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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, o investičních akcích, které se uskutečnily v roce 2016, Vás uvnitř zpravodaje podrobně informuje odbor VŽP.
Jak jsem Vám slíbil ve svém slovu do nového
roku, chci Vás nyní informovat o záměrech
v tomto roce, roce 2017.
Je třeba je rozdělit do několika kategorií (skupin).
Tou první jsou investice, které jsou plánovány čistě z prostředků města. Zde jde především o již započatou kompletní rekonstrukci
splaškové a dešťové kanalizace v prostoru za
zahradou Záložny a v areálu bývalého učiliště
na ulici Tyršova. Pokud půjde vše podle plánu,
měla by tato stavba skončit v polovině roku.
K tomu by se měla přidružit v polovině roku
i rekonstrukce kanalizace v uličce od semaforu k areálu Tyršova. Další akcí, kterou chceme
realizovat bez použití dotací, je stezka pro nemotorovou dopravu od vjezdu do EDP u přivaděče ke slavíkovickému splavu. Vybudováním
pouze tohoto úseku by rozhodně nedošlo ke
kompletnímu a pohodlnému pěšímu napojení Slavíkovic na Rousínov, popřípadě Rousínovec. Proto jsme se rozhodli upravit i polní
cestu od splavu až po ulici Kovářskou. Pokud
Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy
a údržby silnic započne rekonstrukci druhé poloviny vozovky v Královopolských Vážanech již
v tomto roce, tak jak se zatím v plánech kraje
jeví, jsme připravení současně rekonstruovat dešťovou kanalizaci a chodníky přiléhající
k této vozovce. Obnova asfaltového povrchu
s vyznačením jízdních pruhů, zastávky autobusu a parkovacích míst v prostoru mezi
autoopravnou „Darebník“, parkem a pneuservisem je též úkolem na tento rok. Pokračování rekonstrukcí či zlepšení stavu
chodníků je také naší prioritou. Letos se
chceme zaměřit na chodník na ulici Čsl. armády od kruhové křižovatky po ulici Tyršovu,
dále obnovu či dobudování chodníku včetně výměny osvětlení na ulici V nové čtvrti

od napojení ulice Příční až po ulici Čsl. armády. Na vaše podněty uvážíme i zařazení opravy
chodníku od pošty po bývalé Dřevodílo. Rozšíření již vybudovaného parkoviště v prostoru „nad kapličkou“ chceme pokud možno také
uskutečnit v tomto roce. Parkoviště v prostoru
mezi školkou a stadionem, které by sloužilo
pro akce ve sportovní hale a na stadionu Tatranu, chceme alespoň v tomto roce dotáhnout
ke stavebnímu povolení. Pokud by zůstaly finanční prostředky města, které nevyčerpáme
na akce s dotacemi, stavbu bychom zahájili
ještě v tomto roce.
Mnoho dalších drobnějších akcí, jako je například obnova splávku na návsi v Rousínovci, rekonstrukce a modernizace dětských hřišť, investice do vylepšování koupaliště či hřbitova,
další rozšiřovaní sběrných hnízd odpadu atd.,
zde nelze v plné šíři zmínit.
V další kategorii jsou akce, které jsou podmíněny získáním dotace. Zde je větší množství akcí,
z nichž budou realizovány pouze ty, u kterých
uspějeme a získáme dotace. Nyní vyjmenuji ty
nejzásadnější. Především jde o kompletní zateplení budovy školy včetně tělocvičny na ulici
Tyršova. Jde o projekt v rozsahu více jak 20 mi-
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lionů a jedná se o kompletní nový plášť budovy
včetně výměny oken a střešní izolace. Atletický
areál za „zimákem“ včetně přístupových chodníků, opravy příjezdové cesty a nových parkovacích stání je opět nemalá investiční akce
přesahující 10 milionů korun. Modernizace
učeben ve škole na Habrovanské je další plán
vylepšování podmínek ve školství. Jedná se
především o odborné učebny, jazykové učebny
a obnovení učebny pro manuální dovednosti
žáku – dílny. I rekonstrukce povrchu tělocvičny
na Tyršové je v plánu při získání dotace. Přebudování asfaltového a pískového hřiště u dílen
ISŠ na víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
hrací dětské hřiště pro družinu i veřejnost či
pořízení několika prvků pro venkovní posilovnu bude záviset na získání dotace od nadace
ČEZ.
Další investiční akce směřujeme do životního
prostředí. Jedná se především o tzv. povodňový park v Rousínovci. O dotaci na jeho první
etapu - ozelenění Rakovce - se budeme ucházet v nejbližších týdnech. Další etapy zahrnující vybudování dvou tůní či rybníků jsou závisle
na tom, zda se nám podaří získat další pozemky od soukromých vlastníků. Akce rekultivace
a revitalizace stráně nad vlakovým nádražím
ve Slavíkovicích je rovněž stěžejní akcí, kterou chceme pomoci zeleni ve městě. Remízky,
stromořadí, biokoridory a další prvky zeleně
v katastru Čechyně a Kroužku, tedy tam, kde
byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy,
jsou také v hledáčku dotací na tento rok.
Modernizace budovy městského úřadu, která
v roce 2016 začala rekonstrukcí datových rozvodů a rozvodů elektřiny, by měla pokračovat
tzv. bezbarierovostí úřadu, pokud získáme
dotaci. Jedná se o upravení vstupních prostor
v přízemí se zřízením informačního místa
a s vybudováním výtahu, který by umožnil pohodlnější a méně fyzicky náročný přístup do
všech výškových úrovní (čtyř) velmi členité
budovy MěÚ.
Třetí oblast našich aktivit včetně poskytnutí
nemalých finančních prostředků, je projektová
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příprava budoucích akcí. Bez této projektové
dokumentace nelze v dalších letech plynule
investovat a především žádat o dotace. Již nyní
víme, že něco vyprojektovat, dostat do fáze
stavebního povolení a vysoutěžit dodavatele,
je běh na jeden až dva roky. Nelze prostě otálet
a váhat. Opět vyjmenuji jen ty nejzásadnější.
Rekonstrukce celého areálu bývalého učiliště
na ulici Tyršova, rekonstrukce druhé části náměstí, přeprojektování „staré pošty“ současně
s projektem nové restaurace, projekt dalších
etap povodňového parku v Rousínovci, projekt chodníku včetně možnosti cyklodopravy
v Rousínovci od restaurace Svornosti až po náves, aktualizace projektu parkoviště v Rousínovci pod kostelem, projekt pěší dopravy okolo
přivaděče od Ferobetu po Penny, rekonstrukce
vozovky v ulici Velešovická, komplex projektů
komunikace, dešťové a splaškové kanalizace,
chodníků a veřejného osvětlení v tzv. lokalitě
„pod školkou“ v Královopolských Vážanech,
opravy a rekonstrukce vozovek ve Vítovicích,
projekt využití časti bývalé školy v Čechyni
na byt, projekt využití bývalé školy v Kroužku
a bývalé hasičky v Čechyni, popřípadě studie
a projekt nové budovy v Rousínově, ve které by
našli zázemí hasiči, policie ČR a městská policie. A tak bychom mohli pokračovat dále a dále.
Zatím jsem zde mluvil pouze u budování, opravách a investicích. Je zde i kulturní a společenský život v Rousínově, který pořádá město. Především budeme i letos pokračovat v již
delší dobu zavedeném Sušilově festivalu. Akce
jako městský ples, trhy na náměstí, letní kina
se dle ohlasů občanů povedly a líbily se. Takže
proč nepokračovat a nevytvořit tradici. Doufáme, že i program kulturních akcí v sále Záložny
v roce 2017 bude dostatečně pestrý a najde si
mezi občany své diváky.
Ing. Jiří Lukášek
starosta města

