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PODĚKOVÁNÍ STAROSTY ZA KONČÍCÍ ROK A PŘÁNÍ DO KONCE TOHOTO
A DO CELÉHO PŘÍŠTÍHO ROKU
Vážení spoluobčané, obyvatelé Rousínova,
jménem svým a i všech spolupracovníků Vám
chci popřát hezký, spokojený a šťastný konec
letošního roku i hodně úspěchů do nového
roku.
Chci využit této možnosti a poděkovat všem,
kteří se nějakou svou pověstnou troškou do
mlýna podíleli na veřejném či méně veřejném
životě města.
Vyzdvihnout obětavou činnost všech, kteří se
podílejí na rozvoji, růstu a zdokonalování umu
a dovedností našich dětí a mládeže na poli
kultury, sportu a tělovýchovy, tak i různých
zájmových aktivit, je tím nejmenším způsobem, jak jim poděkovat. Jedná se většinou
o lidi, kteří nelitují obětovat i svůj volný čas
a věnují se dětem i mládeži bez nároku na finanční ocenění a neočekávají ani nějaký přehnaný vděk.
Jsou to jak pracovníci mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, mateřských
center, výchovných volnočasových aktivit, tak
členové, organizátoři, trenéři a funkcionáři
všech tělovýchovných jednot. Nelze zapomenout i na občanská sdružení, dobrovolné
hasiče, hudební a divadelní sdružení, včelaře,
ochránce přírody, šachisty, rybáře, myslivce
atd. atd.
Všichni tito lidé nám přinášejí radost tím, že
probouzejí v dětech a mládeži zápal a radost
pro určitou věc.
Obdobně jak zde děkujeme a vyzdvihujeme
práci s dětmi, je třeba poděkovat i lidem, kteří
se starají i o seniory. Svou činností jim ulehčují
stáří a dávají jim oprávněný pocit, že jsou stále
plnohodnotnou součástí společnosti.
Chci připomenout i pracovníky, kteří nám pomohou v nějaké vypjaté situaci. V normálních,
klidných okamžicích života si ani neuvědomíme, že existují, či popřípadě na ně neprávem

vzhlížíme nejednou kriticky.
Velké díky těm,
kteří se starají
o naši bezpečnost či pořádek,
tak i o pomoc
v kritických situacích. Mám
na mysli Městskou polici, Policii ČR, tak
i sbory dobrovolných hasičů.
A co pracovníci
kteří se starají, organizují a přinášejí do města stálepestřejší škálu kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost. Nebo lidé,
kteří zase pracují v sociální oblasti a pomáhají
v nelehkých životních situacích. Na ty také nelze zapomenout.
Doufám a jsem přesvědčen, že všem, o kterých
jsem se zmínil či je opominul, vydrží tento jejich elán, nadšení a obětavost i v roce 2017 a po
mnoho dalších roků.
Když jsme v tom děkování, dovolím si zde zmínit i svůj zcela osobní vděk. A to všem, kteří
podpořili moji kandidaturu ve volbách do krajského zastupitelstva. Díky vám jsem se stal
zastupitelem kraje a jako člen tzv. „krajské
vládnoucí koalice“ budu svou činností prospěšný pro Rousínov i jeho okolí. Jde pouze
o omezený vliv na rozhodování kraje, ale i informace z dění na krajském úřadě mohou být
prospěšné, tak jak jistě byly prospěšné i v dobách bývalého starosty a místostarosty, kteří
taktéž byli dlouholetými zastupiteli v kraji.
Doufám, že v tomto končícím roce 2016 Vás
stavební činnost městského úřadu příliš neomezovala a že vám nezpůsobovala přespřílišný stres. Konec roku by měl být již z hlediska

ÚVODEM

strana 3
výstavby zcela klidný. Pouze na začátku nového roku by měla startovat větší akce. Jedná
se o rekonstrukci, popř. výstavbu kanalizace
v areálu Tyršova a za zahradou „Záložny“.
Rekapitulaci stavební, investiční či jiné činnosti městského úřadu za rok 2016 a plánům na
rok 2017 se budu věnovat a podrobně Vás informovat v dalším čísle Rousínovského zpravodaje v únoru 2017.

Na závěr Vám ještě jednou přeji opravdu šťastný konec roku, poklidné a spokojené Vánoce
plné pohody a dobré nálady a hodně úspěšný,
jak lidsky tak i profesně, rok 2017.
		
Ing. Jiří Lukášek
starosta města

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROUSÍNOV
Provozní doba v knihovně během vánočních svátků
23. prosince 2016 – pátek:
8.30 – 12.00
26. prosince 2016 – pondělí:
ZAVŘENO
28. prosince 2016 – středa:
8.30 – 15.00
30. prosince 2016 – pátek:
8.30 – 12.00
Přejeme všem čtenářům a návštěvníkům knihovny krásné a pohodové Vánoce!
Věra Konečná, knihovnice

NENECHTE SI UJÍT
17. prosince
ŽIVÝ BETLÉM
Soubor D.A.V.A. uvádí obnovenou vánoční hru.
Místenky rezervujte na davarousinov@gmail.
com. Vstup bez místenky nebude možný.
velký sál Záložny v 16 h a v 18 h
18. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT STŘÍBRŇANKY
Tradiční koncert dechové hudby Stříbrňanka
velký sál Záložny v 16 h
26. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT SPS SUŠIL A HOSTŮ
kostel sv. Maří Magdalény v 16 h
30. prosince
TRADIČNÍ PŘEDSILVESTROVSKÝ POCHOD
Pořádá TJ Spartak Slavíkovice
sraz u sokolovny ve Slavíkovicích v 9 h
Nový rok 1. ledna
NOVOROČNÍ POCHOD NA KALEČNÍK
Pořádá město Rousínov a obce Mikroregionu
Rakovec, start dvou možných pěších tras buď na
návsi ve Vítovicích nebo u rybníka v Olšanech,
setkání obou skupin na Kalečníku
start ve Vítovicích a v Olšanech ve 13 h
6. ledna
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: M. Doležel, K. Švejnohová, K. Coufalová
a další.
kostel sv. Maří Magdalény v 19 h
10. a 11. ledna
ROK ANEB VÍTEJTE V NOVÉM ROCE!
Muzikál pro děti i dospělé autorů Drahomíra
a Radka Dočkalových
sál ZUŠ vždy v 18 h
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24. února
SLUNCE, SENO, JAHODY
Úspěšná filmová komedie převedená na divadelní prkna v podání souboru Apollo Tučapy
velký sál Záložny, čas bude upřesněn
konec února
MASOPUSTNÍ POSEZENÍ U CIMBÁLU
Posezení s Kalečníkem a jeho hosty, termín bude
upřesněn
sál spolku Svornost
Společenské plesy:
21. ledna
SPOLEČENKÝ PLES KDU-ČSL
A SPOLKU SVORNOST
sál TJ Spartak Slavíkovice
4. února
PLES HASIČŮ
Pořádá SDH Tučapy
Wellness hotelu U zlaté rybky Tučapy od 19 h
11. února
SPORTOVNÍ PLES
Pořádá fotbalový oddíl TJ Spartak Slavíkovice
sál TJ Spartak Slavíkovice
18. února
MĚSTSKÝ PLES
Hraje Charlie’s K band Ludvíka Čihánka
sály Záložny
25. února
ŠKOLNÍ PLES
sál TJ Spartak Slavíkovice
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SCHŮZKY OBČANŮ S VEDENÍM MĚSTA
Zveme všechny občany na každoroční schůzky
s vedením města, které se uskuteční na začátMístní část

ku nového roku 2017 ve všech místních částech
v následujících termínech:

