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VI. ROČNÍK FOLKLORNÍHO FESTIVALU SUŠILŮV ROUSÍNOV
V neděli 11. června si Rousínov připomněl VI. ročníkem folklorního festivalu Sušilův Rousínov
svého rodáka P. Františka Sušila. Díky jeho sběratelské činnosti, během které zapsal přes 2 000
lidových písniček, se mnohé dochovaly dodnes.
Během festivalu nejedna z nich zazněla. Na podiu se vystřídalo téměř dvě stě účinkujících. Pozvání přijaly soubory: Puntík z MŠ Rousínov, ta-

neční soubor a pěvecký sbor ze ZUŠ F. Sušila, SPS
Sušil z Rousínova a Těžké harmonično z Brna,
komorní sbor Danielis z Rousínova, Dětský folklorní soubor Klebetníček z Vyškova, cimbálová
muzika Kalečník a začínající muzika Kalečníček
a hosté z Uherského Hradiště – cimbálová muzika Ohnica a folklorní soubor Cifra. Festival byl
podpořen z finančních prostředků JMK.

Tanečnice ze ZUŠ F. Sušila

Pěvecký sbor ze ZUŠ F. Sušila

Puntík z MŠ Rousínov

Zpěváci z SPS Sušil

Komorní sbor Danielis

DFS Klebetníček Vyškov
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Cimbálová muzika Ohnica

Folklórní soubor Cifra

Členové sboru Těžké harmonično

Kalečníček

Spokojení návštěvnici

Voňavý stánek s tvořením pro děti

Malování na obličej se dětem líbilo

Ohnica a Cifra

NENECHTE SI UJÍT
4. 7., 8. 7. a 2. 8. a 9. 8. 2017
LETNÍ KINO V ROUSÍNOVĚ
Biograf Láska a letní promítání filmů – o výběru filmů můžete hlasovat na www.rousinov.cz
v sekci Anketa
zahrada za Záložnou
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neděle 3. září
ROUSÍNOVSKÉ TRHY S DOPROVODNÝM
PROGRAMEM
Stánky s řemeslnými a farmářskými produkty.
V doprovodném programu hry a soutěže pro děti,
malování na obličej, prohlídka hasičské techniky,
výstava historických vozidel, hudba, ochutnávka
speciálních druhů piv, občerstvení a další.
Sušilovo náměstí 10 – 16.30 h

Městská knihovna Rousínov informuje
V době letních prázdnin nebude knihovna uzavřena. Provozní doba se pro návštěvníky knihovny
nemění a zůstává stejná jako během celého roku:
Pondělí: 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00, Středa: 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30, Pátek: 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
Těšíme se na Vaši návštěvu! 					
Věra Konečná, knihovnice

MĚSTO ROUSÍNOV
ZVE DĚTI NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Termíny: 24. 7. - 28. 7. 2017
14. 8. – 18. 8. 2017
21. 8. – 25. 8. 2017
28. 8. – 1. 9. 2017

MALÝ VÝTVARNÝ UMĚLEC I.
CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM I.
MALÝ VÝTVARNÝ UMĚLEC II.
CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM II.

Program táborů:
Cesta za dobrodružstvím
S dětmi podnikneme výlety do přírody v okolí Rousínova, navštívíme muzeum, kulturní památky,
zahrajeme si táborové hry. Tábor zakončíme hledáním pokladu. Pro děti od 6 let. Sraz vždy na
autobusovém nádraží.
Kapacita: 20 dětí
Cena 800,- Kč (bez oběda)
Malý výtvarný umělec
Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (malování akrylovými barvami, kreslení úhlem, tužkou,
křídou, malování v přírodě, aj.). Zahrajeme si pohybové hry. Tábor zakončíme hledáním pokladu
a malováním na obličej. Pro děti od 6 let. Sraz vždy v klubovně R-klubu (areál ZŠ Tyršova).
Kapacita: 10 dětí
Cena: 800,- Kč (+ 150,- Kč oběd)
Kontakty: Lenka Popelková, tel. 774 991 279, lena.pop@seznam.cz
Pavel Chládek, tel. 517 324 830, chladek@rousinov.cz
Přihlášky a bližší informace na stránkách města
http://www.rousinov.cz/volny-cas/centra-volneho-casu/
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU VE VÍTOVICÍCH
Na jaře letošního roku jsme dokončili stavební
práce na rybníku ve Vítovicích. Stavbu realizovala firma Elitbau, s.r.o., která v průběhu loňského podzimu rybník odbahnila. Práce na opravě
výpustného objektu a části hráze se z důvodu
nepřízně počasí přesunuly do jarních měsíců
letošního roku. Vytěžený sediment byl uložen
na městském pozemku, na poli za Vítovicemi.
Nečistoty a kameny byly vysbírány dobrovolníky
z řad občanů v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko – ukliďme si v Rousínově 2017“. Vedení

města Rousínova touto cestou všem zúčastněným dobrovolníkům děkuje. Na celou akci jsme
získali značnou finanční podporu z dotačního
programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích“ ve výši 625 000 Kč,
z celkových nákladů 781 370 Kč.
Ing. Lenka Kejlová
projektový manažer, odbor VŽP

PENÍZE PRO MĚSTO ROUSÍNOV
Město Rousínov i v letošním roce realizuje projekty s přispěním dotačních programů. Podařilo
se nám získat finanční podporu hned od několika poskytovatelů. Z „Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020“ byla městu přislíbena finanční spoluúčast na projekt úpravy
zeleně nad ulicí Nádražní ve výši 1,7 mil. Kč. Ze
stejného programu budou spolufinancována
energetická opatření na budově základní školy
na ulici Tyršova. Projekt řeší kompletní zateplení budovy školy spolu s výměnou okenních
výplní v celkové výši 26 mil. Kč, zde získaný
příspěvek činí 6 mil. Kč. V měsíci květnu byla

dokončena oprava kanalizace v areálu školy,
na jejíž realizaci přispělo Ministerstvo financí
ČR. Ministerstvo financí se na této rekonstrukci
podílí 6,4 mil. Kč, z tohoto příspěvku plánujeme
rovněž výměnu stávajícího povrchu v tělocvičně
ZŠ Tyršova za nový, moderní. Další velkou akcí,
kterou budeme v letošním roce realizovat, tentokrát za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu vlády, je projekt „Bezbariérový
městský úřad“. V rámci tohoto projektu bude
v budově městského úřadu zbudován výtah
a provedeny další nezbytné bezbariérové úpravy. Z celkových nákladů 5 mil. Kč bude padesát

