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ROUSÍNOVSKÉ TRHY

S nastupujícím podzimem se ohlédněme za
největší akcí města, která proběhla první zářijovou neděli na Sušilově náměstí.
S myšlenkou zaplnit celé náměstí jsme přišli
na jaře letošního roku. Jak dostat do Rousínova drobné trhovce, různá řemesla a neudělat
přitom burzu oblečení? Podařilo se zajistit asi
dvacet stánků ve spolupráci s MAS Slavkovské
bojiště. Určitě bychom si představovali vyšší
počet a více sortimentu, ale na první pokus
buďme skromní.
Teplé slunečné počasí provázelo stovky návštěvníků po celý den. Ti si mohli nakoupit ve
stáncích, občerstvit se pěti druhy piva a něčím

dobrým z grilu. Bohatý doprovodný program
v průběhu celého dne se skládal z předvádění
hasičské techniky, výstavy historických vozidel, soutěže pro děti se společností EKO-KOM
s výchovnými tématy na třídění odpadů, z prohlídky svozového vozu společnosti Respono.

Pro děti byly připraveny pohádkové hrátky,
které zajistilo MC Pohádka, také skákací hrad,
jízda na ponících a malování na obličej. Vše
bylo na dohled od občerstvení s posezením,
kde hrála country kapela.
Na staré radnici probíhala výstava schválené
architektonické studie areálu Tyršova. Studie
je prvním krokem a nyní budou následovat
projektové práce. Dále byly představeny dvě
verze plánované opravy staré pošty, ve které by měly do budoucna vzniknout ubytovací
prostory. Jedna verze je s novou restaurací se
střešní terasou a druhá verze s bistrem uvnitř
staré pošty a s letní zahrádkou s posezením.

O výsledcích ankety, které se mohli zúčastnit
všichni, se dočtete na jiném místě.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem organizátorům celodenní akce. Zdůraznil bych ještě
jednou obětavost celé jednotky rousínovských
hasičů, děvčat z mateřského centra, a také
děkuji hlasatelce Evě za propagaci trhů při
polední jízdě historického policejního vozu po
místních částech.
S dobrým pocitem nad proběhlou akcí se snad
můžeme těšit na příští ročník, a když bude podpora občanů a zastupitelů, tak možná i s večerní akcí na náměstí.
Dovolte mi, abych se s vámi rozloučil s přáním
klidného podzimu a dobrých lidských vztahů.
Zdeněk Šedý, místostarosta
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21. října
ROHÁČI Z LOKTE
Koncert trampské kapely – držitelky Zlaté porty.
Uslyšíte písničky od ohňů, z hor i z romantických
údolí plné kamarádství a možná zazní i trampská hymna „Vlajka“
velký sál Záložny v 19.30 h

NENECHTE SI UJÍT
17. prosince
ŽIVÝ BETLÉM
Uvádí soubor D.A.V.A.
velký sál Záložny v 17 h
18. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT STŘÍBRŇANKY
velký sál Záložny

5. listopadu
KÁCENÍ MÁJE VE SLAVÍKOVICÍCH
sál TJ Spartak Slavíkovice ve 20 h
26. listopadu
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
sál TJ Spartak Slavíkovice ve 20 h
27. listopadu
SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU A ADVENTNÍ PROCHÁZKA ZUŠKOU
Sušilovo náměstí a ZUŠ F. Sušila

Výstavy:
16. – 30. října
BYLO NÁS PĚT…
Společná výstava malířů, sochařů, fotografů,
grafiků a šperkařů z Rousínovska
výstavní prostory staré radnice
3. – 20. listopadu
PTACTVO KOLEM NÁS A ZVÍŘATA VE VOLNÉ
PŘÍRODĚ
Fotografie ornitologa Jiřího Bartla a obrazy Václava Hlaváče, vernisáž 3. října v 17 hodin
výstavní prostory staré radnice
21. - 27. listopadu 2016
PODZIMNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
vernisáž 21. listopadu v 18 h
sál ZUŠ v přízemí školy

29. listopadu
ADVENTNÍ KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ
sál ZUŠ v 18 h
1. prosince
MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍ
sál TJ Spartak Slavíkovice v 17 h
13. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ F. SUŠILA
sál ZUŠ v 18 h

4. – 16. prosince
AUTORSKÁ VÝSTAVA - PAVEL ZUGAR
- RŮŽOVÁ KRÁSA
Ženy – olejomalby, fotografie, vernisáž 4. prosince v 15 hodin
výstavní prostory staré radnice

NENECHTE SI UJÍT
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DIAKONIE BROUMOV, sociální družstvo, vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
(minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře, menší elektrospotřebiče
– mohou být i nefunkční, knihy.
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční: ve dnech
31. 10. – 4. 11. 2016
čas:
denně 8.00 - 17.30 hod.
místo
Louky 1, Rousínov, Dům – centrum harmonického bydlení
		
v prostorách garáží (vjezd autem možný až ke garážím)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 724 571 836, 517 326 180