Datum

Hodina

Kroužek

9. 1. 2017

17.30

Místo
škola

Rousínov

16. 1. 2017

17.30

Záložna

Rousínovec

23. 1. 2017

17.30

Svornost

Slavíkovice

6. 2. 2017

17.30

škola

Královopolské Vážany

13. 2. 2017

17.30

škola

Vítovice

20. 2. 2017

17.30

hasička

Čechyně

27. 2. 2017

17.30

škola

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE ROUSÍNOV
Město Rousínov v letošním roce zabezpečilo pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů výměnu
stávajících vrat a oken požární zbrojnice na Sušilově náměstí v Rousínově. Stávající netěsnící
plechová vrata byla nahrazena sekčními vraty
s elektrickým pohonem. Místo skleněných tvárnic (luxferů) byla nainstalována nová okna. Okna
i vrata byla instalována v souladu se stávajícími stavebními možnostmi budovy a s ohledem
na potřebu průjezdnosti garážované techniky
a proto mají každá jiný vzhled. Akce byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje na

základě „Dotačního programu poskytovatele
na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2013
-2016“ celkovou částkou 90 000,- Kč. Náklady
na celou akci byly ve výši 187 983,- Kč. Realizací
projektu byl zvýšen komfort uživatelů objektu
(JSDH) a současně byla snížena energetická náročnost provozu budovy.
Petra Nohelová
projektový manažer, odbor VŽP
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OŠETŘENÍ ALEJÍ V ROUSÍNOVĚ
Město Rousínov v měsících říjnu a listopadu
letošního roku zabezpečilo odborné ošetření
stromů v aleji kolem bývalého areálu UP závodů (dnes Jitony) a ve stromořadí na ulici Lípové
směrem ke hřbitovu. Práce spočívaly v odborném
řezu stromů tak, aby stromy i nadále plnily svou
důležitou funkci a splňovaly nároky na provozní
bezpečnost. Celá akce probíhala podle projektu vypracovaného odborníkem a schváleného
Ministerstvem životního prostředí a Agenturou
ochrany přírody a krajiny. Zaměstnanci firmy provádějící zásahy na lípách byli pod odborným dohledem jak investora, tak i entomologa RNDr. Ondřeje Konvičky, který ve svém posudku mj. uvádí:
„U většiny stromů byl proveden zdravotní či redukční řez větví, u osmi stromů proběhl ořez na
torzo. Provedené zásahy prodlouží jejich životnost (a stromy budou sloužit jako sídla živočichů
i nadále). Zvýšila se bezpečnost a stabilita stromů. Provedenou akci lze z biologického hlediska hodnotit velice pozitivně a ukázat tak příklad
souladu bezpečnosti při zachování přírodních fenoménů vázaných na staré stromy.“

Firma provádějící odborný řez je držitelem certifikátu „Evropský certifikovaný arborista“. Náklady

na celou akci byly ve výši 110 897 Kč. Město využilo možnosti dané Ministerstvem životního prostředí a požádalo o dotaci; přislíbená částka činí
65 969 Kč.
Jak se ošetření stromů podařilo, můžete posoudit sami při zimních vycházkách.
Ing. Dušan Pekařík
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

SBĚR A SEPARACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V České republice se v současné době zpracovávají plány odpadového hospodářství na všech
úrovních státní správy a samosprávy, na základě
kterých bude určena strategie sběru a separace
odpadů a jejich následné využití jako druhotných
surovin a likvidace nevyužitelných složek odpadů.
Město je již několik let zapojeno do systému
EKO-KOM, zajišťující separaci odpadů. Tříděním
odpadu a jeho opětovným využitím se snižuje
podíl ukládání na skládky nebo odstraňování jiným způsobem. Tím se snižuje zatížení životního
prostředí a vzniká úspora primárních surovin.
Prezentace firmy EKO-KOM probíhala na městských trzích v září letošního roku.

Na 31 místech na území města jsou rozmístěny
barevné plastové kontejnery pro třídění odpadů.
Žluté kontejnery slouží pro odkládání PET lahví,
nápojových kartonů atd., do kontejnerů na plast
je možné nově odkládat i kovové obaly, jako jsou:
plechovky od potravin a nápojové plechovky.
Modré kontejnery slouží pro sběr papíru. Do
zelených kontejnerů se odkládá bílé i barevné
nápojové sklo a tabulové sklo. Do hnědých kontejnerů je možné odkládat odpady z domácností - například zbytky jídel rostlinného původu,
zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin,
květiny, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků,
čajové sáčky a ze zahrad - tráva, plevel, košťály,
listy a nať ze zeleniny, listí, seno, sláma.
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Během měsíce září a října přibyly další 4 ks kontejnerů na plast na nových sběrných místech:
u mateřské školy, na ul. Tománkova, ve Slavíkovicích u Spartaku a ve Vítovicích na okraji místní
části.
Také u kontejnerů na papír došlo k navýšení. Bylo
posíleno sběrné místo na ul. Zahradní a v Královopolských Vážanech. Další dva kontejnery byly
umístěny na nová místa na ul. Tománkova a ve
Vítovicích.
Ke třem červeným kontejnerům na drobný elektroodpad přibylo pět nových. Jsou umístěny ve
všech místních částech a V sídlišti u plynové stanice a na ul. Zahradní.
Přibyly kontejnery na textil ve všech místních
částech (Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Rousínovec, Slavíkovice, Vítovice) a v Rousínově V Sídlišti u stanice plynu a na ul. Zahradní.
Úplně nové jsou zelené sběrné nádoby o objemu
240 l na potravinářské tuky a oleje. Do nádob se
odkládají zbytky použitých jedlých olejů a tuků
z domácností v uzavřených PVC obalech (PET
lahve).
Od října letošního roku jsou v každé místní části
dvě až tři sběrná hnízda, z toho vždy jedno kom-
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pletní, na kterém jsou umístěny kontejnery na
papír, plast, sklo, bio odpad, textil, drobný elektro materiál a nádoba na potravinářské oleje.
Komplentní hnízda jsou také v Rousínově V Sídlišti u stanice plynu a na ul. Zahradní.
Veškerý odpad včetně nebezpečného, který nepatří do sběrných domovních nádob nebo je nadrozměrný, lze uložit zdarma ve sběrném dvoře v Rousínovci, ul. Krejčířova, který je otevřen
ve středu od 13 do 18 h, v sobotu od 8 do 12 h
a nově od letošního roku i v pondělí od 13 do 18 h.
Na tuto možnost upozorňujeme obzvláště občany, kteří pro odložení odpadů užívají kontejnery.
Tyto jsou často plněny velkorozměrovým odpadem, který do těchto nádob nepatří. Nebo také
ukládají odpad volně na sběrná hnízda. Za úplatu
je možné ve sběrném dvoře odevzdat: pneumatiky, menší množství stavební suti a demoliční
odpady.
Plánem na příští období je zvýšit frekvenci vývozu bio odpadu v letních měsících, a to 1x týdně. S tím je svázáno snížení intervalu vývozu
u směsného odpadu po celý rok 1x za 14 dní.
Zdeněk Šedý, místostarosta
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ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
V souladu s obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2016 připomínáme občanům povinnost
uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 28. 2. 2017.
V případě úhrady za 1. pololetí ve výši 300 Kč/
osobu, v případě úhrady za celý kalendářní rok
ve výši 600 Kč/osobu. Poplatek bude možné
uradit na pokladně MěÚ Rousínov od 9. 1. 2017
nebo převodem z Vašeho účtu na účet města
č. 19-1561324309/0800. V případě převodu na
účet města je nutné uvést variabilní symbol a do
poznámky pro příjemce: jméno, příjmení, rodné
číslo (nebo datum narození) a počet osob, za
které je poplatek placen. Variabilní symbol je