NENECHTE SI UJÍT
18. února
2. MĚSTSKÝ PLES
KD Záložna od 20 h
24. února
SLUNCE, SENO, JAHODY
Televizní komedie přenesená na divadelní prkna
herci divadelního souboru Apollo Tučapy
velký sál Záložny v 19 h
25. února
ŠKOLNÍ PLES
Společenský ples zahájený polonézou žáků
9. tříd
sál TJ Spartak Slavíkovice od 20 h
26. února
MASOPUSTNÍ POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU KALEČNÍK
sál spolku Svornost v Rousínovci od 16 h
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16. března
Koncert VĚRY MARTINOVÉ se skupinou
JAKO DŘÍV
Známá folková zpěvačka zavítá poprvé do Rousínova. Předprodej vstupenek v městské knihovně Rousínov od 24. února 2017.
velký sál Záložny v 19 h
18. března
42. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU DRAHANSKOU VRCHOVINOU
TOM Kačeny pořádá tradiční pochod s trasami 8,
17, 18, 21, 25, 35 a 50 km. Za pěkného počasí je
osmikilometrová trasa ideální pro výlet s malými
dětmi i v kočárku.
start od 7 do 11 h z hospody Na Stadecu v areálu fotbalového hřiště TJ Framoz Rousínov
28. března
FLAUTI INCANTATI JUBILUJÍCÍ
sál ZUŠ v 18 h

4. března
KONCERT SBORU DANIELIS
Koncert při příležitosti křtu nového CD, hostem
bude pěvecký sbor Motýlek z Vyškova
velký sál Záložny, čas bude na plakátech

2. dubna
SMRTNÁ NEDĚLA V KR. VÁŽANECH (od 8 h)
SMRTNÁ NEDĚLA VE SLAVÍKOVICÍCH (od 13 h)

3. března
SOKOLSKÝ BÁL
sokolovna Kr. Vážany

11. dubna
PĚVECKÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT
E. Kyjovská, J. Posoldová, Z. Salcburgerová,
V. Ševčíková
sál ZUŠ v 18 h

7. března
TĚŠÍME SE NA JARO!
sál ZUŠ v 18 h
10. března
NEJZNÁMĚJŠÍ POVĚSTI MAĎARSKÉ A ČESKÉ
Vernisáž společné výstavy žáků z Halászteleku
a ze ZUŠ F. Sušila Rousínov
výstavní prostory staré radnice
11. března
VALNÁ HROMADA TJ SPARTAK SLAVÍKOVICE
sokolovna Slavíkovice v 17 h

15. dubna
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA OLDIES PARTY
sál TJ Spartak Slavíkovice od 20 h
8. – 30. dubna
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ „4 GENERACE“
Vystavují autoři Pavel Malý, Michal Malý, Zdeněk
Sigmund, Tereza Malá (roz. Sigmundová),
Barborka Malá
Otevřeno pondělí až pátek 10 h – 16 h, neděle
a svátky 14 – 17 h, vernisáž 8. 4. v 15 hodin
výstavní prostory staré radnice
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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
4. ledna letošního roku jsme oficiálně spustili
nové webové stránky města Rousínova. Snažíme
se vytvořit moderní internetové stránky města,
založené na posledních trendech internetových
technologií, splňujících nejnáročnější kritéria. Cílem je, aby Vás web zaujal na první pohled, a zároveň, abyste se v něm mohli snadno orientovat.
Důkazem, že se nám to zatím daří, je potěšující
zpětná vazba od Vás, občanů, každodenní vysoká návštěvnost stránek a kladné ohlasy na jejich
provedení.

V průběhu ledna jsme spustili funkci překladu
stránek do více než stovky jazyků, průběžně doplňujeme formuláře užitečné pro vyřízení Vašich
záležitostí na jednotlivých odborech MěÚ a „čistíme“ starší data přenesena z původních stránek.
V posledním lednovém týdnu jsme spustili další
novinku - mobilní aplikaci V OBRAZE, která Vám
zdarma v mobilním telefonu automaticky načítá novinky z webu: hlášení rozhlasu, aktuality,
zprávy, pozvánky na akce, úřední desku a fotogalerii.
Ve fotogalerii jsme založili skupinu historických
fotografií, která bude postupně rozdělena na

jednotlivé místní části. Chtěl bych i touto cestou
poděkovat všem, kteří nám již ze svých archivů
poskytli krásné historické fotografie. Budeme je
postupně uveřejňovat, včetně autora a krátkých
popisů, které se k nim vážou.
Tak, jak se postupně seznamujeme s redakčním
systémem, aktualizujeme průběžně stávající obsah i přidáváme nové agendy. Pracujeme na rozšíření stránek o sekce Městské služby, sportovní
hala, koupaliště, JSDH, Městská policie tak, abyste veškeré potřebné informace našli na jednom
místě. Rádi bychom také připravili jednoduchý
rezervační systém, navázaný na kalendář akcí.
Již dnes mohou všechny
neziskové organizace zařadit pozvánky na své akce
do kalendáře akcí, v budoucnu bychom jim rádi
poskytli i prostor pro prezentaci jejich činností.
Na tvorbu a aktualizaci
obsahu webových stránek
nemáme na městském
úřadě vyčleněného žádného pracovníka. O webové
stránky se budou starat
příslušní vedoucí odborů.
Myslím si, že pravidelná
aktualizace je vizitkou dobrého webu a tak bych
rád poděkoval za spolupráci a technickou podporu firmě Galileo Corporation s.r.o., jejíž redakční systém a další služby používáme, firmě Neo
Style s.r.o. za grafický návrh a také Ing. Elišce Škrobové a Petře Hrachovinové, které se na tvorbě
a aktualizacích nejvíce podílely.
Budu rád za jakékoliv Vaše náměty, návrhy a připomínky k obsahu webu, které můžete poslat na
můj e-mail: tlcik@rousinov.cz.
Ing. Marián Tlčik, MBA
tajemník MěÚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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STAVEBNÍ AKCE V ROCE 2016
O jednotlivých stavbách v průběhu loňského roku
jsme se zmiňovali ve Zpravodajích, tak jak postupně vycházely. Tento článek by měl být rekapitulací
roku 2016.
Z předcházejících let probíhala údržba zeleně
kolem dálnice u Kroužeckého mostu (68 914 Kč)
a kolem cyklostezky z Čechyně (11 878 Kč).
V Královopolských Vážanech bylo provedeno
dláždění chodníku kolem nové části průtahu
prováděném v předchozím roce (383 153 Kč), na
dotaci jsme na akcí získali 249 000 Kč od Státního
fondu dopravní infrastruktury. Další část chodníku byla provedena v ulicí Lípová, a to včetně
rekonstrukce stávajícího schodiště (279 772 Kč).
Pro nejmenší obyvatele města Rousínova bylo
opraveno hřiště za objektem ZUŠ, a to včetně nového oplocení (319 900 Kč), z toho byla dotace
200 000 Kč z Nadace ČEZ.
Městské služby rozšířily veřejné osvětlení před
základní školou v ulici Habrovanská (250 167 Kč).
Nejrozsáhlejší akcí roku byla rekonstrukce objektu ZŠ Tyršova, kde byly vytvořeny dvě učebny
z bývalých učňovských dílen. Jsou vybaveny novým nábytkem a doplňky pro výuku odpovídajícími
současné době. Součástí této akce bylo rozšíření kapacity školní kuchyně v ZŠ Habrovanská.
Celkové náklady akce dosáhly 9 954 812 Kč. Městu se podařilo získat na tuto akci nemalou dotaci
z Ministerstva financí, a to částku 6 013 000 Kč.
V Kroužku a ve Vítovicích byly demontovány
zastaralé autobusové zastávky. Plochy zastávek
jsou nově předlážděny, jsou instalovány moderní přístřešky (299 453 Kč). V Kroužku na návsi
proběhla rekonstrukce sportoviště s novým povrchem a oplocením areálu a dalšími doplňky
ke sportovnímu využití (411 847 Kč). Na Sušilově
náměstí přibylo devět parkovacích míst, včetně
souvisejícího dopravního značení (147 917 Kč).
Hasičská zbrojnice dostala nový vzhled ve formě
vyměněných oken a vrat, splňujících podmínky
energetické úspornosti a funkčnosti (199 663 Kč).
Část nákladů pokryla dotace ve výši 90 000 Kč
od Jihomoravského kraje. Na Sušilově náměstí