MĚSTSKÝ ÚŘAD

procent financováno ze získané dotace. Na
podzim letošního roku plánujeme zahájit výstavbu nového úseku cyklostezky, která naváže
na zbudovanou část u kruhového objezdu u firmy EDP a povede do Slavíkovic. Na financování
výstavby cyklostezky se bude velkou měrou podílet Jihomoravský kraj, který nám již několik let
přispívá také na údržbu stávajících cyklostezek
ve městě.
Mezi další projekty plánované realizovat za finanční spoluúčasti dotačních programů patří
druhá etapa rekonstrukce chodníků v místní
části Královopolské Vážany. Při výstavbě a re-
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konstrukci chodníků jsme
využili možnosti požádat
o finanční příspěvek Státní
fond dopravní infrastruktury. Z „Operačního programu Životní prostředí 2014
– 2020“ bychom rádi zafinancovali projekt ozelenění
nivy Rakovce v lokalitě Hrubé kusy. A v neposlední řadě
žádáme o poskytnutí dotace
7,5 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, který by nám
pomohl zajistit rekonstrukci odborných učeben v ZŠ
Habrovanská. V současné době se tři výše zmíněné projekty nacházejí
v procesu hodnocení.
Nově se snažíme získat podporu od Nadace
společnosti ČEZ z jejího grantového programu
Oranžová hřiště. Za spoluúčasti Nadace ČEZ
plánuje město realizovat projekt nazvaný „Duhový areál“. Na místě bývalého volejbalového
a sportovního hřiště vedle budovy ISŠ Slavkov
by měl vyrůst sportovní areál, který nabídne
mnoho možností aktivního odpočinku pro širokou veřejnost.
Ing. Lenka Kejlová
projektový manažer, odbor VŽP

DOČASNÉ PŘESTĚHOVÁNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU DO AREÁLU TYRŠOVA
Podařilo se nám připravit projekt a získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci
„Bezbariérového městského úřadu Rousínov“.
Aktuálně probíhá zadávací řízení na zhotovitele
a 1. etapa stavebních prací by měla začít v měsíci červenci 2017. Městský úřad bude dočasně
přestěhován do areálu bývalého nábytkářského
učiliště, budovy bývalého dívčího internátu na
ulici Tyršova (vedle ZŠ Tyršova). Všechny bližší
informace budou zveřejňovány v aktualitách na

webových stránkách města a v hlášení městského rozhlasu.
Děkujeme za pochopení a v případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese tlcik@rousinov.cz, případně na mobil
724 982 860.
Ing. Marián Tlčik, MBA
tajemník MěÚ Rousínov
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DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ULICI ZA ZÁLOŽNOU,
AREÁLOVÁ KANALIZACE OBJEKTŮ TYRŠOVA
Areál bývalého učiliště v ulici Tyršova z velké
části přešel do majetku Města Rousínova a to
musí podnikat kroky ke správnému a hospodárnému využití tohoto komplexu budov. Část se již
využívá jako základní škola, ostatní budovy jsou
předmětem projekční činnosti. Aby tyto budovy
mohly fungovat v plném rozsahu, je to mimo jiné
podmíněno funkcí kanalizací. Monitoring stávajících kanalizací prováděný v roce 2014 odhalil
havarijní stav a bylo nutno přistoupit k zadání
projektu a následné výstavbě nových kanalizací,
a to jak splaškové, tak i dešťové. Tato stavba byla
nedávno ukončena a obyvatelé ji pocítili dopravním omezením v této lokalitě. Stavba byla časově naplánována od 1. prosince 2016 do 29. května
2017 tak, aby byla hotová, než začnou práce na
ZŠ Tyršova – energetická opatření. Staveniště bylo předáno v termínu a do Vánoc proběhlo
vytýčení podzemních sítí. Po Novém roce začaly
práce kácením dřevin v trase kanalizací a následně pak výkopové práce. První úseky od ulice U mlýna, kolem budovy ISŠ a dětského hřiště
za ZUŠ byly prováděny v typicky zimním počasí
a práce nezastavily ani patnáctistupňové mrazy.

Splašková kanalizace o průměru 250 mm a dešťová kanalizace průměru 400 mm, dále pak průměru 300 mm zajišťují kapacitně odkanalizování
celé lokality mezi ulicemi Za Záložnou a Tyršova.
Obě hlavní trasy byly dotaženy k bráně zahrady
za Záložnou a poté bylo přikročeno k provádění
jednotlivých přípojek areálu. Byl brán zřetel na
výuku ve škole a výkopy ve školním dvoře byly
časovány do období jarních prázdnin. Při těchto
pracích se vyskytly překážky v podobě starších,
již nefunkčních objektů (teplovod, septik) a také
jiná poloha podzemních vedení. Tyto technické problémy se musely řešit průběžně, tak aby
nevznikl skluz stavebních prací. V ulici Za Záložnou se práce na splaškové kanalizaci zadrhly
z důvodu podchodu kabelů vysokého napětí, kdy
bylo nutno provést odstávku tohoto vedení na
dobu jednoho dne. Vše se nakonec podařilo do
konečného termínu. V době vzniku tohoto článku jsou provedeny asfaltové plochy komunikací
a probíhají opravy dlažeb a terénní úpravy, tak
aby mohlo převzetí stavby proběhnout v plánovaném termínu.
Odbor VŽP

NOVÁ SAMOJÍZDNÁ SEKAČKA NA TRÁVU V MĚSTSKÝCH SLUŽBÁCH
Každým rokem se rozšiřují plochy na sečení,
které musí Městské služby udržovat a stávající
technika je již nedostačující. V těchto dnech byla
do provozu uvedena samojízdná traktorová sekačka Etesia Buffalo 124 se sběrem posečené
trávy. Důležité a hlavní trávníky budou sečeny
tímto strojem.
Václav Hůlka
vedoucí MS

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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INVESTIČNÍ AKCE V ROUSÍNOVĚ V ROCE 2017
V roce 2017 pokračují některé akce z předcházejících let. Jednou z těchto akcí je údržba zeleně
kolem dálnice u kroužeckého mostu. Údržba
zhotovitelskou firmou probíhá třetím rokem a ke
konci roku bude převzata Městskými službami.
Výsadba kolem cyklostezky v Čechyni byla rovněž dva roky udržována zhotovitelskou firmou,
a to do konce loňského roku. Zde však došlo
v loňském roce k úhynu aleje stromů v počtu 31
kusů, a to po napadení škůdcem. Tyto stromy
pak byly zhotovitelem opětně vysazeny v rámci
reklamace a předány do údržby Městským službám. Z roku 2016 pak přecházela pokračováním
akce Odbahnění Vítovického rybníku. Byla nadbetonována stěna od hasičky a byly vyspraveny
trhliny ve stěnách rybníku. Následně pak bylo
nutno provést vyčištění šachty na přívodním
potrubí a jeho proplach. Z minulého roku rovněž přešla akce Kanalizace v ulici Za Záložnou
a dešťová a areálová kanalizace. O této stavbě
pojedná samostatný článek.
Z akcí, které teprve budou započaty, je třeba zmínit objemově nejnákladnější akci, a to jsou Energetická opatření na ZŠ Tyršova. Tato akce obnáší kompletní výměnu oken a vstupních dveří,
splňujících tepelně izolační vlastnosti, a to jak na
budově školy, tak i tělocvičně. Bude provedeno
zateplení stěn včetně nové fasády a konstrukce
střech včetně nových klempířských prvků. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat souběžně
s vyučováním ve škole, je prioritou provést výměnu výplní otvorů v době letních prázdnin. Firma Vašstav, která se stala vítězem ve výběrovém
řízení pro tuto akci, podniká kroky k tomu, aby
tyto práce o prázdninách proběhly. Nová okna
budou doplněna o venkovní markýzy z důvodu
zastínění při slunečním svitu, bude proveden
rozvod školního rozhlasu do jednotlivých tříd.
Kromě části stavby nad terénem bude probíhat
rekonstrukce suterénní části. Zdivo suterénu
bude odkryto výkopem a proběhne jeho hydroizolace a zateplení. U nepodsklepené části bu-