VÝSLEDEK KRAJSKÝCH VOLEB 2016
Nově zvoleným zastupitelem Jihomoravského kraje se stal Ing. Jiří Lukášek, starosta města Rousínova.
Výsledky voleb do zastupitelstva JmK konané dne 7. - 8. 10. 2016 ve volebním obvodu Rousínova
Počet zapsaných voličů

č.
1
2
12
19
21
23
24
26
30
37
41
43
45
52
67
69
70
75
78
81
87

4391

Účast - platné hl.

1675

Účast v %
Název politické strany
Volte pravý blok
ODS
ČSSD
Svoboda a síla
Zelení a Piráti
Starostové pro Jižní Moravu
KDU - ČSL
Koruna Česká
ANO 2011
KSČM
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Moravané
Svobodní a Soukromníci
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI
Konzervativní strana
Koalice Republikánů Miroslava Sládka
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Koalice Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura …
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU-REPUBLIKÁNSKÁ STR.
TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“
Celkem voličů

33,59
%

Pořadí

16,00%

3

20,60%

1

16,50%

2

Počet hlasů
3
85
268
5
57
242
346
4
277
163
0
8
19
23
1
1
2
11
104
1
55
1675
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Po dlouhé těžké nemoci zemřela 30. září 2016 naše kolegyně Blanka Malá. Celý život žila v našem
městě a na MěÚ Rousínov s námi pracovala 13 let. Vždycky byla vlídnou i milou dámou ke všem, kteří
se s ní setkali. Budeme na ni s vděčností vzpomínat.
spolupracovníci MěÚ Rousínov

MĚSTO ROUSÍNOV ZAHÁJILO PROVOZ DVOU NOVÝCH UČEBEN NA ZŠ TYRŠOVA
Město Rousínov zrekonstruovalo další část objektu Tyršova, kde byla již třetím rokem zahájena
školní výuka dětí I. stupně Základní školy Rousínov. Jedná se o část objektu v prostoru bývalých
dílen, které kdysi sloužily k výuce odborných
předmětů nábytkářského učiliště. Tyto prostory byly díky velké finanční pomoci Ministerstva
financí, která činila 6 mil. korun a díky zhotovitelské firmě SKR stav s.r.o., zrekonstruovány na
dvě kmenové učebny pro
žáky I. stupně, splňující požadavky moderního školství
s minimálními náklady energetické náročnosti. Nemalou
částkou přispělo na opravu
a rekonstrukci dílen i město Rousínov, které ze svého
rozpočtu uvolnilo bez mála
4 mil. korun. Zahájení provozu a slavnostní otevření nových učeben proběhlo 16. září 2016 za účasti ministra financí Andreje Babiše.
Základní škola Rousínov má
v současné době 2 pracoviště. Jedním z nich je hlavní
budova ZŠ Rousínov na ulici
Habrovanské, druhým je budova na ulici Tyršově. Snahou
vedení města i ředitele ZŠ Rousínov je soustředit
výuku žáků I. stupně do jednoho objektu. Proto
byla 13. 1. 2016 podána žádost o finanční podporu Ministerstva financí v programu Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálních škol v okolí velkých měst. Obsahem

žádosti o finanční pomoc byla právě zmiňovaná rekonstrukce bývalých dílen na třídy I. stupně
včetně interiérového vybavení a rozšíření kapacity školní kuchyně ZŠ Rousínov na ul. Habrovanské.
Vítězným uchazečem ve výběrovém řízení byla
firma SKR stav, s.r.o., která byla postavena před
nelehký úkol, provést rekonstrukci za pouhých
70 kalendářních dnů. Původní objekt z roku 1931
v mnohém nesplňoval podmínky pro současné

Pohled do nové třídy.
Zdroj Alena Grycová, Vyškovský deník

určení a bylo nutno provést kompletní rekonstrukci. Po demontáži stávající střešní krytiny,
demolici přilehlého přístavku a vybourání výplní
otvorů bylo možno přistoupit k instalaci nových
zařízení. Byly provedeny nové rozvody elektrických instalací silnoproudých i slaboproudých,

MĚSTSKÝ ÚŘAD
nové rozvody vody i kanalizace, ústřední vytápění včetně otopných těles, domácí rozhlas. Byly vystavěny nové příčky, nově provedeny veškeré
omítky, osazena nová hliníková okna a vstupní
dveře, vnitřní dveře s prosklenými příčkami, za-