rovněž přibylo 21 kusů stojanů pro odstavení kol
cyklistů (90 753 Kč). Dotace 50 400 Kč byla od JMK.
V loňském roce na městském úřadu probíhala rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů, které byly již na hranici životnosti. Tyto rozvody
byly koncipovány v návaznosti na budoucí stavební úpravy, tak aby úřad byl pro občany přístupnější
a také bezbariérový (1 723 376 Kč).
Lípová alej u bývalých ÚP závodů (dnes areálu
JITONA) byla ošetřena prořezáním (110 897 Kč)
s dotací 59 372 Kč od Státního fondu životního prostředí. V ulici V sídlišti u ZŠ Habrovanská a u MŠ
byly zřízeny zpomalovací prahy z důvodu zvýšení
bezpečnosti dětí (63 573 Kč).
Souhrnné náklady na výše uvedené akce činily
14 316 075 Kč, část výdajů byla kryta dotacemi
v celkové výši 6 661 772 Kč. Z rozpracovaných akcí,
které budou pokračovat v letošním roce, je nutno
zmínit odbahnění rybníku ve Vítovicích a zahájení
prací na splaškové kanalizaci v ulici Za Záložnou,
která probíhá současně s rekonstrukcí dešťové
kanalizace a areálové kanalizace objektů Tyršova.
O těchto akcích budeme občany informovat v následujících zpravodajích.
Jiří Karásek, odbor VŽP
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STAVBA KANALIZACE V ULICI ZA ZÁLOŽNOU A V AREÁLU NA ULICI TYRŠOVA
Přes nezvykle tuhé mrazy v prvních týdnech
letošního roku byly zahájeny práce na stavbě
splaškové kanalizace v ulici Za Záložnou a současně i na stavbě veřejné dešťové kanalizace.
Každá z obou kanalizací má svou funkci, ale
vzhledem k tomu, že stavby probíhají v souběhu, jsou prováděny současně v jednom výkopu.
Splašková kanalizace bude napojena na stávající větev kanalizace v ulici U mlýna, dešťová
kanalizace bude zaústěna do koryta Vážanského potoka. Obě kanalizace budou odvádět vody
objektů v ulici Za Záložnou a z komplexu budov
na Tyršově ulici. Součástí stavby pak budou pří-

pojky jednotlivých budov, a to jsou ZŠ Tyršova,
bývalá kuchyně s jídelnou, bývalé internáty
a budova ISŠ. Vlastní stavba byla zahájena
vytýčením podzemních sítí, kácením zeleně
v trase stavby, zřizováním zařízení staveniště
a návozem materiálů pro stavbu. V souvislosti se stavbou pak došlo k plné uzávěře ulice
U mlýna.
Celá akce potrvá do konce měsíce května tak,
aby byly plochy uvolněny pro další stavební aktivity v této lokalitě.
Odbor VŽP

PLATBA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Připomínáme občanům, že do 28. února 2017 je třeba zaplatit poplatek za komunální odpad
a do 31. března 2017 poplatek za psa.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA ULICI V SÍDLIŠTI SMĚREM K MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ulice V Sídlišti, její část kolem základní školy
směrem k mateřské škole, prožívá každé ráno
dopravní špičku, a to když rodiče vozí své ratolesti na výuku do ZŠ nebo dále do mateřské
školy. Mezi projíždějícími automobily se někdy
doslova prodíraly maminky s kočárky a malými dětmi, které směřovaly od ulice Polní k MŠ.
Nezřídka zde vznikaly i kolizní a nebezpečné
situace, protože některá vozidla spěchajících
rodičů do práce zde jezdila nepřiměřenou rychlostí. Po množících se podnětech a stížnostech
občanů na tuto situaci přistoupilo vedení města
k řešení neuspokojivého a nebezpečného stavu.
Odbor výstavby a životního prostředí zahájil
jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR
ve Vyškově a odbornou firmou zabývající se
návrhem a realizací dopravního značení. Po
schválení varianty, která by nejlépe zklidnila
dopravu v této lokalitě a zvýšila tím bezpečnost
pěší i automobilové dopravy, jsme požádali
o stanovení trvalého dopravního značení odbor
dopravy Městského úřadu ve Vyškově. Po nabytí právní moci jejich rozhodnutí mohlo dojít

STOJANY NA KOLA
Město Rousínov v prosinci loňského roku zrealizovalo nákup a instalaci 21 kusů stojanů na
kola, které byly pravidelně rozmístěny na Sušilově náměstí. Při rozmísťování se zejména
dbalo na to, aby bylo navázáno na cyklostezky a byla tak podpořena nemotorová doprava
v Rousínově. Výrobu stojanů i následnou montáž provedla firma Urbania, s.r.o.
Na celou akci město získalo finanční spoluúčast z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském
kraji v roce 2016“ ve výši 50 400 Kč. Celkové
náklady na akci byly 90 753 Kč.

k instalaci dopravního značení. Celá lokalita je
nyní označena jako zóna se sníženou rychlostí
(max. 30 km/hod). Dále byly na kritických místech instalovány 3 zpomalovací prahy. Věříme,
že vynaložené finanční prostředky (63 573 Kč)
byly investovány účelně a pomohly tak k větší
bezpečnosti nejen našich dětí.
Ing. Dušan Pekařík
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Cílem projektu bylo zvýšení úrovně nemotorové
dopravy ve městě a podpora cyklistiky.
Věříme, že instalované stojany budou využity jak cykloturisty, kteří do města zavítají, tak
i místními občany využívajícími k přepravě po
městě kolo.
Ing. Lenka Kejlová
projektový manažer, odbor VŽP

ZIMNÍ ÚDRŽBA
V zimním období se věnují pracovníci Městských
služeb převážně odklízení sněhu. Ve dnech s intenzivním sněžením jsme pracovali i během nočních hodin. Máme nasazenou veškerou techniku
určenou pro odklízení sněhu. Přechody, schodiš-

tě a některé chodníky je třeba odklízet ručně. Po
sněžení 31. ledna a 1. února již nebylo na mnoha
místech sníh kam shrnovat, proto jsme byli nuceni sníh z náměstí a některých ulic odvážet. Není
možné udržet všechny komunikace a chodníky
schůdné ihned po skončení sněžení. Práce probíhají průběžně dle plánu zimní údržby. Řádné
provádění zimní údržby nám často znemožňují
i občané nevhodným parkováním.
Pavel Polák, Městké služby