dov bude obnažen a zateplen základ. Po ukončení výkopových prací bude terén upraven do
původního stavu, a to včetně okapových chodníků. S prováděnými pracemi souvisí i zednické
práce na úpravě ostění otvorů a rekonstrukce
hromosvodu budov. V rámci lepšího využití tepelných energií, budou třídy vybaveny rekuperačními jednotkami, které zajišťují výměnu vzduchu ve třídách úsporněji než klasickým větráním
okny. Tento způsob si mohli žáci i učitelé vyzkoušet po loňské rekonstrukci tříd z bývalých dílen
a jsou s ním spokojeni. Nutno dodat, že veškeré
práce na snížení energetické náročnosti vycházejí z energetického auditu, který zde byl zpracován, a který odhaluje slabá místa konstrukcí
z hlediska prostupnosti tepla a doporučuje opatření.
Samostatnou akcí na ZŠ Tyršova, která poběží
souběžně, bude provedení nového povrchu v tělocvičně. Původní povrch z dřevěných parket je
již na hranici životnosti a bude nahrazen umělým
povrchem, čímž se zlepší kvalita údržby a sníží
se prašnost.
Z drobnějších akcí probíhá v současné době
Odkanalizování uličky u semaforu. Jedná se
o rekonstrukci stávající kanalizace v této uličce,
protože stávající kanalizace je netěsná a dochází
k podmáčení přilehlých nemovitostí. Vzhledem
ke stísněným prostorám a množství pozemních
vedení budou práce převážně prováděny ručním
nářadím a včetně předláždění celé uličky je předpoklad trvání akce dva měsíce. Dalšími drobnými akcemi jsou Připojení společenského domu
ve Vítovicích na kanalizaci, Změna uspořádání
plynoměrů v ZUŠ a Oprava dětského hřiště
v Rousínovci.
Z plánovaných akcí pak ve druhém pololetí bude
probíhat stavba Bezbariérový MěÚ a další etapa stavby Cyklostezka Čechyně – Slavíkovice,
a to částí od EDP do Slavíkovic. Ve spolupráci se
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje
se bude soutěžit zakázka Průtah přes Králo-

strana 9
vopolské Vážany. Součástí stavby bude nová
komunikace v majetku SÚS a současně rekonstrukce chodníků a dešťové kanalizace v majetku
Města Rousínova.
Při plánovaných investičních akcích Město Rousínov sleduje dotační tituly z Evropských fondů.
Získané finanční prostředky jsou pak přidělovány přes příslušná ministerstva, popřípadě kraje.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Získáním dotace pro určitou akci se může stát,
že je tato akce upřednostněna před jinými. Ve
druhém pololetí pak bude upřesněno, zda ještě proběhnou některé další investiční záměry.
O nich budeme informovat v následujících vydáních zpravodaje.
Odbor VŽP

ZMĚNY V PARKOVÁNÍ NA SUŠILOVĚ NÁMĚSTÍ A REŽIM ÚHRADY OD 1. 7. 2017
Usnesením rady města byl schválen nový ceník,
který obsahuje podstatné změny pro úhradu
parkovného ve vnitřní části Sušilova náměstí:
• prodloužení doby stání zdarma
namísto 30 minut bude možné bez úhrady parkovného využit ke stání zdarma prvních 60 minut – i nadále s použitím parkovacího kotouče
(nastavení doby příjezdu),
• posunuje se ranní hodina, od kdy bude stání
podléhat zpoplatněnému parkovacímu režimu.
Namísto současných 7:00 hod. bude možné bez
úhrady parkovného nebo použití pakovacího
kotouče stát až do 8:00 hod. Od 8:00 hod. bude
nutné buď uhradit parkovné, nebo využít první
hodinu státní zdarma prostřednictvím parkovacího kotouče (viz předchozí odrážka). Ve svém
důsledku to znamená, že bude možné zdarma
parkovat až do 09:00 hod., odpoledne opět už od
16:00 hod.,
• mění se cena parkovného
namísto současných 5 Kč/hod. bude parkovné
zvýšeno na 10 Kč/hod.
Nový ceník nabývá účinnosti 1. 7. 2017. Budou
upraveny i dodatkové tabulky dopravních značek
a informace na parkovacích automatech.
Přinášíme stručný manuál k chystanému režimu
stání na náměstí:
Stání bude možné pouze v místech, označených
dopravními značkami jako „Parkoviště s parkovacím automatem“, nebo, při splnění podmínek,
„Vyhrazené parkoviště. Na ostatních místech je
dopravním značením stání zakázáno!

Na „Parkovišti s parkovacím automatem“ bude
od pondělí do pátku, od 8:00 hod. do 17:00 hod.,
dovoleno stání,
prvních 60 minut zdarma; řidič musí ve vozidle
při začátku stání viditelně umístit parkovací kotouč a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit,
více než 60 minut – úhrada placeného stání prostřednictvím parkovacích automatů nebo parkovací karty (vydávají Městské služby Rousínov,
Sušilovo náměstí 422/46),
Stání v jiné než výše uvedené době - pouze na označených parkovištích, bez nutnosti umístění parkovacího kotouče a bez úhrady placeného stání.
Odstavení vozidla k nakupování v obchodech je
ve smyslu silničního zákona stáním, nikoliv zastavením. Na místech, kde platí zákaz stání, není
stání vozidel za účelem nakupování tolerováno.
Petr Minařík
strážník MP Rousínov
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BUMTARATA NA DRUMBEN
Tento český výrobek z dílny Zdeňka Rollera, na
který se především bubnuje, si získává čím dál
větší oblibu, a to nejen u dětí, dospělých, ale
i seniorů.
Co všechno se s ním ještě dá dělat? Dá se na něm
sedět, stát, dá se do něj hulákat nebo šeptat,
posílat v kruhu, řadit podle velikosti, třídit podle barev, zasouvat do sebe. Rozvíjí především
u malých dětí radost z hudby, pohybu, smysl pro
rytmus a sluchovou paměť. Lze si s ním i procvičit předmatematické dovednosti a dokáže ne-

jen děti spojit v jednu dobrou partu. Po velkém
úspěchu v minulém školním roce, se uskutečnilo
setkání s paní lektorkou Evou Sádlíkovou i letos
v květnu. Přivezla s sebou do naší školky nový
výukový program s názvem „Barevný les“, při
kterém si děti užily legraci a procvičily veškeré
rozumové schopnosti a pohybové dovednosti. Už se těšíme, jaké překvapení nás čeká příští
školní rok.
Bc. Marta Chalupová
učitelka MŠ