uveden na pokladním dokladu, který jste obdrželi v minulosti při úhradě poplatku, nebo Vám
bude sdělen na pokladně MěÚ Rousínov, případně na telefonním čísle 517 324 846 nebo e-mailu:
pekarikova@rousinov.cz.
Pokud plátce neuvede tyto údaje, vystavuje se
riziku, že platba nebude identifikována. Jakoukoli změnu v placení poplatku (např. změnu počtu
osob) nahlaste na pokladnu MěÚ. Známky na
popelnice hrazené bezhotovostně budou vydávány na pokladně přednostně.
Ing. Růžena Řehořová
vedoucí odboru HS

VYŠKOVSKÁ VODÁRNA NEZDRAŽUJE! CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PLATNÉ OD
1. 1. 2017 – BEZ ZVÝŠENÍ
Představenstvo společnosti na svém zasedání
21. 11. 2016 posoudilo všechny závazné podmínky vyplývající z obdržených dotací a rozhodlo, že
se ceny pro rok 2017 nebudou zvyšovat a zůstanou ve výši, která platila v roce 2016.
Úspěšná konsolidace finančních analýz dotovaných projektů provedená u Státního fondu životního prostředí ČR a důsledné řízení nákladů nám
umožňuje již čtvrtým rokem nezvyšovat cenu
stočného a druhým rokem cenu vodného. Při
shodné spotřebě odběratel zaplatí v roce 2017
stejnou cenu za služby spojené s dodávkou vody
a odváděním odpadních vod jako v roce 2016.
Ceny platné od 1. 1. 2017

38,42
35,78

včetně 15 %
DPH (Kč/m3)
44,18
41,15

74,20

85,33

bez DPH (Kč/m3)
Vodné
Stočné
Celkem vodné
a stočné

Stav vodoměru k 31. 12. 2016 bude v souladu se
zákonem a odběratelskými smlouvami stanoven výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Vzhledem ke skutečnosti, že se ceny
nezvyšují a tento rozpočet dle denních spotřeb
do roku 2016 a 2017 nebude mít vliv na výši fakturované částky, není nutné, aby odběratelé
hlásili stav vodoměru! Účelné to vidíme pouze u bytových domů, kde dochází k tomuto dni
k odečtu podružných měřidel pro určení spotřeb v jednotlivých bytových a nebytových jednotkách.
Odběratel má nicméně možnost stav vodoměru
k 31. 12. 2016 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2017, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz.
Podmínkou zpracování samoodečtu vodoměru,
zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM
a názvu OM, které je uvedeno na smlouvě nebo
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faktuře a datum odečtu 31. 12. 2016. Odečty bez
těchto údajů nebude možno zpracovat.
Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově
na ulici Brněnské bude omezena v období od 19.
12. do 30. 12. 2016 od 700 do 1400 hodin.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2017.
Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

ZELEŇ NAD ULICÍ NÁDRAŽNÍ
Jednou z připravovaných akcí je projekt obnovy
zeleně nad ulicí Nádražní. Město Rousínov nechalo vypracovat kompletní projektovou dokumentaci, kterou připravila firma ADI design s.r.o. Cílem
projektu je revitalizace souvislého pásu zeleně
oddělující ulici Rudé armády a ulici Nádražní, včetně řešení provozu a prvků technické vybavenosti.
Během let plocha zarostla náletovými dřevinami,
které jsou v současné době na hranici životnosti
a celé území působí neutěšeným dojmem.
Nyní je podaná žádost o podporu na Operační
program Životního prostředí. Pokud město obdrží dotaci, předpokládá se zahájení prací na podzim příštího roku.

V současné době v lokalitě probíhají přípravné
práce pro realizaci zahrnující údržbu stávajících
porostů. V lednu loňského roku byly z bezpečnostních důvodů pokáceny akáty na části plochy.
S ohledem na jejich invazivnost dosud probíhá
postupná likvidace spočívající v pravidelném seřezávání obrostu a aplikaci totálního herbicidu.
Letos v říjnu práce pokračovaly dle projektové
dokumentace ošetřením vzrostlých stromů certifikovaným arboristou.
Ing. Helena Vodičková
Městské služby Rousínov, p.o.

POŠKOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ
Městské služby jako správci městské zeleně jsou
nuceny kromě běžné péče řešit i stále se opakující problémy s vandalismem. Apelujeme proto na
všechny občany, aby si vážili městské zeleně, stromů, keřů i sezonních výsadeb a svým chováním je
nepoškozovali, případně poučili i své děti.
Z poslední doby je možno uvést případ vandalství
v Kroužku. 9. 11. bylo nahlášeno neoprávněné ořezání stromu na městském pozemku na návsi u rybníčku. Neznámý pachatel radikálním řezem poškodil vzrostlou vrbu, která byla jako ostatní městské
stromy pravidelně udržována. Případ byl předán
k řešení městské policii.
Městská zeleň je majetkem města Rousínova, nachází se výhradně na pozemcích města a její údrž-

bu zajišťují Městské služby. Pokud mají občané
podněty k údržbě, mohou se s konkrétními návrhy
obrátit na vedoucí pracovníky Městských služeb.
Vlastní aktivity, jako je např. výše zmíněný ořez
vrby, jsou posuzovány jako poškození cizí věci.
pracovnice Městských služeb

ŠKOLY
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LOUČENÍ S PODZIMEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti více než dospělí potřebují setkávání s reálným světem, potřebují smyslovou zkušenost
naplněnou osobním prožitkem. V mateřské škole
se snažíme děti zaujmout, vtáhnout do dění, aby
ony samy byly aktéry, aby nejen viděly a slyšely,
ale také „ochutnaly, osahaly si, očichaly“ – zkrátka aby vnímaly všemi smysly a vše prožívaly.
Podzim nám poskytl inspiraci k různým tvořivým
aktivitám a událostem.
V říjnu mělo velký úspěch „Brambůrkohraní“. Na
jednotlivých stanovištích školní zahrady plnily
děti rozmanité úkoly s podzimní tématikou. Na
závěr si děti bramborovými tiskátky ozdobily
svoje medaile a čekala je i sladká odměna.
Už několikaletou tradici má akce „O nejpovedenější dýni“, která byla vyhlášena v rámci spolu-