Vedení města děkuje pracovníkům Městských
služeb za jejich nasazení při úklidu sněhové
nadílky na přelomu ledna a února a za výborné
zvládnutí toho, co se nám několik posledních
zim vyhýbalo.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Z ČINNOSTI KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V roce 2016 se členové komise životního prostředí sešli sedmkrát na řádné schůzi a pětkrát na tzv.
výrobních poradách, při kterých jsou konzultovány
plánované projekty z oblasti životního prostředí
za účasti zahradních architektů. V tomto období
se jednalo především o projekt výsadby zeleně na
ulici Nádražní, úpravy zeleně na návsi v Čechyni,
výsadbu hrušní vedle kostela sv. Máří Magdalény
a velký projekt zeleně na tzv. Hrubém kuse. Podařilo
se téměř dokončit výsadbu zeleně v ostrůvcích kolem průtahu náměstím, což byla akce realizovaná
Městskými službami, ale iniciativa opět vzešla z komise životního prostředí. Velmi těžce se v Rousínově hledají nové plochy pro výsadbu dřevin, protože
především v centru města jsou téměř všude položeny různé druhy inženýrských sítí, jejichž ochranná
pásma nedovolují novou výsadbu vyšších dřevin.
Proto členové komise životního prostředí občas
také nesouhlasí s kácením stromů, které probíhá při
nedostatečné koordinaci stavebních projektů realizovaných městem, což můžeme vidět např. kolem
ISŠ při výstavbě dotacemi podpořené kanalizace
za Záložnou. Názor komise životního prostředí je
pouze poradní, takže se někdy stává, že není v souladu s názory vedení města Rousínova, což se stalo
např. při prosazování vyhlášení památných stromů
v Rousínově. Tato iniciativa se s pochopením rady
města z různých důvodů nesetkala.

Z komise životního prostředí vzešlo také několik
podnětů do rozpočtu města Rousínova na rok 2017
a většina jich byla zastupitelstvem schválena. Pokud by došlo ke schválení dotace na úpravu zeleně
na ulici Nádražní, bude v letošním roce zahájena
výsadba dřevin, a i když by žádost o dotaci nebyla úspěšná, dojde minimálně k výstavbě schodů
z ulice Nádražní na ulici Rudé armády v místech
vedle kontejnerového místa. Veřejná prostranství
se budou upravovat v Čechyni, pokračovat se bude
v doplňování mobiliáře. Projektové dokumentace
nebo studie budou zpracovávat lepší využití ploch
zeleně v parčíku u mlýna a u vodárny v Kroužku.
Schváleno bylo také zpracování generelu extravilánu se zaměřením na vodní plochy a zeleň. Jedná
se o důležitý strategický dokument, na jehož základě lze plánovat ve vazbě na pozemkové úpravy
nové plochy mokřadů, remízků a ploch pro rekreaci občanů. Lze jenom doufat, že se při soustavné systematické práci komise životního prostředí
a odboru životního prostředí, za současné podpory
vedení města, podaří občanům Rousínova zlepšovat kvalitu jejich života vytvářením nových ploch
zeleně pro trávení volného času.
Ing. Marie Straková, Ph.D.
předsedkyně komise ŽP

POZDRAV Z ITALSKÉHO DERVIA
Doba mezi koncem roku 2016 a začátkem 2017
byla pro naši zemi velmi zvláštní. Jak asi mnozí
z vás vědí, ve střední Itálii byla četná zemětřesení, která měla bohužel kromě materiálních škod
i lidské oběti. Také v Derviu jsme zorganizovali
sbírky na pomoc těmto oblastem. Někteří naši
obyvatelé jeli jako dobrovolníci do postižených
oblastí, aby pomohli tam, kde bylo potřeba. Moc
zvláštní bylo v tuto dobu i počasí: v oblastech postižených zemětřesením napadla velká spous-

ta sněhu, která situaci ještě víc zkomplikovala.
Naproti tomu v severní Itálii již několik měsíců
neprší ani nesněží a krajina trpí velkým suchem.
Naštěstí právě v těchto dnech vypadá situace se
suchem o mnoho lépe.
Z pohledu našeho města (naší oblasti) máme
velmi dobré zprávy. První dobrá zpráva je, že
naše oblast (Comune di Dervio) dostane finanční prostředky z Evropské unie a od italské vlády na rozvoj horských oblastí, které se skládají
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z menších a malých měst jako je právě Dervio.
Je to dobrá příležitost jak rozvinout nové služby
v malých městech, které jsou daleko od měst,
které mohou nabídnout více možností.
K dalším zprávám, o kterých bych Vás chtěl informovat, je bohatý program ke konci roku 2016.
Patří sem vánoční výstava betlémů s názvem
„Zpět do Corenna“ společně s výstavou starých
řemesel. Pro rok 2017 jsme naplánovali mnoho
akcí zaměřených na kulturu a znouvuobjevení
starých tradic. Na tomto místě musím zmínit, že
do místních kin jde film o našem spoluobčanu,
úspěšném plavci Leovi Callonovi.
Další větší událostí, která se chystá v tomto
roce, je pořádání Národního mistrovství mládeže
v plachtění. Mistrovství se koná začátkem září
a díky závodu zavítají do Dervia stovky mladých
sportovců z celé Itálie. Schválení naší kandidatury na pořádání mistrovství nás moc potěšilo
a utvrdilo nás to v tom, že předchozí mistrovství
jsme organizačně zvládli velmi dobře.

ŠKOLY
Chtěl bych popřát všem našim přátelům v Rousínově šťastný rok 2017, ať ho prožijete v klidu, pohodě a zdraví. A doufám, že i letos se nám podaří
uskutečnit společné setkání!
David Vassena
starosta Dervia

ROK SE S „ROKEM“ SEŠEL …
Každoročně je předvánoční čas pro naši školu
prověrkou dobré organizace, plánování i připravenosti žáků. Ti musí pod vedením svých
pedagogů zvládnout velké množství veřejných
akcí. Přestože na nás útočily chřipky, angíny
a všemožné bacily, nedali jsme se! Pomohli jsme

rozsvítit vánoční strom na náměstí a nechali
projít se veřejnost adventní ZUŠkou, zahráli jsme
pro Červený kříž v Besedním domě ve Vyškově,
dětem z MŠ Rousínov, seniorům z D-CHB, uspořádali Adventní koncert mladších žáků a Vánoční
koncert.