UČENÍ HROU
Děti předškolního věku se učí hrou – a takové
učení je baví. Když si nechtějí s ničím hrát, na
didaktickou pomůcku se vždy nalákají. Přitom si
procvičují jemnou motoriku, představivost, postřeh, paměť, myšlení, řeč. Didaktické pomůcky
vedou děti k osvojení si dovedností, které získají
nápodobou, zkoušením a procvičováním. Také
zefektivňují výuku.
V naší mateřské škole využíváme programovatelnou robotickou hračku včelku Bee-bot. Je to
digitální interaktivní pomůcka na rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a předmatematických dovedností. Tato
didaktická pomůcka má mnohostranné využití.
Je potřeba mít hladkou podložku se čtvercovou
sítí. Při použití různých podložek či obrázků se
můžete s dětmi věnovat různým aktivitám (např.

poznávání barev, zvířat, ročních období, atd.). Je
mnoho dalších možností, jak využít schopnost
včelky přemístit se z jednoho bodu do druhého.
Pohybuje se po krocích ve 4 směrech: dopředu,
dozadu, doleva a doprava. Jeden krok (pohyb po
jednom dílku podložky). Jednoduchými tlačítky
mohu děti včelku naprogramovat až na 40 kroků.
Podložky mohou být univerzální – transparentní, do kterých si můžete vkládat vlastní obrázky
a vymýšlet různé kombinace. Využít také můžete
již tematicky zpracované podložky.
Podle instrukce programovaly děti včelku tak,
aby jezdila vždy od obrázku zvířátka, který děti
pojmenovaly, k obrázku mláďátka, které patří
k dané mamince.
Bc. Renata Popelová
učitelka MŠ Rousínov
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CIRKUS LEGRANDO
Dne 17. 5. 2017 dojel do naší školky již po šesté
známý cirkus LeGrando. Na zahradě nám vyrostl cirkusový stan, kde se vše odehrávalo. Přihlášené děti strávily celé dopoledne nacvičováním
cirkusových disciplín, které si samy vybraly.
Měly na výběr chůzi po laně, balancování na
kouli, klauny, fakíry, švihadla, žebříkovou akrobacii a pyramidy.
Po dopoledním tréningu se děti oblékly do kostýmů a čekala je velká generální zkouška před
dětmi z celé mateřské školy. Za skvělý výkon
každý dostal kornout sladkého popcornu.
Odpoledne v 15:30 h dorazili rodiče vystupujících dětí a s nadšením shlédli, jak jsou jejich děti
šikovné. Celý den se děti báječně bavily a už se
těší na další návštěvu cirkusu LeGrando.
Adéla Marethová, učitelka MŠ

CIZINCI U NÁS, MY U NICH
Rousínovské jaro přineslo hned tři kontakty
našich žáků se zahraničím. Na konci dubna odletěla jednadvacetičlenná výprava z Vídně do
metropole Katalánska, do Barcelony. Vyvrcholila tak dvouletá příprava a spolupráce naší školy
s rousínovskou ZUŠ a barcelonskou Institucion
cultural del CIC.escola de musica Virtelia, která
navazovala na podobný projekt z let 2006/07.

Impuls tomuto setkávání dal rousínovský rodák, hudebník pan Stanislav Štěpánek. Kromě
poznávání nové kultury, životního stylu, pamětihodností a procvičování cizojazyčné konverzace, byla společným tématem samozřejmě
také hudba.
Takto shrnuly svoje dojmy Radka a Nikola
z 6. třídy: Když jsme přiletěli, tak jsme se uby-
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tovali do rodin, kde jsme s nimi trávili rána
a večery, protože přes den jsme navštěvovali zajímavá místa. Jednou na jednom náměstí
poletovaly stovky holubů. Bavilo nás plašit je
a taky krmit našimi svačinami od rodin.
Nejlépe strávený den byl na písčité pláži. Moře
bylo studené, ale někteří byli velmi otužilí a zaplavali si. Potom následovaly obchůdky, kde si
každý koupil nějaký suvenýr.
Užívali jsme si to tam naplno, ale trápil nás blízký termín odletu. Chtěli bychom se tam vrátit.
I když doma je nejlépe.
Zde je nejlépe vidět, jak se hodnoty s časem přirozeně mění. Co je důležité pro dospělé a co pro
děti.
Ještě v témže měsíci jsme v naší škole přivítali
21 mladých lidí z partnerského města Halázstelék v Maďarsku, ze školy Bocskai Istvám Református Oktatási Központ. Během třídenního in-
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tenzivního programu naučili naši hosté zájemce
z řad našich žáků základy bojového umění Hapkido. Jako poděkování jsme jim připravili poznávání našeho regionu. Největší zájem projevili
o návštěvu Moravského krasu, což jsme jim splnili. Poněkud nehostitelsky jsme se zachovali
při futsalovém utkání, kdy jsme Maďary vyprovodili výsledkem 6:2. Návrat do Halászteléku
ještě zkomplikoval nepojízdný autokar, dobrý
dojem z celé akce však nepokazil.
I když obě výše uvedené akce, myslím, byly velmi dobře promyšlené a připravené, nemohly by
se uskutečnit bez pomoci „našich“ rodičů, kteří ochotně ubytovali a poskytli servis hostům,
ať už z Maďarska nebo ze Španělska. Velmi to
ulehčilo organizaci a pomohlo finančně. Touto cestou děkuji všem zúčastněným rodinám
a doufám, že i pro ně to byl převážně pozitivní a příjemný zážitek či zpestření, jak chcete.
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Společně s představiteli zahraničních škol jsme
navzájem deklarovali snahu v podobných aktivitách s různou intenzitou pokračovat.
Do třetice za hranice – do Dánska – se vydalo 32 žáků, chtivých poznávat evropské země.
V průběhu čtyřdenního zájezdu navštívili např.
Kodaň, Legoland, viděli Malou mořskou vílu, zažili střídání královské stráže, ale i nevlídné rozmary jarního počasí.
Podrobnosti k událostem najdete na webu školy.
Organizování a zapojování žáků do mezinárodních akcí je jednou z pomyslných cihliček snahy
školy o přesah působnosti nad škatulkový rámec instituce „tabule, zvonek,...“. Jde to, tak jako
jiné věci. Díky práci (a odvaze) učitelů, spolupráci veřejnosti a pochopení zřizovatele.
Co připravujeme v nejbližším období
Aktuálně se řeší a projektuje elektronické uzavírání budov. Vstup na čipovou kartu není nic
neznámého ani neobvyklého. Kromě určitého
zvýšení bezpečnosti to řeší praktičtěji přístup
do budov. Důležitá je přitom koordinace s MÚ,
MŠ i ZUŠ. Žáci, popř. jiní „dovolení“ návštěvníci
(např. rodiče dětí z družiny), tak budou mít možnost přístupu do všech tří škol na jednu kartu,
bude-li jim takto nastavena. Tento systém bude
také integrovat elektronické objednávky obědů s možností výběru jídla. Třeba se tento fakt
pozitivně projeví na fyzické či duševní kondici
žáků. V této chvíli probíhá projektování, pokud
zastupitelé schválí realizaci, mělo by to být
v roce 2018.
Dále se snažíme posilovat a zefektivňovat informační systém. Cílem je zavedení efektivní
on-line komunikace souběžně s možnostmi
osobních návštěv a konzultací, ať už při oficiálních akcích (třídní schůzky, konzultační dny
– dle potřeby) či během neformálních příležitostí (dílničky, jarmark,...). Užitečným vedlejší
produktem bude úbytek „papírkování“. Rodiče
to poznají mj. možností využívat elektronické
omluvenky v systému I-škola, také se učíme
a hledáme smysluplné využití dalších modulů, např. e-learningu. Pro usnadnění přístupu
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a manipulace s tímto informačním systémem
připravujeme také úpravu našich webových
stránek, které by měly být přehlednější, logičtejší a hlavě responzivní, tzn., že se přizpůsobují zařízení, ze kterého přistupujete k datům (PC,
tablet, mobil,…). V souvislosti s touto informační minirevolucí občas narážíme na nostalgii nad
chybějící „papírovou“ žákovskou knížkou. Je to
jako bychom vzdychali nad chybějícím tištěným
jízdním řádem, který nahradila internetová aplikace či zatoužili zpět po mimeografu (cyklostylu) namísto barevné kopírky. Zkrátka – někdy
ta železná košile jen tak nepustí. Čtenář může
nabývat dojmu, že se škola „robotizuje“ či co.
Není to pravda. Jen využívá k některým agendám či administrativě technické prostředky,
které doba nabízí.
Ještě krátce k dalším investicím: v těchto dnech
se rozbíhá proces zateplování a výměny oken
školní budovy na Tyršově, současně dojde k renovaci povrchu tělocvičny v tomto areálu.
O dalších plánech, např. o výstavbě atletického oválu, o renovaci školního hřiště, o snaze
zprovoznění výdejny obědů na Tyršově, atd. se
jistě brzy ve Zpravodaji také dočtete.
Úspěchy žáků (učitelů, trenérů)
Ani Bolt by nebyl tam, kde je, bez vedení trenérem. Proto jsem si dovolil v titulku spojit úspěchy žáků i s prací koučů. V oblasti umělecké postoupili žáci 2.A do celostátního finále přehlídky
dětských divadelních souborů Dětská scéna.
Jejich představení Strašidelná pohádka jste
mohli shlédnout na školní akademii. Na poli
sportovním např. v poslední době „vykopali“
naši 8 – 10 letí žáci krajské semifinále fotbalového McDonald´s cupu, méně se jim dařilo
v tradičním atletickém Poháru rozhlasu. Třeba
jim to půjde lépe po tréninku na připravovaném
atletickým oválu. Snad se ho brzy dočkáme.
Mgr. Jiří Kyjovský
ředitel školy
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OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROKEM SPOLUPRÁCE
Koncem školního roku 2015/2016 podepsala
Základní škola v Rousínově dohodu o vzájemné
spolupráci se školou Bocskai István Református általános iskola v maďarském Halászteleku.
V rámci této spolupráce se vydala skupinka našich žáků v listopadu do Maďarska. Prezentovali
zde svůj projekt o větrání obytných prostor.