práce školy a rodiny. V posledním říjnovém týdnu
byla hlavní chodba naší školy vyzdobena krásnými výtvory rodičů a dětí, avšak s menší účastí,
než tomu bylo v předešlých letech. Odměnu si
zasloužili všichni, kteří se zúčastnili.
Barevné listy, podzimní plody a počasí – vše svádělo k venkovním i tvořivým aktivitám ve třídách.
Děti si pohrály s nasbíranými kaštany. A jakým
zážitkem pro ně bylo společné pouštění draka!
V průběhu listopadu si některé třídy připravily
podzimní setkání pro rodiče s krátkým programem a společným tvořením.
H. Šmerdová
učitelka MŠ Rousínov
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INKLUZE NENÍ NOVINKA
Od 1. září 2016 nabyla účinnost novela školského
zákona, která zaručuje ve všech případech, kdy
je to v zájmu žáků se znevýhodněním nebo se
speciálními vzdělávacími potřebami, společné
vzdělávání a podporu v běžné škole. Zaručuje jim
větší podporu, než tomu bylo doposud. Děti se
zdravotním postižením budou mít lepší možnost
vzdělávat se v běžné škole se svými vrstevníky, podpůrná opatření jim pomohou překonávat
překážky ve vzdělávání se současným ohledem
na jejich individuální potřeby a možnosti.
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami
je osoba se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním nebo osoba se sociálním znevýhodněním.
Inkluze je zde již více než 10 let. Není tedy takovou novinkou, jak by se mohlo z řady ohlasů
z poslední doby zdát. Společné vzdělávání na
řadě škol, a rovněž v naší mateřské škole, probíhá již léta. Přijatým dětem jsou zajištěni asistenti pedagoga, speciální pomůcky, je vytvářen

individuální vzdělávací plán. Ke vzdělávání dětí
využíváme optimálních metod.
V letošním školním roce u nás působí dvě asistentky pedagoga ke třem integrovaným dětem.
Jeden asistent pedagoga může mít v péči až čtyři
integrované děti. Školy dostávají na provoz finance podle počtu žáků. Ve třídách s integrovanými
žáky je snížený počet dětí, což je pro integraci přínosem. Na druhou stranu dostanou školy z důvodu sníženého počtu dětí méně peněz do rozpočtu.
Školy spolupracují se školskými poradenskými
zařízeními, speciálními pedagogy, pedagogicko-psychologickými poradnami, centry rané péče
a zejména s rodiči dětí.
Společné vzdělávání obohacuje děti bez postižení, a to zejména v oblasti sociální. Uvědomují si,
že každý z nás je jedinečný, má své slabé a silné
stránky.
O. Terebieniecová, učitelka MŠ Rousínov
G. Novotná, asistentka pedagoga

VÁNOČNÍ ČAS
Rok se s rokem sešel a na dveře zaťukal poslední měsíc v tomto roce a s ním čas adventu. Jeho
dnešní podoba je spjata s rozsvěcováním vá-

nočního stromu také v našem městě a při této
slavnostní příležitosti zazpívaly i děti pěveckého
sboru Puntík naší mateřské školy.

ŠKOLY
V tomto období proběhlo několik celoškolních
vánočních akcí. Tradičně děti navštívil Svatý Mikuláš s andělem a čertem a přinesli jim nadílku.
V pátek 9. prosince v rámci události nazvané „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi aneb pokus
o rekord“ jsme se pokusili o překonání dosavadního rekordu z roku 2014 v počtu balónků vypuštěných na více místech ČR ve stejný okamžik.
Akce se uskutečnila na školní zahradě. Dále učitelky zahrály všem dětem maňáskové divadlo
a chystají program „vánoční koledování“, po kterém Ježíšek do všech tříd naloží pod stromeček
hračky. Každoročně jsou děti v období Vánoc také
seznamovány s tradičními lidovými zvyky.
Všichni jsme se těšili na předvánoční atmosféru zpříjemněnou poslechem vánočních koled na
koncertě žáků v ZUŠ, dále pak na představení divadelního souboru D.A.V.A. „Živý Betlém“, na pořad „Vánoční kabaret“ i vánoční loutkové divadlo
v synagoze spojenou s výstavou betlémů.
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Toto kouzelné období je časem očekávání a radosti z překvapení. Dětem je dopřáváno prožívat své pocity naplno. Jejich emoce jsou větší
než ty u dospělých. Snažíme se působit na city
dětí, využíváme prožitkového učení, nabízíme
jim množství hudebních, literárních, výtvarných,
pracovních i dramatických činností, které pak
předvedou rodičům na vánočních besídkách ve
svých třídách. Děti tu zažívají nezapomenutelné
chvíle a okamžiky rozzářených očí při společném
tvoření a vyrábění s rodiči.
Prostory školy po celý advent neodmyslitelně
zdobily výrobky, do kterých děti vložily své nadšení a skrze které můžeme pozorovat jejich estetické cítění, vnímání a prožívání času Vánoc.
Přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky!
Eva Skřivánková
učitelka MŠ Rousínov

ZŠ KRASOHLED
ZŠ Krasohled zahájila druhý školní rok ve smíšené třídě dětí prvního až třetího ročníku. V čem
je tato škola jiná?
Každý den zahajujeme a končíme v kroužku, kde
sdílíme své pocity, povídáme si o prožitcích,
domlouváme pravidla. Vytváříme tak bezpečný prostor pro vyjádření každého dítěte. Výuka
probíhá v blocích, tj. bez zvonění a bez jasně
ohraničených předmětů. Důležitou součástí
školy je projektová výuka, jednou z jejích předností je propojení poznatků z různých předmětů, což pomáhá dětem vidět věci v souvislostech. Předměty se prolínají, učivo je probíráno
v mezioborových souvislostech a s odkazem na
běžný život, což dává učivu smysluplnost. Věci,
které dětem dávají smysl, je zajímají, a děti se
je chtějí naučit. Podporujeme také práci ve skupinkách, tzv. kooperativní učení, kdy se děti učí
nejen spolu ale i od sebe navzájem. Vyučujeme
matematiku prof. Hejného, která je založená na
respektování 12 klíčových principů, které sklá-

dá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Podporuje
v dětech jejich přirozenou potřebu objevovat,
experimentovat, učit se a komunikovat. Samotný proces učení drží ve svých rukou žáci, učitel
pomocí úkolů koordinuje poznávání. Děti se tak
učí kromě myšlení a matematiky diskutovat, argumentovat, kreativně objevovat vlastní cesty,
nebát se chyb, protože ty jsou jenom nezbytnými kroky při hledání správného řešení.
V naší škole učitel nevystupuje v pozici nadřízeného, ale je dětem laskavým průvodcem a rádcem, připravující jim zajímavé podněty, pomáhá
jim v jejich aktivitách, v osvojení si respektujícího a zodpovědného přístupu k životu, lidem,
přírodě. Děti se učí přirozenému koloběhu roku
a života, pořádáme slavnosti. Malý počet dětí
je důležitý pro individuální přístup, je možné
zvolit rozdílné tempo a různé přístupy k jednotlivým dětem. Jeden den v týdnu tráví děti celý
den mimo školu na „Lesním dnu“. V lese děti
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poznávají přírodu ve všech jejích projevech, ve
všech ročních obdobích a zažívají v ní skutečné příběhy, ne jen ty na obrázcích. Příroda je
v neposlední řadě zdrojem přirozeného pohybu.
Spojení tělesné a duševní aktivity se významně
podílí na efektivitě učebních procesů.
V naší škole nejsou známky, ale slovní hodnocení a děti jsou vedeny k sebehodnocení. Chyba
je brána jako pozitivní zdroj poznání, co je dobré
zlepšit, nikoliv jako špatný výsledek. Učení tak
probíhá beze strachu a stresu. Děti se nebojí
vyjádřit svůj názor a učí se respektujícím způsobem argumentovat, rozhodovat se a komunikovat. Velký důraz klademe nejen na učivo samotné, ale také na rozvíjení sociálních dovedností,

ŠKOLY

vedeme děti k samostatnému a zodpovědnému
rozhodování, nabízíme dětem možnosti k řešení konfliktů i běžné denní komunikace respektujícím způsobem (tedy s ohledem a respektem
k potřebám druhých lidí i k potřebám vlastním),
vytváříme podmínky pro uplatnění vlastních
nápadů a obhajování vlastních názorů. Rodiče
jsou součástí školy. Podporujeme společné aktivity, škola je pro nás místem spolupráce dětí,
rodičů a pedagogů-průvodců. Bez rodičů by
škola koneckonců nikdy nevznikla.
Pokud vás naše škola zaujala, přijďte se podívat
na den otevřených dveří 11. 1. 2017. Nejen adresu
a kontakty najdete na www.zskrasohled.cz.

