladší žactvo (4 – 7 let)
– skladba Noty – v úterý 18-19 h
v rámci cvičebních hodin.
Mladší žákyně – (1. - 6. třída)
– skladba V peřině – středa 16-17.30 h
Starší žáci i žákyně – (7. - 9. třída, dorost)
– skladba Cirkus – čtvrtek 18-19
Ženy, muži, dorost
– koedukovaná skladba Spolu
– čtvrtek 19-20 h
Zveme všechny zájemce o krásné cvičení s hudebním doprovodem, a to nejen z řad členů naší
TJ. Skladby i cvičení je pěkné, jednotlivé sklady
trvají 7 – 10 min. Ze zkušenosti z minulých sletů
je hlavně pro děti největším zážitkem vystoupení
v Praze.
Dobroslava Mezihoráková
mobil: 739 279 401

Z návsi ve Vítovicích v nadmořské výšce 270 m
závodníky čeká 4,5 km stoupání Vítovickým žlebem na rozcestí Kalečník ve výšce 479 m. Děti
šlapou poloviční trasu, pro nejmenší se koná po
dojezdu hlavního závodu soupeření na odrážedlech na návsi.

Letos se za pošmourného počasí přišlo s Vítovickým žlebem poprat 40 registrovaných závodníků a závěr ozdobila desítka dětí na odrážedlech.
Nejlepší čas 10,07 minut zajel jako vloni Libor
Maišner, který si od loňska polepšil o 10 vteřin.
Nejstarším závodníkem byl letos čtyřiasedmdesátiletý Ivo Lattenberg. Kromě medailí pro první
tři nejlepší v každé kategorii obdržely speciální

NEZISKOVKY
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medaile po zásluze všechny děti, které závod
absolvovaly. Jako zvláštní bonus byly rozdány
malované pohárky s motivem Vítovického žlebu
nejstaršímu závodníkovi a závodnici.
Děkujeme Míše Růžičkové za umělecký přínos
pro závod - ručně a výstižně namalované pohárky, dále sponzorům a všem organizátorům v čele
s rodinou Šmerdovou za veškerou organizaci.
A komu by se snad zdálo 4,5 km málo, ať si za rok
přijde zkusit vyšlapat Vítovický žleb za neúprosně běžící časomíry.
Hana Richterová
text a foto

ČLOVĚK MÍNÍ, PŘÍRODA MĚNÍ
Ke krachu akce nedošlo, Rousínovské trhy proběhly okázale a důstojně. Byla na nich patrná
pečlivost a poctivá příprava. Počítalo se i s variantami alternativních řešení, které se nakonec
v plné míře uplatnily. Klimatické výkyvy na Rousínovsku dokáží překvapit a mnohdy i potrápit
téměř každý rok. Nikdy nebývá počasí, jaké by si
všichni přáli.
V neděli ráno, v den konání trhů 3. září 2017, to
bylo na deštník, který nadouval severozápadní

vítr. Přesto každý, kdo byl součástí akce, konal
s velkou rozhodností a přesvědčením, že se snad
situace uklidní aspoň do polohy pod mrakem,
protože se nedalo předpokládat, že by slunce
mrknutím oka prohřálo den. Průběh trhů nebyl
tímto ohrožen. Stanovený program byl splněn.
Ukázky techniky pro údržbu a zvelebování městského prostředí přesvědčily občany, že její obsluha vyžaduje kvalifikované lidi. Výsledky jejich
práce nám mohou závidět i mnohem větší města.
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Rovněž požární technika je v dobrých rukou.
Je připravená akutně poskytovat první pomoc.
Zásahové pomůcky spočívající ve speciálním
automobilovém vybavení jsou vždy připravené
k pohotovostnímu výjezdu během několika minut.
Kulturní program živého vystoupení dětí a mládeže byl připravený k bezchybné prezentaci,
sklízel uznání přítomných potleskem. Byla otevřená výstava třech Mistrů vystavujících na staré radnici obrazy a plastiky, která byla navštívena všemi návštěvníky trhů. Pro ty, kteří nejsou
místní, byl otevřen i kostel sv. Maří Magdaleny,
který je architektonickou chloubou a dominantou města.