Slavnostní otevření tříd ZŠ – zleva Jiří Karásek, MěÚ
Rousínov, Ivo Skřivánek, jednatel stavební firmy, Jiří
Lukášek, starosta města, Andrej Babiš, ministr financí,
Zdeněk Šedý, místostarosta
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teplená podlaha a zateplená konstrukce střechy
s novým krytím PVC fólií, zateplena fasáda včetně
povrchové úpravy. Nedílnou součástí této stavby bylo i sociální zařízení, které bylo provedeno
v dlažbě, obkladech stěn s lehkými příčkami kabinek a zařizovacími předměty pro danou věkovou
úroveň. Pro dostatečné osvětlení všech prostor
denním světlem bylo zachováno a zrekonstruováno pět světlíků a doplněno šest světlovodů
o průměru 600 mm. V rámci snížení energetické
náročnosti byly učebny vybaveny rekuperačními jednotkami, které zajišťují výměnu vzduchu
v učebnách při současném předehřátí odvětrávaným vzduchem. Tímto opatřením odpadá nutnost větrání otevřenými okny. Ke komfortu výuky
přispívají také akustické podhledy, které snižují
hlučnost v učebnách. Věříme, že se dětem bude
nové školní prostředí líbit.
Odbor výstavby a životního prostředí

OPRAVA HŘIŠTĚ NA NÁVSI V MÍSTNÍ ČÁSTI KROUŽEK
provedli montáž oplocení, terénní úpravy včetně opravy květinového záhonu u kapličky. Materiál na oplocení hřiště dodaly Městské služby Rousínov v celkovém nákladu 88 000 Kč.
V průběhu letních prázdnin si místní vyzkoušeli novou sportovní plochu a zahráli si například tenis, fotbálek, volejbal apod. Díky pomoci
místních Město Rousínov získalo úsporu cca
130 000 Kč.
Hana Vintrová, Odbor VŽP
V místní části Kroužek město Rousínov ve spolupráci s místními občany opravilo hřiště na návsi.
Oprava spočívala v provedení terénních prací,
které realizovala firma EUROVIA CS a.s. v celkové výši 82 983 Kč, položení sportovního povrchu firmou JM DEMICARR s.r.o. v celkové výši
239 048 Kč. Místní občané se několikrát sešli
ve svém volném čase, aby byli nápomocni při
realizaci opravy hřiště. Velcí i malí přišli rozebrat stávající dlážděné plochy včetně obrub,
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OPRAVA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Občané místních částí Vítovice a Kroužek si jistě
všimli, že v průběhu měsíce srpna byly opraveny dlážděné plochy a vyměněné přístřešky
v prostoru autobusových zastávek. Práce byly
směřovány na letní měsíce s ohledem na naše
školáky, kteří 1. září nastupovali do školních
autobusů z již nových autobusových zastávek.
Stavební práce jak ve Vítovicích, tak v Kroužku,
provedla stavební firma MIKAMI s.r.o. v celkové

výši 150 260 Kč, autobusové přístřešky dodala
firma DETA spol. s r.o. v celkové výši 149 193 Kč.
Tato akce je hrazena z vlastních zdrojů Města
Rousínova. Do blízkosti zastávek zahradnice
Městských služeb vrátí původní výsadbu, kterou po dobu oprav uschovaly.
Hana Vintrová, odbor VŽP

ZMĚNA SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Zimní svoz směsného komunálního odpadu ve městě Rousínově a jeho místních částech bude
zahájen od začátku měsíce listopadu 2016. Bude probíhat 1x za čtrnáct dnů v liché týdny. První
zimní svoz bude proveden v týdnu od 7. do 11. listopadu (45. týden).
Odbor VŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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VÝSLEDKY ANKET OBČANŮ K VÝBĚRU VARIANTY ŘEŠENÍ OBJEKTU STARÉ POŠTY
Ankety výběru varianty řešení objektu staré pošty probíhaly mezi občany v rámci Rousínovských
trhů dne 4. 9. 2016 na staré radnici, na facebooku
města a v předsálí knihovny v Záložně, kde byla
studie vystavena do 30. 9. 2016.
Vedení města děkuje všem občanům, kteří se
zapojili do výběru varianty řešení objektu Sta-

rá pošta a vyjádřili svůj názor v některé z anket.
Výsledky veřejné ankety budou projednány na
20. jednání rady města a 16. zasedání zastupitelstva města.