ŠKOLY
To ovšem nebylo vše. Jak napovídá mnohavýznamový název článku, čekalo nás opět po roce
setkání s panem starostou Ing. Jiřím Lukáškem.
Slavnostní přivítání nového roku má už několikaletou tradici, kterou započala naše ZUŠ. Těší
nás, že můžeme touto slavnostní akcí poděkovat
zřizovateli školy - Městu Rousínov - za podporu.
Tentokrát však bylo naše setkání
jiné. Pana starostu, ale i všechny
ostatní nečekal koncert, ale sám
„ROK“. Tedy muzikál pro děti i dospělé s názvem ROK aneb Vítejte v novém roce! Tento ojedinělý
projekt charakterizuje a oslavuje
jednotlivé fáze, období a měsíce
pozemského roku. Můj nápad dovedla k dokonalosti skvělá autorská dvojice - otec a syn Drahomír
a Radek Dočkalovi. Práce na textech a hudebních číslech probíhala od dubna do září 2016. Ti, kteří
se zúčastnili premiéry 10. 1. nebo
reprízy 11. 1. vědí, že celé dílo obsahuje množství krásných textů a melodií, jež
pro sólové zpěváky představují vysoký stupeň
pěveckých nároků. Mgr. Radek Dočkal připravoval sólové zpěváky ze své pěvecké třídy od září.
Na konci listopadu, v průběhu prosince a ihned
v lednu už probíhaly zkoušky s dětským pěveckým sborem, který vedl MgA. David Kříž a instrumentálním ansámblem. Jeho dominantou
a oporou byl klávesový nástroj, jež během celého večera pod různými rejstříky skvěle ovládal
sám autor Radek Dočkal. Smyčcovou sekci vedl
pedagog školy Mgr. Jaromír Graffe a zdatně mu
sekundovala naše bývalá žákyně Lucie Korčiánová. Dechovou sekci tvořili žáci z flétnové třídy
Mgr. Radka Dočkala. Tři z nich - Marlene Anna
Bílková, Tomáš Nguyen a Karel Procházka - si
zasluhují moji obrovskou ředitelskou pochvalu
za to, že bravurně zvládali nejen své flétnové
party, ale stihli ještě zpívat každý své sólové
písně a také účinkovat ve sboru. O výtvarnou
složku se postarali žáci výtvarného oboru pod
vedením pedagogů Veroniky Jánské a Mgr. Jana
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Nohela a krásnou atmosféru dodal jednotlivým
ročním obdobím osvětlením scény pan Václav
Ševčík. Hlavní postavou, která provází posluchače celým dílem je Rok. Bravurně ji ztvárnil herec
brněnského divadla Radost pan Vilém Čapek.
Velice si vážím toho, že od září až do premiéry
věnoval zcela nezištně veškerým individuálním

zkouškám s autorem a posléze i zkouškám společným desítky hodin. Pro naše žáky byla spolupráce s tímto profesionálem velikou zkušeností
a ukázkou disciplíny a týmové soudržnosti, která
úspěchu každé takové akce musí předcházet.
Společný zpěv závěrečné písně celé inscenace,
po jejímž doznění nám všem pan starosta ve
svém přípitku hezkými a milými slovy popřál do
nového roku jen to nejlepší, je toho důkazem.
Osmý mezioborový projekt je za námi a mně
zbývá ještě jedno poděkování. Patří všem rodičům, prarodičům i starším sourozencům našich
žáků. Bez vaší pomoci a ochotě podílet se na mimořádných zkouškách (o víkendech, večerech či
svátcích) by realizace takových projektů a koncertů nebyla možná. Vážíme si toho a těší nás,
že vám i veškeré veřejnosti můžeme naší prací
přinášet radost. Těšíme se na vás a bude to tak
opět celý rok!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Fr. Sušila
foto J. Brtník
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VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ JEŽÍŠKOVI ANEB PODPORA ČESKÉHO JEŽÍŠKA
V rámci projektu Český Ježíšek se již tradičně konalo předvánoční Vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi, kterého se letos poprvé zúčastnila
i MŠ Rousínov. V jeden den a v jednu chvíli se tak
v celé republice sešly děti ze škol, školek, družin, spolků i celé rodiny. Organizátoři jim rozdali balónky s přáníčky a ty byly potom na pokyn
z rádia najednou vypuštěny. 9. 12. 2016 tak
v jeden okamžik vzlétlo k nebi celkem 78 535
balónků! V Rousínově akce probíhala na zahradě mateřské školy. Děti si svá přáníčka vytvořily
s učitelkami ve třídě a ty je pak připevnily na
nafouknutý balónek. Této akce se mohli zúčastnit
i rodiče dětí a jejich sourozenci. Nejprve jsme si
společně zazpívali vánoční koledu a pak, na pokyn Václava Vydry z rádia, společně vypustili 312
balónků. Třeba jsme tak přispěli i k rekordu vypuštěných balónků v jednu chvíli. Možná přání Ježíšek
splnil, ale společná radost dětí byla odměnou pro
všechny přítomné. Rodičům dětí naší školy patří
velké poděkování za sponzorování této akce.
Co je to za projekt a o co v něm jde?
Když v posledních letech docházelo ke kulturní
tragédii, kdy české děti dávaly Ježíškovi podobu
importovaného, komerčního a kulturně cizorodého Santa Clause, rozhodlo se sdružení Český
Ježíšek podpořit Ježíška. Rozvíjí myšlenku obrody národních tradic a vytvoření světa, který by si
s dětmi a jejich rodinami hrál, ale také je trochu
vychovával a pomáhal jim. Vytvořil se prostor pro

vytváření každoročních tématických rodinných
her, například Česko kreslí Ježíška, Česko vypráví
a zpívá Ježíškovi, České Vánoce s Ježíškem, České
děti čtou s Ježíškem, Vypouštění balónků Ježíškovi. Také Český Ježíšek odepisuje dětem, kde nejen
děti píší Ježíškovi, který jim se svými pomocníky
na dopisy či emaily odpovídá.
					
Barbora Dominiková
učitelka MŠ Rousínov

ŠKOLY
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VÁNOČNÍ BESÍDKY

Jako každý rok se i letos v naší rousínovské mateřské škole uskutečnily vánoční besídky. Rodiče
všech dětí byli pozváni, aby si v příjemné vánoční
atmosféře vychutnali nejenom pár kousků cukroví, ale především krátká představení jejich
ratolestí. V každé třídě proběhla besídka jiným

způsobem. Některé třídy měly připravený krátký
program a s ním spojené vánoční tvoření, na kterém rodiče s dětmi vyráběli novoroční přáníčka
nebo drobný výrobek na ozdobu či provonění domácnosti. Jiné třídy měly besídku bez vánočního
tvoření, složenou z tanečků, básniček i písniček,
které se v průběhu školního roku děti naučily.
V jiných předškolních třídách hrály děti divadlo
o tom, jak se kdysi dávno před mnoha a mnoha
lety narodil Ježíšek. Každá besídka byla tedy jiná,
originální, avšak všechny splnily stejný důležitý
účel. Rodiče, prarodiče, sourozenci i další příbuzní se alespoň na chvíli zastavili v předvánočním
shonu, zapomněli na všední starosti a strávili se
svými dětmi ve školce krátký čas, který jim byl
jistě také roztomilým vánočním dárkem.
				