ŠKOLY
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EXPEDICE MAĎARSKO 2016
Tento název si zvolili jako pracovní pojmenování
dvoudenního výletu do Maďarska žáci fyzikálního praktika ZŠ Rousínov. Myslím, že název byl
přiléhavý, Expedice to byla především v objevování vlastních schopností a možností. Cílů celého projektu bylo několik:
• osobní setkání žáků naší školy s žáky školy
partnerského města Halásztelék a navázání
spolupráce mezi školami
• představení odborné prezentace s fyzikálněenviromentálním tématem „Jak domy dýchají“ (How houses breath) na téma větrání, měření koncentrace CO2, principy pasivního domu atd. a v neposlední řadě prezentace a komunikace pouze v anglickém jazyce.
Tento společný zážitek s našimi žáky byl i pro
nás, pedagogický doprovod, nezapomenutelný.
Žáci byli ochotní, přátelští a dobře připravení.
Hrdost byla na místě. Děkujeme za finanční podporu Městu Rousínovu a pedagogickou podporu
našim kolegům.
20. 11. v neděli ráno jsme nasedli do „mikro“ autobusu a vyrazili do Maďarska. Naše výprava
směřovala nejprve do Budapešti. Cesta ubíhala
nečekaně rychleji, než jsem čekala. Dá se říct, že
autobus opravdu nudou netrpěl, ba naopak. Za
jízdy vznikla také:
Óda na Maďarsko - Jiřina Posoldová
V Maďarsku se pěkně zpívá,
je tu sranda, je to síla.
Vše se tu zde zvláštně hýbá,
myšlenka se v hlavě míhá.
Co si stromy kolem šeptají?
Třeba: „Na co se ti Češi chystají?!
Kam oko dohlédne zelená krajina,
žádná závěj, ani lavinato by byla kravina.:-)
Tohle vše vidím v Maďarsku z dálnice,
která je, mimochodem,
lepší než naše silnice.

Na místě nás čekala naše milá průvodkyně paní
Soponyai. Viděli jsme mnoho zajímavých míst
např. Chrám sv. Matyáše, Hrad, sídlo prezidenta nebo Parlament. Potom jsme navštívili muzeum - podzemní nemocnici z 2. světové války.
V bývalé nemocnici pro 60 lidí bylo za 2. světové války přes 700 zraněných. Právě, když se
setmělo, přešli jsme přes řetězový most z Budy
do Pešti a prohlédli si předvánoční trhy. Všechny významné památky byly nádherně nasvícené
a Budapešť byla vskutku nádherná. Po prohlídce hlavního města jsme byli ubytováni ve škole,
kde jsme následující ráno také přednášeli náš
projekt. Účet našich hostitelů za topení musel
být nejspíše velmi „mastný“, jelikož kvůli tomu
vedru byla málem večeře z nás - pečínka.:-) Naštěstí nám k večeři nabídli těstoviny s rajčatovou
omáčkou, řízkem a sýrem. Čekala nás už jen generálka a veselý večer. Následující ráno přípravy
i nervozita vrcholily. Celá prezentace proběhla
v angličtině a myslím, že nám i celkem dobře rozuměli. Po skončení jsme měli ještě čas si s Maďary popovídat. Nakonec jsme si udělali několik
fotek a dali si na sebe kontakty. Naši maďarští
kamarádi byli velmi milí a přátelští. Při zpáteční cestě jsme navštívili v Budapešti Tropicarium
a podmořský svět. Bylo to fascinující.
Expedice utekla až moc rychle, ale byl to jeden
z nejkrásnějších zážitků na celý život.
Celý dvoudenní výlet do Maďarska se pro mě stal
nezapomenutelným. Doufám, že budeme mít
možnost projekt prezentovat i v jiných zemích.

Ilustraci vytvořila Jiřina Posoldová jako dar pro své nové
maďarské přátele.
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Zápisky z expedičního deníku:
„Je to tu nádherný. Mají tady fotbálek a pokoje
mají vysoké stropy, takže když člověk spí nahoře, nebouchne se pokaždé, když vstává do hlavy.“

„Dnes jsme prezentovali. Měla jsem hroznou
trému, ale ukázalo se, že jsou tam všichni hrozně
milí a vtipní. Jsem ráda, že jsem je poznala.“
Vzkazy od Maďarských přátel:
„It was very interesting and I hope it was good
to be here.“
„It was really nice to meet you, we had a very
good time.“ „I like it. It was fun.“
„You are very nice and friendly people. It was
really nice.“
„It was really interesting“
„I think it was great. I hope, we will meet again
sometime soon.“

„Byl to pro mě velmi silný zážitek a je těžké si
vybrat, co se mi líbilo nevíce. Asi návštěva podzemní nemocnice a to i přes velice strašidelné
figuríny.“
„Bylo to super a ani trochu nelituji toho, že jsem
sem jela, i když jsem si to rozmýšlela docela
dlouho.:-)“

„Ani na chvilku jsem nelitovala, že jsem jela.
Hrozně jsme se bála, že něco pokazím v textu
atd. Lidi tam byli hrozně ochotní a hodní. Ta třída
byla super komunikativní. Hlavně LILI. No prostě
celý tento výlet byl úžasný.“
„Je celkem těžké popsat tyto dva skvělé dny pár
slovy, jen můžu říct, že byly nezapomenutel-

né. Asi všichni měli strach z toho, jak proběhne
naše přednáška, ale po pár minutách se ukázalo, že jsme se opravdu neměli čeho bát. I když se
nám pár věci nepovedlo, nikdo si ničeho nevšiml
a nakonec jsme se i pobavili a dokonce se s nimi
skamarádili. V Budapešti jsme navštívili spoustu
zajímavých míst a památek a pravděpodobně
prošlapali naše nejlepší boty. Myslím si, že jsme
si to tady všichni užili a jsme rádi, že jsme se ten
„osudný den“ všichni hlásili a byli jsme vybráni
k tomuto krásnému okamžiku.“
Za tým „Expedice Maďarsko“
Eliška Sekaninová, Jiřina Posoldová,
Ludmila Žídková a Mgr. Monika Mikulášková
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ZUŠ PODZIMNÍ - ADVENTNÍ - VÁNOČNÍ - NOVOROČNÍ
Náš zuškovský dvojjubilejní rok pokračuje ve
znamení pilných paralelních příprav i realizací
mnoha kulturních akcí pro rousínovskou veřejnost.
O slavnostním a netradičním startu do nového
školního roku jsem referovala již v minulém čísle Zpravodaje. Kdo pravidelně
sleduje naše webové stránky,
v předstihu mnoha měsíců ví
o všem, co připravujeme a také
je náležitě informován o aktuálních akcích naší ZUŠ. Navíc si
s časovým odstupem každý takový návštěvník může prohlédnout fotogalerie z našich jednotlivých veřejných aktivit.
Ještě na konci září jsme uskutečnili v sále Záložny koncert
pro naše seniory, který již připravujeme systematicky několik
let. Listopad jsme zahájili mimořádným koncertem dvou erudovaných klavíristů, profesorů
Konzervatoře v Brně, kteří si připravili program ze skladeb pro
čtyřruční klavír. Pro publikum to
byla mimořádná příležitost vyslechnout zajímavý repertoár ve
vynikající interpretaci a pro naše
žáky podnětná inspirace pro jejich domácí cvičení na hudební
nástroj.
Podzimní výstava výtvarného
oboru se měla opět čím pochlubit. Expozice výtvarných prací
všech ročníků nabídla nesmírně
pestrou výtvarně-tvořivou paletu. Díla nejmenších žáků zcela udivovala svou technickou náročností a kvalitou provedení.
Zahájení adventu na rousínovském náměstí
s rozsvícením vánočního stromu by se samozřejmě nemohlo každoročně obejít bez našeho