Varianta A - restaurace se střešní terasou

Varianta B - solitérní řešení

Ing. Marián Tlčik, MBA
tajemník úřadu

Výsledek ankety

Varianta A
restaurace se střešní terasou

Varianta B
solitérní řešení

Celkem

Rousínovské trhy
- stará radnice

151

114

265

Předsálí knihovny
v Záložně

60

51

111

Facebook

113

22

135

Celkem

324

187

511

NOVÝ KLAVÍR V OBŘADNÍ SÍNI
Obřadní síň na staré radnici je často svědkem radostných životních událostí, kterými jsou svatby
a vítání nově narozených občánků města. Probíhají v ní i vernisáže výstav a setkání při dalších
příležitostech. Při obřadech nezaznívají jen slova
pověřeného zástupce vedení města, ale většinou
také krásná hudba a poezie. A aby hudba zněla
příjemně, bylo do obřadní síně pořízeno nové digitální piano YAMAHA Clavinova CLP 535B. Je to

nástroj, který nabízí všechny klávesové rejstříky
s kvalitně nasamplovanými zvuky varhan, klavíru,
harmonia, celesty a cembala. Věříme, že po dlouho dobu bude nástroj sloužit při všech hudebních
produkcích a jeho zvuk bude dělat radost muzikantům i posluchačům.
Ing. Eliška Škrobová
vedoucí odboru školství a kultury

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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NOVÉ SPOJE AUTOBUSOVÉ LINKY 602
Ve spolupráci Jihomoravského kraje, města Rousínova a společnosti KORDIS JMK, a.s., se podařilo
rozšířit autobusové spojení o víkendu mezi Brnem
a Rousínovem. Od 28. srpna 2016 jezdí nově autobus linky č. 602 v sobotu a v neděli z Brna do

Rousínova v 17.51 h a došlo k posunutí odjezdu
z 20.51 h na 20.21 h. Z Rousínova jede do Brna
nově autobus ve 21.05 h.

NOVÉ OSVĚTLENÍ U ZŠ NA HABROVANSKÉ
U budovy základní školy na ulici Habrovanské dosud nebylo vybudováno veřejné osvětlení, přitom
chodník kolem školy je nejkratším přístupem do
centra města pro obyvatele lokality Nad školou.
V předchozích letech byl vybudován přístupový
chodník s osvětlením ke škole. Dále byla zpracována projektová dokumentace na vybudování
nové větve veřejného osvětlení před ZŠ.
V letošním roce byla akce zařazena do rozpočtu
města. Ve výběrovém řízení podaly nejvýhodnější
nabídku Městské služby Rousínov, příspěvková
organizace. Během měsíce května a června byla
celá akce provedena. Položeno bylo cca 200m kabelu a instalováno pět stožárů s LED svítidly.
Václav Hůlka, vedoucí MS

OPRAVA VSTUPU DO SPORTOVNÍ HALY
Na terase nad vstupem do sportovní haly u ZŠ se
projevila závada v hydroizolaci. Během prázdnin
musela být provedena kompletní rekonstrukce
vodorovné konstrukce včetně oplechování, dlažby a opravy zídky na terase. Na závěr byla opravena poškozená fasáda u vstupu včetně nového
fasádního nátěru.
Václav Hůlka, vedoucí MS

Odbor VŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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REKONSTRUKCE CHODNÍKU
A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U MŠ
Přístupový chodník k budově mateřské školy na
Habrovanské byl položen z dlažby 30/30 a byl
již ve velmi špatném stavu. V letošním roce byla
schválena jeho plánovaná oprava. Po dohodě
s městem a povýšením finančních prostředků
na opravu byla současně s opravou chodníku
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.
Během července a srpna byl chodník rozebrán,
položen kabel a postaveno 5 stožárů veřejného
osvětlení. Po položení nové dlažby tak mohly jít
děti po prázdninách po zbrusu novém chodníku.
Václav Hůlka
vedoucí MS

SBĚRNÁ MÍSTA TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V letošním roce byla vybudována nová sběrná
místa tříděného odpadu a některá stávající byla
rozšířena. Nová místa, která byla vybudována
dodavatelsky, jsou ve Vítovicích, ve Slavíkovicích,
u DCHB, na ulici Tománkova, Zahradní, Nádražní,
Lipová v Královopolských Vážanech. Rozšíře-

ní míst v Kroužku, v Čechyni, v Královopolských
Vážanech, ve Slavíkovicích, ve Vítovicích a u MŠ
bylo provedeno Městskými službami.
Václav Hůlka
vedoucí MS

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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NOVÝ CHODNÍK U POŠTY
Přístupový chodník na poštu je jedním z nejvíce
využívaných, jeho špatný stav byl způsobený nejen dlažbou, ale i šachtami zabudovanými v tělese chodníku. Po schválení opravy byl na začátku července rekonstruován. Pro občany tak byl

vyřešen komplikovaný přístup na poštu, včetně
přístupu imobilních spoluobčanů.
Václav Hůlka, vedoucí MS

ÚDRŽBA ZELENĚ V MÍSTNÍCH ČÁSTECH MĚSTA
Na pomoc při údržbě veřejné zeleně v místních částech Královopolské Vážany, Čechyně a Slavíkovice by Městské služby Rousínov, p. o. přivítaly pomoc schopných a ochotných seniorů. Dohoda by se
zájemci byla uzavřena cca od dubna do října příštího roku. Bližší informace zájemci získají na adrese:
Městské služby Rousínov, p. o., Sušilovo náměstí 46, tel: 517 371 438.