Bc. Veronika Vlčková
učitelka MŠ

JAK TO BYLO?...CESTA DO BETLÉMA
V měsíci prosinci se děti z mateřské školy zúčastnily představení Divadelního a výtvarného
ansámblu D. A.V. A. Rousínov, které se uskutečnilo ve velkém sále Záložny. Mladí herci
pod taktovkou režiséra MgA. Davida Kříže DiS.
připravili pro děti představení s názvem „Živý
betlém.“ Zhudebněným projevem provedli malé
diváky cestou chudých lidí, kteří následovali
kometu. Ta jim ukázala cestu do Betléma, kde
přivítali právě narozeného Ježíška. Dětem tak
připomněli, proč slavíme Vánoce a proč jsou

důležité. Představením prolínalo několik známých vánočních písní, k jejichž zpěvu se děti
rády přidaly. Klavírní doprovod představení zajistil již zmíněný umělec David Kříž. Vystoupení
bylo pro všechny navozením pravé vánoční atmosféry. Všem dětem i učitelkám se vystoupení moc líbilo a bylo tématem pro další činnosti
v mateřské škole.
Adéla Marethová
učitelka MŠ

ŠKOLY
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POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Novým právním institutem zakotveným ve školském zákoně s účinností od 1. 1. 2017 je povinnost předškolního vzdělávání. S účinností od
1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona
platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Vlastní předškolní vzdělávání je povinné od
1. 9. 2017
Ustanovení § 34a školského zákona vymezuje
mimo jiné:
• povinnost zákonného zástupce dítě přihlásit
k zápisu
• povinnost předškolního vzdělávání ve formě
pravidelné docházky v pracovních dnech
• obsahové náležitosti školního řádu školy související s povinností předškolního vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte je povinen včas přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání,
tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (pod sankcí 5000 Kč). Povinné vzdělávání je bezúplatné
(§ 123 odst. 2 školského zákona).
Zákonný zástupce může dítě přihlásit k zápisu
k předškolnímu vzdělávání jak ve spádové mateřské škole, tak v jiné mateřské škole. Pro dítě,
pro které je předškolní vzdělávání povinné, je
spádovou školou mateřská škola zřízená obcí,
v němž má dítě místo trvalého pobytu. Protože
město Rousínov má jednu mateřskou školu, je
tato pro všechny děti Rousínova a jejich místních částí školou spádovou.
V souladu se školským zákonem a vyhláškou
č. 14/2005 Sb. mateřská škola upraví školní řád
tak, aby navazoval na zavedenou povinnost
předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od
3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Zápis k předškolnímu vzdělávání
S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 2 školského zákona stanoví období, ve kterém probíhá zápis k předškolnímu vzdělávání, a to v období od 2. - 16. května, u základních škol v měsíci
dubnu, v ZŠ Rousínov bude zápis pro školní rok
2017 – 2018 4. a 5. dubna 2017.
V mateřské škole Rousínov proběhne zápis ve
středu 3. května 2017 od 7,30 – 15,00 hod.
Zápis bude jak pro děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, tak pro děti, pro které povinné není.
Jak již bylo uvedeno, s účinností od 1. 1. 2017 se
zavádí institut povinného předškolního vzdělávání. Proto dle § 50 zákona č. 258/200 Sb.,
v platném znění, lze přijmout do zařízení, do
kterého je docházka povinná, i dítě, které se nepodrobilo pravidelným očkováním. To znamená,
že i „neočkované“ dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, pokud je pro
ně předškolní vzdělávání povinné.
Z nové legislativy vybrala
Bc. H. Vysoudilová
ředitelka mateřské školy

ŠKOLY
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ODBORNÁ STÁŽ VE ŠPANĚLSKU? ZA NÁS URČITĚ ANO!
Jako žáci naší školy jsme byli vybrání k absolvování čtyřtýdenní vzdělávací stáže pro automechaniky.

Z vídeňského letiště jsme se přemístili do slunné Malagy, kde nás čekal náš tutor Chosé, který nás odvezl do malebného městečka Martos.
Každé ráno jsme vyráželi na dopolední praxi, na
které jsme byli do13. hodiny, a poté následovala
do 17. hodiny siesta, kterou jsme většinou trávili obědem a koukáním po městě. Město bylo

v tuhle dobu jako mrtvé, rolety zatažené, obchody zavřené a z hlučných ulic se jako nějakým
kouzlem staly poklidné. Bylo to jako balzám na
duši. Kolem páté hodiny jsme odjížděli zpět na
praxi, protože Španělé na
vše mají spoustu času, jak
na siestu, tak i na trabajo
(práci). Kolem 20. hodiny
jsme se vraceli zpět na
večeři. O víkendech jsme
si většinou naplánovali
nějaký výlet. Nad městem
se tyčila obrovská hora se
zříceninou ,,LaPeňa“, která byla našim oblíbeným
místem díky krásnému
výhledu.
Ve Španělsku bylo krásně, lidé byli milí, ale poněkud málo jich umělo anglicky. Kdybychom mohli,
rádi bychom zůstali déle.
K. Suchánová
studentka ISŠ Slavkov u Brna

KULTURA
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VE SLAVÍKOVICÍCH SE OPĚT ZPÍVALY KOLEDY
Již podruhé se organizátoři z řad TJ Spartak
Slavíkovice a FANS Slavíkovice přihlásili k celostátní akci Deníku Rovnost „Česko zpívá koledy“
a 14. prosince 2016 v 18 hodin zazpívali v parčíku před budovou tělovýchovného zařízení ve
Slavíkovicích pět koled. V roce 2016 se jednalo
o 6. ročník a v celé České republice ve stejnou
chvíli zpívalo 120 000 tisíc lidí, včetně známých
osobností, tyto koledy: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma,
Veselé vánoční hody a Pásli ovce Valaši. Účast
občanů, kteří si přišli ve Slavíkovicích zazpívat
a podpořit toto společné setkání, byla i přes nepřízeň počasí vyšší než v roce 2015, a to 290 lidí.
Bylo to také nejvíce v rámci celého okresu Vyškov, kde se ke zpívání přihlásilo 68 obcí.
Popularitu této akci zajišťuje samozřejmě úžasný živý Betlém, který připravují členové oddílu kopané. Kromě svaté rodiny – Josefa, Marie
a malého Ježíška, bylo možné vidět mnoho andělů, řemeslníků a pastýřů. Vše působilo naprosto
věrohodně. Pastýři se starali o kozy a slepice, tři
králové přinášeli dary doprovázeni živým velbloudem z vyškovského zooparku, anděl přivá-

zaný na stromě „létal“ nad Betlémem, zkrátka,
bylo se na co dívat.
Celou akci zahájil ponocný troubením na lesní
roh a poté přivítala účastníky za organizátory
Marie Straková s krátkým představením programu a vyzvala k uvědomění si faktu, že smysl
společného zpívání v tomto období není jenom
v počtu lidí, v počtu atrakcí a v počtu zvířat, ale
že pravým důvodem tohoto setkávání je připomenutí období adventu, tedy přípravy na slavení Vánoc - narození Ježíše Krista. A potom už se
zpívalo za varhanního doprovodu paní učitelky
Mgr. Zdeňky Trněné. Tři králové Kašpar, Melichar
a Baltazar se poklonili Ježíškovi a přinesli mu
dary - zlato, kadidlo a myrhu. Na závěr si všichni společně zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí a při svařeném víně a teplém čaji se ještě dlouho klábosilo, děti se fotily s velbloudem,
ostatními zvířátky a svatou rodinou a lidem spolu bylo ve Slavíkovicích zase jednou dobře. Poděkování patří všem, kteří akci připravili a nejvíce
těm, co přišli zpívat.
Ing. Marie Straková, Ph.D.