První den byl věnován návštěvě hlavního města
Budapešti a jeho památkám. Všem se toto krásné město nesmírně líbilo a měli jsme to štěstí,
že jsme jej navštívili v době, kdy bylo již krásně
osvětleno před nadcházejícími vánočními svátky.
Druhý den, během velmi poučného a akčního
programu, vysvětlili naši žáci svým novým kamarádům podstatu své práce a ukázali jim, jaké
jsou neblahé důsledky špatného větrání a co
mohou sami udělat proto, aby se jim například
ve třídě lépe dýchalo.
Naše přednáška měla kladný ohlas nejen u maďarských dětí, ale i u jejich učitelů. My jsme byli

rádi, že jsme svůj úkol dobře splnili, a užívali jsme
si zaslouženého odpočinku v budapešťském
podmořském světě, než jsme nasedli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu domů.
Celou zimu jsme se pak těšili na to, co nám předvedou žáci z Halászteleku, až nás na jaře navštíví. Čas plynul jak voda, a tak jsme se ani nenadáli
a koncem dubna jsme v Rousínově přivítali dva
minibusy plné maďarských studentů.
Úvodní prezentace u nás málo známého sportu
hapkido byla opravdu působivá a nebylo divu,
že seznam účastníků dopoledního workshopu,
kde se naši žáci učili základům tohoto sportu, se
rychle naplnil zájemci různého věku.
V podvečerních hodinách absolvovali naši i maďarští žáci společný program ve škole a prohlídku města. Druhý den proběhla dopoledne již
zmíněná výuka hapkida a přátelské utkání našich
škol ve fotbalu. V odpoledních hodinách byla na
programu návštěva Brna - prohlídka městského
centra a jeho památek. Na samý závěr svého pobytu navštívili maďarští žáci ještě Moravský kras
a jeskyni Balcarka.
Spolupráce obou škol bude pokračovat i v příštím školním roce, a to společným podzimním setkáním nad českou a maďarskou historií.
Eva Smejkalová
učitelka ZŠ
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DRUHÉ POLOLETÍ V ZUŠ VE ZNAMENÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
O dění v naší škole na začátku druhého pololetí
jsem Vás informovala už v minulém čísle Rousínovského zpravodaje. Od března jsme se věnovali mezinárodní spolupráci v takové míře, jakou
naše škola ještě nezažila. Celkem čtyřikrát jsme
se setkali s našimi milými kolegy z maďarského
města Halásztelek, jež je partnerským městem
Rousínova. Škola, kterou vede pan ředitel Papp
Kornél, nese název Bocskai István Református
Altalános Iskola. A celkem logicky naše kroky
vedly ke spolupráci s uměleckým oddělením,
jehož ředitelem je pan Tóth Ákos. Vyučuje se
v oborech hudebním, výtvarném a tanečním.
Spolupráce s hudebním oborem započala již v
roce 2015 koncertem našich žáků v Halászteleku.
V letošním roce probíhaly výměnné akce výtvarných a tanečních oborů našich škol. Výtvarné
obory pracovaly v prvním pololetí na společném

tématu „Nejznámější pověsti Maďarské a České.
Pod vedením svých pedagogů Bc. Veroniky Jánské a Mgr. Jana Nohela ztvárnili žáci naše nejznámější pověsti a ty spolu s pracemi svých kolegů z Maďarska představili na dvou výstavách.
První vernisáž se uskutečnila 10. 3. ve výstavních
prostorách staré radnice v Rousínově a o hudební složku se postarali žáci naší školy Marlene
Anna Bílková a Tomáš Nguyen. Na konci března
jsme potom výstavu převezli do Halászteleku a v
prostorách jejich velké školy proběhla po insta-