ZMĚNY V PARKOVÁNÍ NA SUŠILOVĚ NÁMĚSTÍ A REŽIM ÚHRADY
Blíží se dokončení dílčích úprav dopravního značení uvnitř Sušilova náměstí. Protože se na nás
při výkonu služby obrací řada občanů s dotazy
na režim hrazeného stání na náměstí, připravili
jsme potřebný stručný manuál.
Stání je možné pouze v místech označených
dopravními značkami jako parkoviště nebo, při
splnění podmínek, vyhrazená parkoviště. Na
ostatních místech je dopravním značením stání
zakázáno!
Na označených parkovištích je od pondělí do
pátku od 7:00 hod. do 18:00 hod. dovoleno:
- stání prvních 30 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,
- stání více než 30 minut – úhrada placeného
stání prostřednictvím parkovacích automatů
nebo parkovací karty (vydávají Městské služby
Rousínov, Sušilovo náměstí 422/46),

- stání v jiné době - stání je dovoleno pouze na
označených parkovištích, bez nutnosti umístění
parkovacího kotouče a bez úhrady placeného
stání.
Dodržování dopravního značení bude pravidelně
kontrolováno Městskou policií Rousínov. S ohledem na změny v části náměstí budou strážníci
k dispozici nejprve radou a pomocí. Později však
počítejte s důsledným vyžadováním dodržování
stanovených povinností.
Podotýkáme, že nakupování v obchodech je ve
smyslu silničního zákona stáním, nikoliv zastavením, jak se nás někteří řidiči snaží marně přesvědčit. Stání vozidel naproti hasičské stanice
a řeznictví u potoka ve spodní části náměstí nebude tolerováno.
Petr Minařík
strážník MP Rousínov

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Městské služby Rousínov, p. o. oznamují, že přijmou do trvalého pracovního poměru
provozního elektrikáře se vzděláním v oboru a praxí. Nástup možný od 1. 1. 2017. Bližší informace
získají zájemci na adrese: Městské služby Rousínov, Sušilovo nám. 46, tel: 517 324 837, 605 454 965.
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ZUŠ ZAHÁJILA SUPERJUBILEJNÍ ŠKOLNÍ ROK
Školní rok 2016 / 2017 jsme zahájili naprosto
ojediněle. Sešli jsme se 14. září na chodbě ve
druhém poschodí naší krásné školy, abychom
za přítomnosti milých hostů - místostarosty
města Rousínova p. Zdeňka Šedého a vedoucí
odboru školství a kultury Ing. Elišky Škrobové
- slavnostně odhalili dvě jedinečná díla žáků

výtvarného oboru. V podání sextetu zobcových
fléten se prostorem nesly krásně sladěné tóny
slavnostní fanfáry, která byla zkomponována
speciálně pro tuto příležitost Mgr. Radkem Dočkalem. Všem přítomným jsem vysvětlila, jaká
jubilea nás čekají a ráda to sdělím i vám. Celý
školní rok si budeme připomínat, že 1. září uplynulo přesně 65 let od založení hudebního školství v Rousínově a 50 let od počátku působení
ZUŠ (s dřívějším názvem LŠU) v současné budově na Sušilově náměstí. Ale to není vše. V tomto
školním roce také slaví 10 let od svého založení
nejúspěšnější hudební soubor školy Flauti incantati, jež si průřez svojí uměleckou historií
i současností připomene slavnostním koncertem 28.3. Ten bude určitě i krásným dárkem
nám pedagogům ke Dni učitelů, který si přesně
v tento den připomínáme.
A pak to přišlo! Poté, co jsem vysvětlila, jak byla
z mých nápadů a návrhů vytvořena žáky výtvarného oboru pod vedením Mgr. Jana Nohela
skutečná hmatatelná díla, rozvázala autorka