KRÁSA JE V MLÁDÍ A V ODHODLÁNÍ HLEDĚT DOPŘEDU
Výstavní prostory Galerie na staré radnici v Rousínově byly zaplněné návštěvníky vernisáže
malíře a fotografa Pavla Zugara (1983). V neděli
4. prosince 2016 v 15 hodin tam zahajoval vernisáží svou autorskou výstavu.
Je o něm známo, že nepromarnil ani kousek života, aby se nevzdělával v mnoha uměleckých
činnostech. Obdivuhodné je zvláště to, že během
vlastní tvorby si nachází čas věnovaný organizování prezentací umělecké činnosti rousínovských
výtvarníků různých žánrů.
Světová výtvarná tvorba by se dala připodobnit
imaginárnímu alegorickému vlaku. Z počátku se
jen plouží, postupně ale nabírá rychlost a jeho za-

stávky jsou jen jednou za několik staletí. Až se dostává do fáze, kdy během jedné generace umělců
zastavuje i několikrát. Kdy a kde do něho nastoupil Pavel Zugar a s kým se jím vydal na svou uměleckou dráhu, na to nám odpovídají jeho výstavy.
Nelze opomenout Pabla Picassa (1881-1973).
Hned za ním následuje František Kupka (1871 až
1957), který od roku 1895 žil ve Francii. A rozhodně
nelze opomenout ani tvorbu fauvistů.
Mentálně mu nejvíce vyhovuje právě oscilace
mezi jejich tvorbou, která naplňuje jeho umělecké snažení ve všech směrech. Svůj výtvarný výraz
neustále precizuje procesem získávání výtvarných zkušeností s uplatněním svého přirozeného

KULTURA
talentu. Podle vytvořené sítě linií s kánonickou
přesností s figurálním výrazem (akty) dokončuje
obraz za pomocí čistých barevných ploch v dokonalé harmonii s monumentálním vzezřením. Výrazně je patrný i psychický účinek barev.
Jeho fotografie jsou promyšlenou výtvarnou činností. Ústředním motivem je záměrně stylizovaná pointa umístěná kompozičně do zlatého řezu.
Úkolem pozadí je výrazně podpořit hlavní kompoziční prvek a doplnit jej o estetické a perspektivní hodnoty záběru. Každý snímek je záměrem
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jeho vůle, kterou sleduje symbolické vyjádření.
Takto je podtržena smysluplná originalita v jedinečnosti záběru. Snímky svou barevností a ostrostí jsou veselé, skrývají optimismus a naoko
ledabyle ignorují standardy dnešní přetechnizované fotografie.
V tomto směru korespondují i s jeho malířským
výrazem.
Václav Hlaváč

ZIMNÍ ZAMYŠLENÍ
Sobotní jiskřivé ráno, obarvený líh teploměru šplhá nahoru pod náporem slunečních paprsků jako
zloděj před pitbulem. Zůstat doma by byl větší
hřích než „požádat manželky bližního svého“. Ještě mi chvíli trvá, než zařídím nezbytné a navoskuji
pod patou bazarové „Polarky“, jež je mi díky letošní sněhové nadílce dovoleno nasadit již na dvoře,
a vyrážím do té krásy… Půjdu kolem potoka, pak
pod železničním mostem směrem od civilizace.
U mostu si hrají malé děti. Trochu mě zarazilo jejich volání „Jé, běžky!“ jako my, když jsme v době
po kolektivizaci zemědělství překvapivě volali „Jé,
koně!“ ve chvíli, kdy jsme viděli na poli něco jiného
než traktor.

Za mostem přece jen začíná běžkařská stopa. No
tak „stopa“ je snad trochu přehnaný výraz, přede mnou prošli asi dva běžkaři nebo jeden tam
a zpátky….
Pokud má naše město něco přes pět a půl tisíce
obyvatel, zařazuji se k té sotva tisícině bláznů
týrajících své tělo namísto televizního sledování bláznů týrajících tělo za peníze, surfování po
internetu nebo namísto likvidace následků prodloužené páteční noci.
Miloš Flössler

NEZISKOVKY
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ŽIVÝ BETLÉM A KRÁLOVNA SNĚHU
Herci souboru D.A.V.A si pro své diváky připravili
v prosinci 2016 a lednu 2017 dva tituly se zimní
tematikou. V sobotu 17. prosince 2016 odehráli
v 16 h a 18 h své dosud nejrozsáhlejší představení. Na jeviště rousínovské Záložny se při Živém Betlému vměstnalo čtyřicet pět herců, kteří
hráli, zpívali, tančili a k Betlému pospíchali. Doprovázel je Komorní smyčcový orchestr města
Rousínova s uměleckým vedoucím MgA. Michalem Terebieniecem. Celé představení řídil, tentokrát nejen režijně, umělecký vedoucí David Kříž.
V hlavních úlohách se představili Jitka Modlitbová (Marie), Jan Žáček (Josef), Jakub Libánek (Milostpán), Jiřina Posoldová (Milostpaní), Martin
Jílek (Ondráš), Daniel Horčička (Matouš), Vendula
Páčová, Kristyna Morris (Děvečka). Scénu připravil Radek Kříž, kostýmy Iva Legnerová a Marie
Hýzlová. Dvakrát zaplněné hlediště účinkujícím

v závěru představení nadšeně aplaudovalo. Ve
večerním provedení si soubor dokonce vysloužil
ovace ve stoje!
V sobotu 28. ledna 2017 si svoji derniéru odbyl
muzikál Královna Sněhu, který byl pro soubor
napsán v roce 2008. Ani po osmi letech neztratila „Královna“ své kouzlo. Ba naopak – ještě
dozrála! Publikum zatlačilo nejednu slzu dojetí
v průběhu představení i na jeho konci. V hlavních úlohách se představili: Eva Kyjovská, Adéla
Coufalová, Radka Pospíšilová, Nikola Blažková,
Jakub Libánek a Jiří Bohuslav. Představení bylo
hráno za klavírního doprovodu Davida Kříže, který muzikál před více než osmi lety napsal. Více
informací na www.davarousinov.cz nebo stránkách facebooku.
Jan Žáček

Foto po představení Živý Betlém a po derniéře Královny sněhu (Archiv D.A.V.A)

SLAVÍKOVICE OD ADVENTU PO TŘI KRÁLE PODRUHÉ
Přišel k nám Mikuláš
Dvě velké „opičí dráhy“, přibližně 80 dětí ve věku
od jednoho do dvanácti roků, ty nejmenší v doprovodu rodičů nebo prarodičů – tak vypadala
tělocvična TJ Spartak Slavíkovice ve čtvrtek
1. prosince minulého roku vpodvečer. Co se to
chystá? To je připravené společné cvičení všech
přítomných chlapců i děvčátek. Rozděleni do