KULTURA

Z řemesel bylo předváděné umělecké kovářství
a v četných prodejních stáncích byly nabízené
rukodělné předměty prodejci z celé Moravy (až
z Ostravy). Nechybělo ani občerstvení teplé
i studené, s rozličnými nápoji.
Kdo Rousínovské trhy navštívil, nelitoval a těší
se na další jejich ročník. Organizátoři a pořadatelé si zaslouží za své výkony pochvalu a uznání.
To, že se na nás místní meteorologie zamračila
místo toho, aby se smála, je přirozeným rizikem
každého podniku pod širým nebem. Riziko je tak
velké, jak velké jsou požadavky lidí vyžadujících
ideální stav.
Václav Hlaváč

KULTURA
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SVÁTEK SV. VÁCLAVA A HODY
Svátek sv. Václava je spojen s tradicí krojovaných hodů v místních částech Rousínovec
a Slavíkovice.
Letošní hodování v Rousínovci připadlo přímo
na svátek – tedy trochu netradičně na čtvrtek
28. září. Čtrnáct párů mladých připravilo pěknou podívanou pro všechny hosty a ze všech
krojovaných čišela radost a pohoda. Zatančili
Moravskou besedu, obnovili po deseti letech
choreografii na písničku Proměny od Čechomoru, stárky si nenechaly ujít dívčí kolový
tanec karičky a stárci si pěkně zaverbovali.
Nemohla chybět dechová hudba Sivická kapela, která po deset let v Rousínovci na hodech
hraje.
Ve Slavíkovicích v sobotu 30. září ozdobilo celou dědinu dvanáct krojovaných párů. Pěknou
tradicí je tanec Moravské besedy v podání malých krojovaných dětí, který sklízí vždy velké
ovace. Zpestřením večerní hodové zábavy bylo
mašličkové sólo, vynášení stárků i půlnoční
překvapení. Ty nejpěknější slovácké písničky
hrála a zpívala dechová hudba Bílovčanka.
K příjemné atmosféře během obou slavností
přispělo velmi pěkné slunečné počasí. Do obou
dědin zavítal i starosta města Rousínova Ing.
Jiří Lukášek, který hlavním stárkům předal hodové právo a klíč od města. Ten jim patřil vždy
na celý den a noc do následujícího rána po hodech.
Tak ať si mohou stárci i příští rok zazpívat „Čí
só hode?“
podle rousínoveckých
a slavíkovských stárků

HODY ROUSÍNOVEC
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KULTURA

KULTURA
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HODY SLAVÍKOVICE (foto Miroslava Vymětalová)

KULTURA

KULTURA
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
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Platí od 4. 9. 2017
Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

Telefon

Mobil

E-mail

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

773 114 857 sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián, Ing.,MBA

724 982 860 tlcik@rousinov.cz

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

Hrachovinová Petra

778 435 984

hrachovinova@rousinov.cz
radnice@rousinov.cz

podatelna

Hladká Markéta

733 539 138

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

732 319 065 lukasek@rousinov.cz

matrika, trv.pobyt, czechpoint Jánská Božena

733 539 138 janska@rousinov.cz

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830 778 770 068 chladek@rousinov.cz

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180 724 571 836 jhavir@rousinov.cz

Odbor hospodářsko-správní Řehořová Růžena, Ing.

vykydalova@rousinov.cz

739 454 698 rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

770 120 759 mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

770 120 759 skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní

Stárková Anna, Ing.

770 120 759 starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

770 120 759 navrkal@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

774 165 361 pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby a životního
prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

734 752 399 pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Kejlová Lenka, Ing.

778 435 983 kejlova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

733 373 554 nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

733 539 137 mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

778 411 252 karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

731 651 359 vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

739 454 692 horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

739 454 695 mezihorakova@rousinov.cz

Ryšánek Jiří, Ing.

739 454 690 rysanek@rousinov.cz

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

Polák Pavel

517 371 667 770 120 758 polak@rousinov.cz

733 539 133 skrobova@rousinov.cz

Doležalová Dana, Ing.

778 411 251 dolezelova@rousinov.cz

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

Haizler Vlastimil

konecna@rousinov.cz

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

hlášení poruch

mobil se záznamníkem

Městská policie Rousínov

Minařík Petr

517 324 831 778 417 821 mpolicie@rousinov.cz

Janečková Soňa

517 324 831 778 760 002 mpolicie@rousinov.cz

Kučera Pavel, Ing.

517 324 831 770 127 000 mpolicie@rousinov.cz

JSDH

Marišler Vlastimil

770 120 758

777 681 605 jsdh@rousinov.cz
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Město Rousínov

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

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