prvního z nich - Eva Zabloudilová - červenou
mašli na sloupu v mezipatře. Za pomoci čtyř
skvělých asistentek z tanečního oboru byl odhalen model budovy ZUŠ, kterému jsem popřála, aby se mu u nás líbilo a aby přinášel radost
všem, kteří projdou kolem něj.
Ale to ještě nebylo vše. Požádala jsem hosty,
aby se odebrali do přízemí. Tam se totiž pod kobercem ukrývalo něco, co vytvářelo ve druhém
pololetí minulého školního roku 65 žáků výtvarného oboru. Když jsem zjistila, že vstupní hala
do ZUŠ potřebuje nutně opravu dlažby, napadlo
mě vytvořit něco, co nám bude vždy připomínat,
kde se nacházíme. A také tento návrh se dočkal
konkrétního ztvárnění. Kromě nutné dlažby
vznikla na podlaze i překrásná mozaika, která
symbolizuje tři umělecké obory naší školy - hudební, výtvarný a taneční. Hezké soužití s námi
jí zpěvem písně Mozaika za klavírního doprovodu Mgr. Radka Dočkala popřál Tomáš Nguyen
a místostarosta města Rousínova p. Zdeněk
Šedý po milém proslovu bezchybně přestřihnul
pásku a oficiálně tak dílo uvedl do provozu. Musím ale podotknout, že naši žáci pod vedením
svého pedagoga díla vytvořili, ale někdo je také
musel nainstalovat. Velmi tímto ještě jednou
děkuji panu Janu Trgalovi a všem jeho spolupracovníkům, kteří touto instalací strávili mnoho
času.
Pokud Vás vše nové v naší ZUŠ zajímá, tak neváhejte a zavítejte do naší školy. V letošním školním roce se neobjeví některé oblíbené tradiční
akce, ale budete mít možnost navštívit spoustu
zcela nových a originálních. Kompletní přehled
je už od začátku září uveřejněn na našich webových stránkách www.zusrousinov.cz (v sekci
„Akce“) a ve vitríně před budovou. Budeme se
na Vás těšit!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila
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KVÓ VÁDIS?
Září přineslo do základní školy několik připravovaných změn. Viditelných i nenápadných.
O úpravě prostor pracoviště Tyršova se dočtete
podrobněji na jiném místě. V souvislosti s tímto
se po desetiletích přestalo vyučovat na „staré
škole“, nadále tam působí již jen oddělení školní
družiny. S tímto jen zdánlivě nesouvisí navýšení
kapacity školní kuchyně, její dovybavení a dislokace vnitřních prostor kuchyně směrem k efektivnějšímu využití. Společný jmenovatel obou
úprav je výrazný – finanční dotace ministerstva
financí. Pro detaily si musíte ve Zpravodaji zalistovat.
Škola na Tyršově slouží nejmenším žákům. Má
k tomu všechny předpoklady díky umístění areálu, sportovnímu zázemí, klidnému prostředí
aj. K větší spokojenosti chybí ještě zprovoznění
výdejny obědů. I na tom se již delší dobu intenzivně pracuje. Tak snad se dočkáme.
Definitivní zrušení hotovostních finančních
transakcí při platbách za pomůcky, divadlo,
bruslení atd. bylo nezbytné. Také o tomto byli
rodiče detailně informováni v závěru minulého
školního roku. Zde jen připomínám, že po uzávěrce každého měsíce si můžete prohlédnout
stav Vašeho „konta“ v databázi informačního
systému I-škola.
A právě doplnění informačního systému školy
o elektronickou složku, již známou jako I-škola,
vzbudilo pochopitelně větší zájem než nový kotel na guláš. Tento systém je nesprávně interpretován jako „zrušení žákovské knížky“, která
má stále horlivé zastánce. Pro zajímavost – jaký
byl vlastně důvod k jejímu zavedení? Citace

z Věstníku Ministerstva školství, věd a umění,
Praha, 1951 (tehdejší ministr školství prof. Zdeněk Nejedlý): „Jako průkaz zdatností pak, ale
i případných nedostatků, dostane každý žák
žákovskou knížku, v jejíchž zápisech bude se
odrážet celý klad i zápor žáka, jeho prospěch,
chování, zvláštní zásluhy, práce mimo školu,
aby kdokoli, a rodiče na prvním místě, mohli si
učinit obraz žáka, v čem vyniká, v čem snad potřebuje pomoci neb přímo i nápravy.“ … Myslím,
že jsme se přece jen posunuli kousek dál. Sloupec jedniček (ani pětek) určitě neodráží všechny žákovy klady a zápory. I-škola je mnohem
efektivnější informační kanál jak obsahem, tak
možnostmi přístupu. Postupně bude v tomto
systému vedena i třídní kniha, omluvenky, učíme se efektivně využívat e-learning. Tyto nové
možnosti nijak neomezují osobní konzultace či
setkávání na jiných formálních i společenských
akcích. Je to zkrátka jen vývoj a vývoj nestojí, ale
kráčí.
Závěrem se vracím k nadpisu. Ironicky jsem
počeštil právě latinský výraz „Kam kráčíš?“.
Směrování vzdělávacího ústavu je komplexní
a často komplikovaný soubor akcí, proto zbytečně nehledejme problémy tam, kde nejsou.
Nepřeceňujme důležitost všemožných lejster,
dokumentů, šablon, vzorců, statistik i známek,
ačkoliv jsme si za léta na ně zvykli a máme pocit, že to bez nich nejde.
Úspěšný školní rok nám všem přeje
Jiří Kyjovský, ředitel ZŠ
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VYUŽITÍ ICT V PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVĚ
Již v předškolním věku se děti seznamují s moderními technologiemi a získávají tak průpravu
na výuku v základní škole, kde jsou již běžnou
součástí výuky a nedílnou součástí naší doby.
I v naší mateřské škole toto „seznamování
s technikou“ zábavnou formou probíhá. A co vše
si můžou děti vyzkoušet?