dvou družstev podle věku museli v co nejkratším čase zvládnout například slalomovou dráhu, kotoul vpřed i vzad na šikmé ploše, výskok
na švédskou bednu, ladný přechod lavičky, přeskok kozy a nakonec se trefit do basketbalového koše. Na bezpečnost i dodržování pravidel
dohlížely cvičitelky, které již na zahájení této
akce slíbily všem za pěkné výkony mikulášské
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překvapení. Děti se opravdu snažily. Jejich elán
a vytrvalost přerušily až rány řetězy na dveře.
Takto si čerti zajistili klid a mohl vstoupit Mikuláš i andělé s velkým košem dobrot. Čerti však
vystrašili některé děti tak, že se s pláčem běžely schovat ke svým maminkám. Ale Mikuláš
byl hodný, s každým pěkně promluvil a vyzval
všechny, aby předvedli to nejlepší, co dovedou.
Sálem se linuly krásné zimní písničky, básničky
a říkadla o Mikulášovi i o Vánocích, slyšeli jsme
i české vánoční koledy a kdo se styděl přednášet, metal kotouly. Andělé odměnili děti balíčkem plným sladkostí, ovoce, oříšků i krásných
perníčků. Čerti malovali odvážné pekelnou barvou na tváře. Jeden z chlapců dokonce skončil
v pytli pro neposlušné děti, ale slíbil, že se polepší, dostal milost, a tak se vymanil ze spárů
pekla…Teď se ještě vyfotit s Mikulášem a pak už
plni krásných zážitků hajdy domů na kutě!
A ve středu 14. prosince jsme zpívali u vánočního stromu. O tom je samostatný článek.
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Setkání florbalistů
proběhlo jako již tradičně na Štědrý den dopoledne. To je jediný termín v roce, kdy není nikdo
v zaměstnání nebo ve škole, nemá ani jiné povinnosti, a tak se celá parta chlapů sejde v tělocvičně a s chutí si zahraje svůj oblíbený sport.
Již 33. ročník předsilvestrovského pochodu
se tentokrát uskutečnil v pátek 30. prosince.
Pěkné slunečné, i když mrazivé počasí, vylákalo
na výšlap do krásných olšanských lesů 35 dětí
i dospělých. Letos byla naplánovaná Naučná
studánková stezka začínající v Olšanech u Koretinky a končící u Tří studánek nad Vítovicemi.
Jen ti, kterým už nohy tolik neslouží, se prošli
pouze na Červený vrch, odtud ke Třem javorům
a zpět k olšanskému rybníku. Ale i to je opravdu
krásná procházka. Většina včetně všech 12 dětí
však putovala od studánky ke studánce. Cestou
si děti nasbíraly šišky a na Kalečníku nejdříve soutěžily v hodu na cíl a pak vypukla velká
šišková válka. Samozřejmě, že vyhráli všichni
a sladká odměna nikoho neminula. U studánek
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jsme chutnali pramenitou vodu, děti zkoušely
sílu ledu na Vítovickém potoku, pozorovali jsme
zimní přírodu a dýchali zdravý lesní vzduch. Od
Tří studánek do Slavíkovic je ještě dlouhá cesta. Ale došli všichni, i nejmladší čtyřletý Vašík.
V místním pohostinství jsme se zahřáli připraveným občerstvením, povídali jsme o dojmech
z pochodu i o vítání Nového roku, děti se chlubily dárky od Ježíška. Škoda, že byl všední den
a spousta turistů se nemohla pro plnění svých
pracovních povinností zúčastnit.
A příště jdeme určitě zase, můžete se k nám připojit!
Vánoční turnaj v sálové kopané
byl připraven na úterý 28. prosince. Místní oddíl kopané nominoval 5 pětičlenných družstev,
Fans club Slavíkovice přihlásil 1 celek. Hrálo
se o pěkný putovní pohár. A boj to byl tvrdý, ale
vždy s dodržováním pravidel. S maximálním nasazením všech hráčů i hráček, které posílily tým
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Fans clubu, se postupně utkaly všechny týmy.
Na prvním místě se umístilo nejlepší družstvo
fotbalistů. Ale gratulaci si zaslouží všichni zúčastnění hráči. Poděkování patří organizátorům
za bezchybný průběh turnaje i všem příznivcům, kteří svým povzbuzováním vybičovali hráče k co nejlepšímu výkonu.
Novoroční turnaj v badmintonu
letos jeho pořadatelé naplánovali na sobotu
14. ledna. Tentokrát byl vypsán pouze pro smíšené dvojice. Ve fyzicky náročném systému
každý s každým a postupem vítězů zápasů do
dalšího kola se mezi sebou utkalo celkem 12 párů. Bojovalo se s velkým nasazením, nejlepší
získali poháry, ale zvítězili všichni - výborná
parta kamarádů, která se schází celý rok a hraje
hlavně pro zábavu a radost z pohybu.
Dobroslava Mezihoráková

NEZISKOVKY
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
V letošní Tříkrálové sbírce jsme v Rousínově
a městských částech vybrali částku 103 419 Kč
a 10 €. Výtěžek sbírky spravuje Oblastní charita
Hodonín, letos jej charita směřuje na spolufinancování projektu výstavby nového charitního domu určeného ke krátkodobému bydlení
a noclehu pro lidi v tíživých životních situacích. Celkový výtěžek sbírky v Oblastní charitě
Hodonín činil 2 845 435 Kč.
Tříkráloví koledníci letos vyrazili většinou o velmi mrazivém lednovém víkendu a výsledkem
jejich koledování je výsledek opět o něco vyšší

než v loňském roce. Chtěl bych jim všem poděkovat za jejich obětavou práci, bez které by se
sbírka vůbec nemohla konat. Dobrovolnou činnost koledníků jistě oceňujeme, zejména všichni obyvatelé města, kteří koledníky vlídně přijali
a mnohdy si s nimi i zazpívali koledu. Také bych
chtěl poděkovat občanům, kteří do sbírky přispěli a tím se podílejí na pomoci všem potřebným lidem.
František Havíř ml.

Výsledky sbírky
Rousínov - město
Rousínov - sídliště
Kr. Vážany
Kroužek
Rousínovec
Slavíkovice
Čechyně
Vítovice
Celkem Kč

2017
27 102
8 298
16 432
14 450
10 768
9 767 + 10€
10 332
6 270
103 419 + 10€

2016
25 917
10 568
16 181
14 538
11 195
9 456
7 886
7 029
102 770

Tříkráloví koledníci v Čechyni (foto: Hana Hlaváčková)

2015
26 393
12 148
15 707
11 980
12 922
9 845
6 623
95 618

2014
20 466
9 991
16 726
10 639
13 731
8 024
7 200
86 777

2013
18 873
12 186
16 018
9 967
11 678
8 733
6 564
6 959
90 978

KONTAKTNÍ ÚDAJE
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Telefon

Mobil

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

517 324 825

732 319 065

e-mail
lukasek@rousinov.cz

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

517 324 835

773 114 857

sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián Ing., MBA

Odbor VV a správce IT

Grecová Jitka

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

podatelna

Hladká Markéta

matrika, TP, czechpoint

Jánská Božena

517 324 821

janska@rousinov.cz

matrika, TP, KPPP,
czechpoint

Hrachovinová Petra

517 324 838 778 435 984

hrachovinova@rousinov.cz
vykydalova@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.

724 571 836

Havířová Júlia

517 326 180

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698

rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823

mullerova@rousinov.cz

jhavir@seznam.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

517 324 839

skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní, majetek

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

517 324 823

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846

Odbor výstavby
a životního prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833

734 752 399

770 120 759

navrkal@rousinov.cz
pekarikova@rousinov.cz
pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Kejlová Lenka, Ing.

517 324 847

778 435 983

kejlova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

517 324 847

733 373 554

nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

517 324 840

733 539 137

mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

517 324 841

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

517 324 827

739 454 692

horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

517 324 832

739 454 695

mezihorakova@rousinov.cz

Ryšánek Jiří, Ing.

517 324 836

739 454 690 rysanek@rousinov.cz
733 539 133

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

517 324 826

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

hlášení poruch

Vlček Karel

517 371 667

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

Vodičková Helena, Ing.
Haizler Vlastimil

skrobova@rousinov.cz
konecna@rousinov.cz

739 265 415

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

778 411 251

vodickova@rousinov.cz

778 439 429

haizler@rousinov.cz

Polák Pavel

517 371 667

770 120 758

polak@rousinov.cz

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

JSDH

Marišler Vlastimil

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