laci prací 31. 3. vernisáž, jejíž hudební část zaštítili žáci hudebního oboru partnerské školy.
Cestovní zavazadla jsme toto pololetí pomyslně nemuseli ani vybalovat, jelikož po návratu
z úspěšného pracovního výměnného pobytu
ve španělské Barceloně, o němž Vás informuji
v jiném článku, se konalo 17. a 18. 5. tradiční Vystoupení tanečního oboru, které bylo tentokrát
vlastně trošku netradiční. Hosty dvou podvečerních akcí byli totiž žáci a pedagogové tanečního
oboru z partnerské halásztelecké školy, kteří
zatančili lidové tance za doprovodu maďarských
hudebníků. Žákyně 6. a 7. ročníku naší školy se
27. 5. představily pod vedením paní učitelky Jany
Pinterové v Maďarsku. Zúčastnily se vystoupení
tanečního oboru, které se uskutečňuje v rámci
jejich tradičního školního svátku „Den pro rodinu“.
Všechny výše zmíněné zahraniční
počiny se nesly v krásné přátelsko-pracovní atmosféře, měly velký
úspěch a ohlas jak u veřejnosti, tak
i u samotných aktérů a už teď se těšíme na spolupráci hudebních oborů
našich škol v příštím roce. V neposlední řadě však musím dodat, že
velikou oporou v organizaci těchto
mezinárodních projektů a také jejich
podporovatelem byl náš zřizovatel
- Město Rousínov a vedoucí Odboru
školství a kultury Ing. Eliška Škrobová. Patří jim moje veliké poděkování!
Pokud si však myslíte, že jsme se věnovali ve
druhé části školního roku jen těmto aktivitám,
tak se pletete. V jejich průběhu jsme zvládali
i běžný chod školy a také další veřejnou činnost
spojenou s blížícím se závěrem školního roku.
Dva absolventské koncerty, Absolventskou výstavu na staré radnici i Slavnostní absolventskou
inauguraci. Zapojili jsme se také do celorepublikového projektu „ZUŠ Open“, jehož garantem je
světoznámá operní pěvkyně Magdalena Kožená
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a 30. 5. jsme jej podpořili vernisáží výstavy výtvarného oboru nazvané „Tvoříme hudbou a štětcem“.
Myslím si, že na školu s kapacitou
285 žáků je taková činnost velice
nadstandardní a žáci se svými pedagogy odvedli perfektní práci, která
reprezentuje naši školu a naše město
i daleko za hranicemi naší republiky.
Všem přeji zasloužené prázdninové
relaxování a těším se na další setkávání v příštím školním roce!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Fr. Sušila

ŠPANĚLSKÁ MISE 2017
Po 10 letech se v dubnu vypravily děti z Rousínova do katalánské Barcelony. Reciproční akci
španělských a českých žáků a studentů zorganizoval tandem ve složení hudebník a pedagog
Stanislav Štěpánek a ředitel ZŠ Jiří Kyjovský. Po
velmi zdařilé misi barcelonského komorního
orchestru v loňském roce v Rousínově tentokrát do katalánské metropole vyrazili žáci hudebního oboru naší ZUŠ. Na základě požadavku
španělských organizátorů v českém týmu hudebníků převažovali členové souborů naší školy
doplnění o několik sólistů. Mladé muzikanty ve
Španělsku čekaly dva koncerty, několik přípravných zkoušek v prvních dnech pobytu, spousta
setkání s milými lidmi, prohlídky katalánských
škol, poznání nádherných a ojedinělých památek Barcelony a okolí a možnost vyzkoušet si
v dubnu zaplavat v moři. Ačkoliv v České republice tehdy panovalo extrémně chladné počasí
se sněžením i v nižších polohách, na Pyrenejském poloostrově nás přivítalo podnebí mnohem přívětivější a teplejší. V ulicích Barcelony
chodili lidé v letním oblečení a přímo nad našimi
hlavami visely na stromech zralé mandarinky.
Hudební obor naší ZUŠ se prezentoval dvěma

soubory - pěveckým a instrumentálním a program doplnil sólový klavír, sólový zpěv a sólová kytara. Specialitou naší katalánsko-české spolupráce byly skladby se smyčcovým orchestrem, v nichž účinkovali naši i barcelonští
muzikanti společně. V nich se sólových partů
ujaly flétnistky Ivana Šedá, Johana Dočkalová
a Radek Dočkal, který tyto skladby od flétnového
a cembalového pultu i dirigoval. Za cembalo jsem usedla také já a těšilo mě, že si mohu
s tímto sympatickým tělesem zahrát. S orchestrem si zazpíval i pěvecký soubor. Korepetic
se ujali David Kříž a Radek Dočkal. Komorní
orchestr byl veden koncertním mistrem Stanislavem Štěpánkem. Tato hudební mezinárodní
součinnost byla jedním z vrcholů koncertního
večera. Druhým bylo bezesporu vystoupení
souboru Flauti incantati se svým kmenovým repertoárem, tentokrát však rozšířeného o další
hráče, kteří spolu přednesli náročná renesanční
a barokní díla pro 7 fléten málokdy na koncertních pódiích slýchaná. Pokud výchovný koncert pro základní školu malé posluchače velmi
upoutal, tak večerní koncert publikum doslova
nadchnul a po jeho skončení jsme si vyslechli ze
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španělské strany včetně generálního ředitele
školy velké komplimenty s gratulacemi a hodnocením, že některé výkony našich žáků dosahují zcela profesionálních parametrů.
Byla jsem pyšná na naše hudebníky z Rousínova a na to, že má i v zahraničí naše škola co
ukázat a čím zaujmout. Věříme, že to nebyla
poslední možnost takového hudebního setkání
a sepětí a těšíme se již nyní na další. Nedávno
mi poslal svou písemnou reminiscenci přímo
pan Stanislav Štěpánek, o kterou se s Vámi velmi ráda podělím:
Při zpětném ohlédnutí se na měsíc duben mi
hlavou proběhne jeden termín, a to 20. - 26. 4.,
kdy k nám do Barcelony – Katalánska - přijeli
žáci a kantoři z mého rodného města Rousínova na výměnný pobyt. Z mého pohledu bych
mluvil o velmi pozitivní cestě plné nezapomenutelných zážitků. Čeští hudebníci, kteří přijeli
pod vedením ředitele ZŠ J. Kyjovského, ředitelky
ZUŠ H. Jánské a dirigenta a flétnisty R. Dočkala a pěvce D. Kříže nám připravili dva koncerty
na velmi vysoké úrovni. Již po prvním výchov-

ŠKOLY
ném koncertu mi pedagogové z Virtelia hudební
školy (to je název naší školy) gratulovali k překrásnému koncertu. Katalánské děti si pak ještě dlouho zpívaly „Cingy lingy bom bom bom“.
Hlavní celovečerní koncert českých hudebníků
se spoluprací našeho komorního orchestru „Pozor string“ (ten název vznikl kvůli naší návštěvě minulého roku v Rousínově a slovo pozor
se jim moc zalíbilo) byl krásným a důstojným
vyvrcholením a zakončením našeho projektu
o moravsko-katalánské spolupráci. Barcelonské obecenstvo bylo tak nadšeno rousínovskými hudebníky, že je odměnilo dlouhým potleskem vestoje. Myslím si, že nikomu se nechtělo
domů po tak krásných uměleckých zážitcích,
ale také z poznání nového kraje a nových mezilidských vztahů. Z obou dvou stran sálala
naprostá spokojenost. Snad akci brzy zopakujeme. Adéu i hasta pronto - na brzkou viděnou!
Hana Jánská, ředitelka ZUŠ Fr. Sušila
a Mgr. Stanislav Štěpánek, houslista a pedagog
foto H. Jánská