Dětského pěveckého sboru. Oficiální program
v exteriéru doplnila letos již potřetí Adventní
procházka ZUŠkou, kterou navštívil hojný počet
návštěvníků.
Adventním koncertem mladších žáků jsme nejen ukončili činnost v listopadu, nýbrž i zahájili

Zpívání u vánočního stromu na náměstí (foto R. Dočkal)

období, v němž všichni očekáváme příchod zimy
a Vánoc. Do posledního místa zaplněné hlediště
velmi srdečným potleskem aplaudovalo výkonům našich malých muzikantů.
V prosinci se žáky hudebního a tanečního oboru
absolvujeme další tradiční akce. Ve vyškovském
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Besedním domě zahrajeme pro dobrovolné
dárce krve, jejichž oceňování organizuje Český
červený kříž. Na pravidelných předvánočních výchovných koncertech i letos přivítáme děti z mateřské školy. V našem harmonogramu adventních aktivit už letitě nemůže chybět ani koncert
pro rousínovské seniory žijící v D-CHB a s nimiž
si při setkání už připadáme jako dobří známí.
Vánočním koncertem starších žáků se naše ZUŠ
veřejně rozloučí s uplynulým rokem 2016.
Rok nový zahájíme tradičně s přítomným starostou města Rousínova a jeho slavnostním
přípitkem, ovšem letos se zcela atypickou programovou dramaturgií. Místo očekávaného Novoročního koncertu se mohou návštěvníci těšit
na muzikálové představení, které nabídne světovou premiéru literárně - hudebního díla s názvem „ROK“ z tvůrčí dílny autorské dvojice otce
a syna Drahomíra a Radka Dočkalových. Jedná
se o novinku v rámci našich tradičních mezi-

Podzimní výstava výtvarného oboru (foto R. Dočkal)

ŠKOLY
oborových projektů, která má již pořadové číslo
7. Tyto akce po obrovském úspěchu všech předchozích projektů (z poslední doby vzpomeňme
alespoň na Cirkus je na světě, Po stopách Yettiho
nebo Rozezpívanou poezii) mívají vždy ze strany
publika velký ohlas i návštěvnost. Nabízíme proto i tentokrát možnost dvou termínů představení (10. a 11. 1. 2017), aby se všichni zájemci mohli
v klidu usadit na naše zbrusu nové a pohodlné
židle v dočasném divadle zuškovského koncertního sálu.
Stále jsme ovšem ještě v roce 2016 a já věřím,
že zbývající dny tohoto roku strávíme všichni co
nejklidněji a že se budeme těšit na naše hudební,
taneční a výtvarná setkávání v roce následujícím. HEZKÉ VÁNOCE!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Fr. Sušila

NEZISKOVKY
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ROK 2016 VE SPOLKU SVORNOST
Blíží se Vánoce a s nimi i konec roku 2016, a tak je
na místě se trošku ohlédnout za činností spolku
v letošním roce. Koncem roku 2015 se podařilo získat individuální dotaci od Jihomoravského
kraje na rekonstrukci zateplení střechy budovy spolku Svornost. Realizace tohoto projektu
byla ukončena letos na jaře a na tento projekt se
podařilo přímo navázat získáním další dotace od
Jihomoravského kraje na projekt „Vybavení kluboven spolku Svornost“, jehož obsahem bylo
dokončení stavebních oprav kluboven v podkroví
a jejich dovybavení nábytkem. K oběma dotacím
přispělo částečně i město Rousínov, za což jsme
vděčni, protože údržba starší budovy je finančně
velmi náročná. Stavební úpravy a malování krásně provedla firma Jan Trgala. Díky výše zmíněné
dotaci bylo také pořízeno nezbytné vybavení pro
technicko-modelářský kroužek, jehož činnost
byla zahájena na jaře tohoto roku a který každou
středu nadšeně navštěvuje patnáct mladších
chlapců.
Další aktivitou, která je financována pouze
z rozpočtu Svornosti a z dotace Jihomoravského kraje je projekt „Svornost v akci – podpora
kreativních činností dětí a mládeže“, díky kterému mohl být letos poprvé pořádán příměstský
tábor se zaměřením na rukodělnou a výtvarnou
činnost. Proběhl v červenci v prostorách Svornosti a zúčastnilo se jej 15 dětí ve věku 6 – 13 let.
Z tohoto projektu je také spolufinancována řada
akcí pro širokou veřejnost pořádaných mateřským klubem Pohádka a nesmím zapomenout
na tradiční akci Vánoční dílničky ve Svornosti,
která je pořádána zejména proto, aby měly děti

kde strávit a hezky vyplnit čas, zatímco rodiče
doma připravují štědrovečerní překvapení. Na
tuto akci všechny zveme 24. 12. od 13 do 15:30
hodin v sále spolku Svornost. Co ještě určitě stojí
za zmínku, je skutečnost, že v letošním roce nabízí Svornost většinou prostřednictvím MC Pohádka další kroužky pro děti, kterých je už pěkná
řádka – kromě již zaběhnutých cvičení, aerobiku,
výtvarných kroužků a patchworku, letos přibyl
už zmiňovaný technicko-modelářský kroužek
a hudební kroužek - hra na klavír a hra na flétnu.
Tento kroužek mohou děti navštěvovat také díky
další dotaci od Jihomoravského kraje, a to na zakoupení digitálního piana, na jehož pořízení nakonec částečně přispělo i město Rousínov. Věříme, že tento krok povede k lepšímu uspokojení
velké poptávky po hudebním vzdělávání dětí, na
kterou kapacita rousínovské ZUŠ nestačí.
Velký dík za obrovské úsilí patří hlavním tahounům a lektorům mateřského centra Pohádka, zejména Ivetě Bukovské, Jitce Chumchalové, Báře
Mikyskové, Terezce Zatloukalové a dalším členům a vedení spolku, bez kterých by nebyly ani
kroužky a akce pro děti ani finanční prostředky
na jejich financování.
Domníváme se, že investovat čas a peníze do
rozvoje dovedností a kreativních činností dětí
a mládeže je smysluplné a že tato investice se na
rozdíl od jiných jednou určitě vrátí.
Za Katolický vzdělávací spolek Svornost přeji
všem krásné Vánoce a dobrý rok 2017.
Jitka Coufalová