MAGIC BOX – mobilní skřínka, která v sobě ukrývá špičkový interaktivní projektor, malý, ale výkonný počítač s wifi a ozvučením a k ní i projekční měkkou podložku, promění jako mávnutím
kouzelného proutku podlahu školky ve strhující
interaktivní svět pro malé předškoláky. Tím, že
se projekce pro děti odehrává v jejich nejpřirozenějším herním prostředí, tedy na zemi, je tou
nejvhodnější formou projekce právě pro nejmenší děti. Počítač se pak ovládá jednoduchým
elektronickým perem či z klávesnice. I velmi
malé děti se díky MB mohou účastnit omalovánek, puzzle skládaček či různých vzdělávacích
aktivit.
MULTI BOARD - je aktuálně nejmodernější zařízení, které si můžete pro vzdělání pořídit.
Je o několik generací dál než doposud hojně

používané interaktivní tabule nebo projektory. Zjednodušeně řečeno, je to velký tablet na
elegantním mobilním stojanu. Díky mobilitě se
dá snadno používat ve více třídách nebo na libovolném místě v rámci jedné třídy, ovládá se
prstem nebo přiloženými popisovači. Děti pracují ve větší skupině pod dohledem učitelky.
PC, NOTEBOOKY, TABLETY, které se nachází
v jednotlivých třídách,
děti rozhodně nevyužívají
ke hraní tzv. stříleček, ale
mají zde speciální výukové programy, stejně jako
na multiboardu. Nesedí u nich celá třída, aby
učitelka „měla svůj klid a
nemusela nic dělat“ - jak
proběhlo v prázdninové
diskusi na facebookových stránkách, ale děti
se střídají po chvílích
po dvou a těm ostatním
pětadvaceti se učitelka
i nadále věnuje a připravuje jim jiné aktivity. INTERNET, který byl během
letních prázdnin v celé budově zprovozněn,
využívají také učitelky. Obstarávají webové
stránky svých tříd, vkládají fotografie, články,
aktuality a rodiče se tak dozvídají veškeré informace o dění v mateřské škole. Učitelky také
vyhledávají různé metodické portály pro práci
s předškolními dětmi, náměty pro hudební či
dramatické činnosti, spoustu úžasných nápadů
pro výtvarné či pracovní činnosti, seznamování
dětí s cizím jazykem, stahují pro děti pracovní
listy. To vše pak rodiče mohou vidět na nástěnkách, výstavkách, společných tvořeních či besídkách v mateřské škole.
			
Sylva Málková, Lenka Večeřová
učitelky MŠ Rousínov
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INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
v § 2 odst. 4 uvádí, že provozovatel stravovacích
služeb může poskytovat školní stravování v dietním režimu, a to za podmínek stanovených jeho
vnitřním řádem… V odst. 5 se hovoří o výběru
potravin, receptur a sestavování jídelního lístku
a způsobu přípravy jídel nutričním terapeutem.
K poskytování dietního stravování ve školních jídelnách je nutné, aby tato jídelna byla materiálně
a prostorově vybavena, i personálně zajištěna. To
znamená, že strava se musí připravovat v odděleném prostoru, používat jen nádobí a pracovní
pomůcky určené pro přípravu dietního jídla, suroviny a potraviny musí být uloženy odděleně od
ostatních potravin, které se běžně používají pro
přípravu všem ostatním strávníkům. Finanční
limit na přípravu stravy by byl vzhledem k ceně
surovin podstatně vyšší, než pro běžné strávníky.
Při počtu 250 dětských strávníků v naší škole

a přípravě dopoledních a odpoledních svačinek
stejného počtu je velmi obtížné, aby kuchařky
mimo svou běžnou práci připravovaly ještě odděleně 1 nebo 2 porce dietního jídla.
Do doby, než se upraví legislativní podmínky pro
přípravu dietního stravování ve školách a školských zařízeních (hlavně personální a finanční
zajištění), budou muset rodiče zajišťovat dietní
stravování dětem sami.
V současné době nosí rodiče do mateřské školy
vlastní dietní stravu jednomu dítěti. S vedením
školy mají písemnou smlouvu o způsobu stravování a o odpovědnosti za nezávadnost přinesené
stravy. Kuchařky ji dítěti ohřívají v mikrovlnné
troubě a připravují na talíř.
Alena Jandová
vedoucí školní kuchyně MŠ Rousínov