KULTURA
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BABSKÉ HODY VE SLAVÍKOVICÍCH
se letos uskutečnily již počtvrté. Téměř čtyřměsíční přípravy vyvrcholily hodovým veselím v sobotu 27. května. Svatý Jan Nepomucký, patron
Slavíkovic, slaví svůj svátek již 16., ale snad se na
nás pro to malé zpoždění nebude zlobit.
Počasí nám přeje, sluníčko hřeje možná až příliš, ještě že fouká příjemný teplý větřík. Odpoledne začíná slavnostním nástupem 24 stárek
v kyjovských krojích za znění pěkného pochodu
před místní školkou. Veselé juchání nebere konce. Připojují se i sklepníci, kteří nesou historický
obraz našeho patrona a celý průvod přechází ke
kapličce nazdobené růžovými vazbami i dvěma
opentlenými břízkami. Ozývá se zvonění jako za
starých časů. A pak už stárky zpívají: Slavíkovské
ženy pěkné kroje mají … slavíkovské hodky rády
obnovily…a dalších pět slok úvodní písničky, kterou zvou hodové hosty do průvodu i k večerní hodové zábavě. Následuje rozprava pátera Michala
a krátká modlitba.
První stárka přivítala pana faráře i starostu Města
Rousínova pana inženýra Jiřího Lukáška, kterého
požádala o hodové právo. Obdržela nejen právo
hodové veselí pořádat, ale i klíč s městským er-

bem, který dává první stárce právo vládnou až do
pondělí celému městu. Páter Michal ještě požehnal vesnici i hodovému vínu. A první tanec patřil
starostovi.
…celičkou vesnicí projdeme průvodem… znělo
v úvodní písni, tak se také stalo - velcí, malí i ti
nejmenší v náručí rodičů, všichni v krásných krojích. Do kroku, k tanci i zpěvu vyhrávala dechová

hudba Voděnka z Kozlan. Na křižovatce vytvořily
stárky tři kolony a zatančily Českou besedu. Na
devíti zastávkách se zpívalo, tancovalo, hodovým hostům hostesky nabízely rozmarýny i malé
občerstvení. Průvod končil tradičně u májky před
sokolovnou TJ Spartak, kde se večer pořádala hodová zábava.
Bezchybně zvládnutou choreografii zahajovacího
nástupu stárek do pěkně vyzdobeného sálu odměnili přítomní vřelým potleskem. Opět zazněla
úvodní píseň, děvčata si spolu zatančila polku
a vyhlásila dámskou volenku. První tanec samozřejmě patřil partnerům stárek. V průběhu večera
předvedly stárky ještě jednou Českou besedu. Nechybělo ani půlnoční překvapení. Vlastně dvě. To
první připravily samy stárky. V karičkovém rytmu
a za zpívání trošku lechtivé písničky Ani já, ani ty
robitz nebudzeme…zapletly máji a zatančily ve
velmi rychlém tempu karičkové kolo. Pochvala
v podobě dlouho trvajícího potlesku byla pro tanečnice tou největší odměnou. O to druhé překvapení, o kterém nevěděly ani stárky, se postarali
sklepníci a policajti. Dokonale převlečeni za hudebníky skupiny KISS předvedli na pódiu úžasnou
hudební show. Ovace v průběhu i po skončení
představení nebraly konce. Děkujeme všem za
nápad i za jeho realizaci. A pak dál nás stárky vyzývaly k tanci i zpěvu těch nejpěknějších slováckých pěsniček. Neradi jsme se loučili s hudbou, nikomu se domů ještě nechtělo, a ti nejvěrnější si až
do rozednění prozpěvovali slovácké milostné…
Tak příští rok zase na shledanou na babskéch
hodkách!
slavíkovické stárky

NEZISKOVKY
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POVĚSTI Z ROUSÍNOVA A OKOLÍ
Ve čtvrtek 4. května a pátek 5. května 2017 ožila
rousínovská Záložna třemi pověstmi – báchorkami. Nastudovali je mladší členové D.A.V.A. V hodinovém představení vytvořili na třiatřicet postav.
Celý večer připravil po režijní stránce David Kříž,
který byl zároveň autorem textu a hudby dvou
pověstí. Do kostýmů herce oblékly výtvarnice Iva
Legnerová a Marie Hýzlová. Scénograficky pověsti
připravil Radek Kříž. Večer otevřel příběh o císařské
orbě Josefa II., která proběhla na poli u Slavíkovic.
Tento příběh v roce 2012 zpracovala Renata Svobodová – Fraisová. Pro současné uvedení ho upravil
David Kříž. Jako druhou pověst představili D.A.V.Aci

melodram o smutné maceše, jejíž chorobná mysl
zapříčinila, že na dně propasti Macocha skončila.
Vážný titul dojal všechny přítomné. Byl uveden ve
své první veřejné premiéře a zářila v něm především představitelka Macechy – Jiřina Posoldová.
Závěr patřil Rousínovskému vodníkovi, ve kterém
publikum bavilo šest akčních drben a především
rychtář – Daniel Horčička a kněz – Michal Smítal.
Pověsti se kromě dvou večerních představení pro
rodinné příslušníky hrály i pro žáky ZŠ a děti MŠ.
V září 2017 se dvou repríz dočká i široká veřejnost.
Jan Žáček

XXIII. ROČNÍK MEMORIÁLU ANTONÍNA BARTÁKA
V neděli dne 7. května se sjeli mladí hasiči do
Rousínova - místní části Kroužek, aby zde na
návsi změřili své síly a dovednosti. Mladé hasiče
v jejich klání přišli pozdravit a podpořit místostarosta města Rousínova Zdeněk Šedý, kronikářka
Ing. Jana Božeková, náměstek Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje Ivan Musil, za
zasloužilé hasiče OSH Vyškov Jan Přikryl a další
funkcionáři Okresního sdružení hasičů Vyškov.
Při nástupu přivítala všechny přítomné Jitka

Fabiánová a předala slovo hostům, kteří krátce
promluvili a všem závodníkům popřáli mnoho
úspěchů.
Z celkového počtu 308 účastníků bylo 239 mladých hasičů, kteří byli zapojeni do soutěžních
disciplín: požární útok PLAMEN – přípravka (děti
do 6 let) - přihlášeny 4 družstva, mladší kategorie 13 družstev a starší kategorie 152 družstev,
požární útok CTIF absolvovalo 10 družstev - probíhá bez kategorizace.