NEZISKOVKY
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KLUB SENIORŮ
Již více než deset roků pracuje v Rousínově klub
seniorů. Měsíčně se schází senioři v malém sále
Záložny, aby poseděli při kávičce nebo vínečku,
popovídali si. Kdo má chuť, může si při harmonice
a bubnu zatančit či zazpívat. Senioři chodí na vycházky do přírody a také za poznáním obcí našeho
okresu, jezdí do divadla a na různé výstavy. Velmi
zdařilou byla minulý měsíc vycházka do Vážan
nad Litavou, kde nás přivítaly místní seniorky.
Zorganizovaly pro nás komentovanou prohlídku
obce, kostela, mateřské školy a obecního úřadu,
kde nás uvítal pan starosta. Příjemným zakončením návštěvy bylo společné posezení v místní
restauraci. Rousínovští aktivní senioři mají otevřenou náruč pro všechny, kteří se chtějí účastnit
našich akcí. Srdečně zveme všechny na předsilve-

strovskou vycházku 30. 12. 2016 zakončenou posezením v restauraci u Kalábů v Olšanech. Dobrou
duší klubu a organizátorem všech těchto akcí je
paní Magda Rothkögelová. Celý klub ji za to moc
děkuje. A protože víme, že v letošním roce oslavila významné životní jubileum, přejeme ji mnoho
zdraví a spokojenosti v dalším životě.
Jana Božeková

SLAVÍKOVICE PLNÉ LAMPIÓNŮ I STRAŠIDEL
Je třetí říjnová sobota, po teplém podzimním dni
se začíná stmívat. Ve slavíkovské tělocvičně se
postupně schází asi padesátka dětí, ty menší i ty
úplně maličké v doprovodu rodičů či prarodičů. Všichni se přihlásí
u prezence a tam také dostanou
broučka, kterého si mohou sami
vyzdobit krovkami, tečkami či tykadly. To už je venku úplná tma
a uspávání broučků může začít.
S rozsvícenými lampióny či lucerničkami vychází průvod pod vedením cvičitelek TJ Spartak Slavíkovice na procházku vesnicí. Cílem je
louka za vesnicí u Rakovce. Tady v
trávě našel každý svému broučku
to správné místo. Tady, zahrnutí
suchým listím, budou až do jara
spát broučci i berušky svůj zimní spánek…
Zpáteční trasa temným večerem je osvětlena
jen ligotavým světlem lucerniček podél cesty.
Ve dvouminutových intervalech se na ni vydávají

pouze ti nejodvážnější samostatně, někteří ve
dvojicích či trojicích, strašpytlové a samozřejmě
ti nejmenší v doprovodu dospělého.

To ještě nevědí, co je na cestě čeká - hrůzostrašné čarodějnice, čert z pekla, upír, který se každému sápe po krku, vodníci u potoka, chytající
dušičky, bílá paní a velikánský Krakonoš, nebez-

NEZISKOVKY
peční loupežníci s bambitkami, ukřičený Hejkal
a bludičky, které lákají všechny na špatnou cestu. Ještě že máme Hloupého Honzu, který každého vysvobodí ze spáru bludiček, nabídne sladkosti ze svého uzlíčku a ukáže, kudy ven z této
strašidelné pohádky.
Tak jsme se všichni šťastně vrátili do tělocvičny
(kontrola prezence to potvrdila), zahřáli se teplým čajem, posilnili perníkem a za odvahu jsme
dostali drobný dárek. A kdo vydržel, mohl se se
všemi strašidly vyfotit.
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Byl to zdařilý večer. Některé děti se sice hodně
bály, a tak hledaly se slzičkami v očích útočiště
v mámině náručí, ale některým se ani po takovém zážitku nechtělo na kutě. Poděkování patří
všem, kteří ochotně pomohli s organizací a vzali
na sebe nelehký úkol ztvárnit pohádkové postavičky, děkujeme také za nezištné zapůjčení pěkných kostýmů.
Dobroslava Mezihoráková

POŠTOVNÍ HOLUB
Původ poštovních holubů podobně jako původ
jiných plemen chovaných holubů se odvozuje od
divokého holuba skalního. Jako jeden z dokladů
je nástěnná malba v chrámu Medinet Habu pocházející z doby Ramsese III. 3000 let před naším
letopočtem. Faraon stojí se žezlem a šípy před
dvěma oltáři, na kterých jsou položeny koruny
horního a dolního Egypta. Za oltářem vzlétají čtyři holubi, aby oznámili do čtyř světových
stran zprávu o korunovaci. Jinak dnešní poštovní
holub dokáže letět rychlostí i 110 km/h a za příznivých podmínek tisíc kilometrů zvládne za jeden den. V dnešní době probíhá mnoho soutěží
ve spolcích v oblastech, kde se vyhodnocují různá mistrovství včetně České republiky. Jednou
ze zajímavých soutěží jsou testovací stanice holoubat, jak u nás tak i v celém světě. Jedna z největších testovacích stanic holoubat na světě se
nachází v jižní Africe ve městě Sun City severozápadně od Johannesburgu. Každým rokem začátkem května se tam posílají holoubata z 35 zemí
světa v počtu přes 5000 kusů. Cena startovného
činí 10 000 Kč. Je to neoficiální mistrovství světa
holoubat. Soutěží se v šesti hlavních závodech
s okamžitou výplatou výher. Závody se pořádají ve vzdálenostech 150 km, 200 km, 270 km,
350 km, 400 km a 550 km. Oceňuje se z každého závodu prvních 300 holoubat, kde finanční
částka činí jeden milion dolarů. Po pěti závodech
zůstává na finálový závod 550 km zhruba 3500

holoubat. Chovatelé a diváci sledují nasazování
holoubat do košů, počasí, start a dolet holoubat.
Výsledky se diváci dozvídají takřka v přímém přenosu. Dolety sledují diváci a chovatelé ve velké
hale. Ve finálovém závodě na 550 km v roce 2010
získalo první cenu holoubě „Ali“ pana Klemense
z Ostravska, které porazilo celou světovou špičku. Holoubě „Ali“ bylo vydraženo jako třetí v pořadí za 364 500 Kč. Sun City se může pochlubit
největším kasinem na světě, stejně jako světově
proslulým golfovým hřištěm Gary Player. Ve světě je mnoho testovacích stanic holoubat, ale tato
pana Zendy Meyera si získala obrovskou důvěru
a popularitu.
Oldřich Šedý
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KULTURA