NEZISKOVKY

Celkem se do Kroužku sjeli mladí hasiči z 18 sborů dobrovolných hasičů okresu Vyškov – Drnovice, Dražovice, Hlubočany, Hostěrádky - Rešov,
Ivanovice na Hané, Kobeřice u Brna, Kroužek,
Luleč, Milešovice, Pustiměř, Radslavice, Topolany, Studnice, Velešovice, Heršpice, Moravské
Málkovice, Račice a Křižanovice.
Vítězství si domů odvezli následující družstva:
Požární útok Plamen přípravka:
1. místo Luleč Myšky, 2. místo Radslavice, 3. místo Milešovice
mladší kategorie:
1. místo Hostěrádky-Rešov, 2. místo Hlubočany,
3. místo Račice
starší kategorie:
1. místo Kobeřice u Brna, 2. místo Luleč Kajmani l,
3. místo Milešovice
Požární útok CTIF:
1. místo Drnovice l, 2. místo Luleč Kajmani,
3. místo Kobeřice u Brna Ohniváci A
Při vyhlašování výsledků předali ceny těm nejmenším - přípravce - Zdeněk Šedý a Ivan Musil.
Ostatním kategoriím předali ceny zástupci SH
ČMS a Jitka Fabiánová.
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Výbor Sboru dobrovolných hasičů Kroužek děkuje všem zúčastněným soutěžícím, rozhodčím,
vedoucím mládeže za účast, obecenstvu za podporu závodníků. Poděkování všech soutěžících
a pořadatelů patří sponzorům, kteří tuto akci
podpořili a pomohli zajistit zdárný průběh celé
soutěže.
Výbor SDH Kroužek
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE VÍTOVICÍCH
Akci pořádala TJ Sokol Vítovice, čarodějnický program s úkoly i dílničkami pečlivě připravila paní
Seroiszková a Doleželová s mnoha ochotnými pomocníky. Díky nim se všichni dobře bavili a děti si
kromě odměn v soutěžích odnesly i vlastní výrobek
v podobě miničarodějnice, čarodějného náhrdelníku nebo klobouku. Přestože zlá čarodějnice byla
fešanda, nenechali jsme se ošálit jejími prosebnými pohledy a po dopadení jsme jednomyslně vydali
souhlas k jejímu upálení.
Hana Richterová

SLAVÍKOVICKÉ ČARODĚJNICE I MEDVĚDI
Poslední dubnová Filipojakubská noc má kouzelnou moc. V ní se ničí všechno zlo. A tak se pálí
čarodějnice. Zvyk někde již tradiční, v jiných místech teprve v plenkách. Kdy se poprvé pálilo ve
Slavíkovicích – to si už nikdo nevzpomene. Ale
letos opravdu bylo co. Sešlo se nás plné hřiště.
Děti snad od jednoho roku, rodiče, prarodiče,
přišly i prababičky. V krásných až hrozivých kostýmech, někteří k nepoznání, některých se malé
děti bály. Samozřejmě s nezbytným koštětem.
Košťata byla totiž potřeba ke všem soutěžím
i hrám pro děti i dospělé – běhal se s ním sla-

lom na čas, pod roztočeným lanem se podbíhalo, skákalo, nejobtížnější disciplínou byla určitě
chůze na chůdách. Nakonec se s nimi házeno do
dálky. To bylo radosti z vítězství v jednotlivých
hrách! Sladké odměny se jen hrnuly. Všichni malí
čarodějové i čarodějnice dostali po ukončení
her špekáček a hurá na opékání! Musí se rychle
posilnit, aby měli dostatek sil na pálení přinesených čarodějnických maket i všech košťat. Ti
nejodvážnější pak skákali přes oheň, povídalo se
a zpívalo do pozdních večerních hodin, poslední
se rozcházeli kolem půlnoci.

NEZISKOVKY

Ještě ani ohniště nestačilo pořádně vychladnout,
už jsme byli na hřišti znovu. Na 1. máje přesně
v 10.00 hod. startovali Medvědi svoji domácí
soutěž mládeže v přírodě pod názvem Medvědí
stezkou. A protože v předchozích dnech pořádně
pršelo, vedla trasa závodu slavíkovickými ulicemi. To se však ukázalo jako největší překážka.
V přírodě se děti orientovat umí, za to k nemilému
překvapení organizátorů závodu neznají názvy
slavíkovicích ulic. Takže „kufrovaly“. Ale nakonec
všichni doběhli do cíle pro diplomy i drobné odměny. Za týden musí vypilovat zjištěné nedostatky a 6. 5. na regionálním kole to všem ukážem!
Opravdu uspěli jak v regionálním, tak za čtrnáct
dní v krajském kole.
Výsledky region - 1. místo: Adam Bartošek - Radek
Žemla, Tereza Pechová - Kateřina Trněná, Michal
Bartošek - Lukáš Jandl, Julie Sekaninová - Adéla
Šeligová, 2. místo: Damián Buchta - Martin Jandl,
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Tereza Vymazalová - Adéla Žemlová, Michaela
Holoubková - Klára Šeligová, 3. místo: René Prokop - Vojtěch Vráblík. Odnesli si také krásného
plyšového medvěda jako první cenu pro nejúspěšnější tělovýchovnou jednotu.
Krajského kola se zúčastnilo pět našich hlídek
(dle pravidel soutěže nepostupují hlídky mladší
devíti let). Medaile nejcennější a postup na mistrovství republiky si vybojovali: Michal Bartošek
- Lukáš Jandl, Julie Sekaninová - Adéla Šeligová
a Michaela Šlimarová - Tereza Vymazalová a Klára Šeligová - Miroslava Vymětalová. Závod se nevydařil hlídce Damián Buchta -Martin Jandl, která
získala nepopulární bramborovou medaili. Dětem
gratulujeme a jsme na ně opravu pyšní. Přejeme
jim hodně úspěchů na republikovém finále.
Dobroslava Mezihoráková

S MC POHÁDKA SE MŮŽETE NAUČIT ANGLICKY
MC Pohádka připravuje na nový školní rok kroužky angličtiny pro děti. Zápis do nových kroužků
bude probíhat do 30. 6. 2017 s tím, že současné
kroužky budou pokračovat
a nové děti budou přijímány podle počtu uvolněných míst. A co nabízíme?
• Angličtinka pro děti od 3,5 roku
• Angličtinka pro prvňáčky
• Angličtina pro 2 a 3. třídu
• Angličtina pro děti 4 - 6 let
• Angličtina pro děti 5 - 7 let mírně pokročilí
• Angličtina pro děti 7 - 9 let - pokročilí

Nově také nabízíme od září kurzy angličtiny pro
dospělé se skupinovou výukou pro 6 osob
• Začátečníci
• Mírně pokročilí
• Středně pokročilí
Další informace a přihlášky směřujte na telefon:
723 269 635 nebo e-mail:
english.vyskov@seznam.cz

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

podatelna

Hladká Markéta

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

matrika, TP, czechpoint

Jánská Božena

517 324 821

janska@rousinov.cz

matrika, TP, KPPP,
czechpoint

Hrachovinová Petra

517 324 838 778 435 984

hrachovinova@rousinov.cz
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
724 571 836

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698

jhavir@seznam.cz
rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823

mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

517 324 839

skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní, majetek

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

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

starkova@rousinov.cz
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

Polák Pavel

517 371 667

Doležalová Dana, Ing.

hlášení poruch
Městská policie Rousínov
JSDH

skrobova@rousinov.cz
konecna@rousinov.cz

770 120 758

polak@rousinov.cz

778 411 251

dolezalova@rousinov.cz

Kusníková Alena

517 324 837

kusnikova@rousinov.cz

Jetelová Dana

517 324 837

jetelova@rousinov.cz

Haizler Vlastimil

778 439 429

mobil se záznamníkem

770 120 758

haizler@rousinov.cz

Minařík Petr

517 324 831

778 417 821

mpolicie@rousinov.cz

Janečková Soňa

517 324 831

778 760 002

mpolicie@rousinov.cz

777 681 605

jsdh@rousinov.cz

Marišler Vlastimil
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Město Rousínov

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

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