BILANCE BIENÁLE VÝTVARNÍKŮ ROUSÍNOVSKA A JEHO SOUDOBÁ PODOBA
Motto: Činnost mozku se nedá vůlí lidí omezit.
Výtvarníci ji dovedou vyjádřit pomocí barev
a různých materiálů.
Z připomínek návštěvníků na vernisáži
Myšlenka a zároveň záměr Pavla Zugara se od
roku 2012 mění ve slibně se rozvíjející tradici. Tehdy byl uspořádán v galerii na Staré radnici v Rousínově salon výtvarníků Rousínovska pod názvem
„Bylo nás pět“. Tímto označením se navázalo na
výtvarnou činnost v roce 1973 pěti výtvarníků,
z nichž tři stále tvoří a s námi vystavují. Byli to:
Jiří Škodák, Pavel Malý a Karel Cyril Votýpka, k nim
tehdy patřil Miloš Němeček s Milanem Koutným.
Vystavovalo se na různých místech v Rousínově,
v Záložně, v synagoze, v zasedací síni MěNV a ve
školách. Postupně se přidávali další výtvarníci,
z nichž nelze opomenout Annetu Nenčevovou,
Pepu Řičánka a Eduarda Kalinu. Velkým mezníkem
bylo zřízení galerie na Staré radnici v Rousínově za
přispění rozhodnutí starosty města Ing. Františka
Havíře, od něhož byl krůček k dozrání myšlenky
rozdělit výtvarníky podle materiálových skupin
a pořádat zde jejich bienále. První proběhlo v roce
2012 a po ocenění tohoto počinu veřejností se
rozhodlo, že další jejich výstava bude následovat
v každém sudém roce. Probíhá již třetí její ročník
a organizační tíha připadla opět na zkušeného
a osvědčeného Pavla Zugara. Galerie na Staré

radnici v Rousínově se v neděli 16. října 2016 se
naplnila pracemi výtvarně se vyjadřujících autorů.
Závěsné obrazy instaloval Jóža Čermák, Kateřina
Čermáková, Karel Cyril Votýpka, Pavel Zugar, Václav Hlaváč a Jiří Škodák.
Různými žánry fotografií se představili: Martin
Polák, Petr Jarmara, Jiří Petr Axner, Mirka Vymětalová, Miroslav Vymětal, Jiří Bartl, Jaromír Flössler
a Taťána Bartušková.
Plastické objekty a užité předměty z hlíny předložily: Sylva Smejkalová, Dobruška Flösslerová,
Jitka Chromá a Dagmar Kubačáková.
Šperky vystavila Taťána Bartušková a autobiografickou plastiku en face Karel Cyril Votýpka.
Uvedení výtvarníci se své práci věnují řadu let.
Tato činnost se pro ně stala životním posláním.
Ve všech případech jde o díla vysoké originality, představují chápání ve svém vyjádření nejen
všedního života, který lidem pomíjivě uniká, ale
šíři inspirace a intuice, které vypovídá o individuálním postoji ke skutečnostem.
Veřejnosti představil výstavu Karel Cyril Votýpka a hned po něm vystoupila skupina nadaných
hudebníků a zpěváků. V jejich produkci nalezli
návštěvníci výstavy další zdroj hodnotné zábavy.
Všichni přítomní se ujistili v mínění, že v roce 2018,
nejlépe v měsíci říjnu, bychom se měli opět sejít.
Václav Hlaváč

JEN ODVÁŽNÝM PŘEJE ŠTĚSTÍ
Motto:
Slunce je mou matkou, mou matkou laskavou.
Měsíc je mým tátou, svítí mi nad hlavou.
Můj bratr a má sestra jsou větrem ve větvích
A ti všichni mě provázejí na cestách mých.
(Z písně Tulácká Františka Čvančary,
původní název Town and Country)

Nebo:
Když jsi mlád, půjdeš rád.
Tam na Aljašku s osudem si taky hrát.
(Z písně Na sever! Na Aljašku! Jiřího Fällady)
A nebo:
Hory ční do nebes, bílou čapkou zdobí les,
Jdu dál, já jdu dál…
(Z písně Jdu dál Josefa Blažejovského)

KULTURA
Na počátku byl sen a ten zrál, začal mít stále
jasnější obrysy, až se z něho stal reálný obraz
expedice. Ani největší dobrodruh nejde do neprobádané divoké přírody sám. Vytvořila se
neformální skupina lidí, kteří se shodli na stejném programu cesty s jasným cílem. Šlo o Jiřího
Horčičku z Jeseníku, Adama Olejára z Kežmaroku, Elišku a Ludmilu Škrobovou z Rousínova,
Radima a Ivetu Zhořovi z Kovalovic. Tento tým
se začal zabývat všemi podrobnostmi svého
putování více než před rokem, než se odvážil
vstoupit na území Aljašky.
Každému je vcelku známé, že na základě
Washingtonské smlouvy z roku 1867 bylo toto
území prodáno carskou vládou za 7,2 milionu
dolarů vládě USA. Ta ji získala jako neprobádané
a takřka neobydlené území. Postupně bylo odkryté jeho nerostné bohatství a ze zatracovaného regionu se stal plnohodnotný stát USA.
Turisty na Aljašku láká bohatství přírodní tundry,
lesotundry a tajgy obývané soby karibu, kteří
jsou přizpůsobeni k životu v mrazivém severu.
Kožešinovou zvěří jsou zde tuleni, sobol, rosomák, vydry a lišky, medvědi grizzly a kodiak.
Aljaška je největším státem USA s 1,7 miliony kilometry čtverečními. Podnes je divočinou. Leží
na ní nejvyšší hora celé Severní Ameriky, Denali, 6187 m nad mořem, dříve Mount McKinley.
Medvědi kodiaci v postoji měří v postoji až 3,5
metru. Lososi v řece Kenai mají hmotnost přes
35 kilogramů. Hlavní turistickou atrakcí je rovněž polární záře, která je zde vidět průměrně
240 nocí za rok. Chráněno je na Aljašce 13 %
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území státu. Ani našim cestovatelům se jeden
z národních parků Aljašky nevyhnul, a to Gates
of the Arctic (Brány Arktidy), kterým protéká
říčka Alatna. Po ní se na své cestě za překonáváním rozvodí Severního ledového oceánu k Pacifiku naši cestovatelé plavili na třech člunech,
které si v poslední fázi cesty propojili a opatřili
plachtovím. I období polárního léta je pro cestovatele kruté. Vzduch je prosycený obrovskými hejny dotěrných komárů, i naši cestovatelé
si jich dosyta užili.
Tolik lidí, jako bylo na besedě v sále Svornosti
s účastníky cesty „Divočinou Aljašky“ bývá snad
jen o hodech. Jejich putování podrobně zdokumentovali fotografiemi a třemi díly krátkých
filmů. Odměněni byli za své vyprávění bohatým
potleskem, neboť cesta byla z jejich strany dokonale připravená a promyšlená do posledního
detailu. Využili na ní všech vymožeností civilizace. Z Evropy do Vancouveru letěli letadlem,
zde si zakoupili automobil, kterým odcestovali na Aljašku a zde využili vrtulník, hydroplán
i kolečkové letadlo. Modlili se, aby někdo z nich
neonemocněl nebo nedošlo k úrazu. V liduprázdné krajině se jim tato nepříjemnost naštěstí vyhnula, proto jejich cesta postupovala
podle časového plánu během měsíce července
a počátkem srpna se mohli vrátit domů. Ledová
voda, ve které se museli brodit, jim neublížila.
Účastník besedy Divočinou Aljašky
v pátek 14. 10. 2016, Václav Hlaváč
foto: Adam Olejár
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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

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180

724 571 836

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

517 324 822

skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní, majetek

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

517 324 823

navrkal@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846

pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby
a životního prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833

734 752 399

pekarik@rousinov.cz

projektový manager

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

517 324 828

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

517 324 827

739 454 692

horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

517 324 832

739 454 695

mezihorakova@rousinov.cz

Ryšánek Jiří, Ing.

517 324 836

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

517 324 826

733 539 133

skrobova@rousinov.cz

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

hlášení poruch

Vlček Karel

517 371 667

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

Vodičková Helena, Ing.

rysanek@rousinov.cz
konecna@rousinov.cz
739 265 415

jetelova@rousinov.cz
778 411 251

Haizler Vlastimil

vlcek@rousinov.cz
kusnikova@rousinov.cz
vodickova@rousinov.cz

778 439 429

haizler@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@seznam.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