MACHŘI ROKU 2016
Ve středu 21. 9. 2016 se na Vítězném náměstí
v Praze odehrál tvrdý boj více než čtyřiceti učňovských týmů o titul Machrů roku v kategoriích

Truhlář, Malíř a Obkladač. Žáci ISŠ Slavkov u Brna
bojovali o tento titul v kategorii Truhlář, do které
bylo přihlášeno 24 týmů z celé republiky. V tvrdé
konkurenci naši žáci obstáli
a umístnili se na výborném
8. místě, za což žákům a učiteli odborného výcviku patří
poděkování. Během soutěžního klání probíhal také jarmark
řemesel, na kterém školy ukázaly žákům ze ZŠ i ostatním
návštěvníkům, že řemeslo
představuje plnohodnotnou
životní cestu a kariéru a že
ruční a řemeslná práce má nenahraditelné kouzlo.
Ing. V. Bábek, ISŠ

NEZISKOVKY
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE „HURÁ DO ŠKOLY“
Sbor dobrovolných hasičů v Rousínovci pořádal
9. 9. 2016 v odpoledních hodinách sportovní odpoledne pro děti. Akce se konala za hasičskou
zbrojnicí. Zúčastnilo se jí 45 dětí, které soutěžily
v šesti disciplínách (hod balonem na koš, chůze
na chůdách na čas, házení kruhů na tyč, hod míčků
na plechovky, běh s helmou a hadicí přes překážky na čas, zásah džberovkou na cíl). Soutěžilo se
ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci. Nejlepších šest soutěžících z každé kategorie obdrželo
diplom a cenu. Všechny zúčastněné děti obdržely
malé občerstvení a nějakou sladkost.
Umístění:
Starší kategorie:
1. Klosová Veronika
2. Pařízek Dany
3. Juráčková Adéla
4. Rožtek Bonifác
5. Trgala Jakub
6. Buček Pavel

Mladší kategorie:
1. Skřivánková Aneta
2. Bučková Zuzana
3. Idrná Eliška
4. Frank Filip
5. Ambrozek David
6. Klosová Karolína

Děti si mohly prohlédnout v hasičské zbrojnici
zaparkované historické hasičské vozidlo. Zvláště
chlapci si rádi sedli za volant a vyzkoušeli si troubení a maják na autě. A byli z toho nadšeni! Tento
vůz byl ke zhlédnutí také na Rousínovských trzích
v neděli 4. 9. 2016.
Příjemnému soutěžnímu odpoledni přispělo krásné počasí. Závěr příjemně zpestřila krásná hudba
na kytaru a saxofon, kterou zajistili členové skupiny „Údolní-reset,“ a kterou si užili hlavně rodiče
dětí. Akce se moc líbila dětem i dospělým.
Všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě
této akce a pomáhajícím u stanovišť z řad členů
SDH Rousínovec, patří poděkování.
Ing. Jaroslava Procházková
SDH Rousínovec
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HURÁ NA KOLA!
V sobotu 10. září 2016 se konalo v Kroužku na
návsi již třetí cyklistické odpoledne. Děti závodily
ve 12 kategoriích - na odrážedlech, koloběžkách
a především na kolech. Závodů se zúčastnilo 102
závodníků, kdy při registraci každý obdržel startovní číslo, registrační pásku a lístek do tomboly.
Mladší účastníci obdrželi omalovánky, pexeso
a oplatek, starší závodníci dostali tužku a oplatek.
Stejně jako v předešlých letech, také letošní odpoledne bylo zahájeno retrojízdou na starých
kolech a v dobovém oblečení, které zapůjčila
z velké části paní Vanderková.
Náš sbor dobrovolných hasičů obdržel dotaci od
JMK, za kterou pořídil startovní čísla, várnice na
čaj a hradí náklady za závody. Za Jihomoravský
kraj se zúčastnil slavnostního zahájení a odstartování první kategorie náměstek hejtmana pan
Roman Celý a František Havíř.
Město Rousínov, které také přispělo dotací, bylo
zastoupeno místostarostou Zdeňkem Šedým.

Kromě závodů probíhaly doprovodné akce jako
interaktivní program „Hasiči nebouraji“ pod vedením Josefa Filípka - ve formě testových úloh promítaných pomocí dataprojektoru na plátno, zásady první pomoci s Jitkou Fabiánovou – lektorkou
zdravovědy, hasiči nabízeli možnost prohlídky
auta a pod lípou u hasičky byla možnost malování pro děti. U každého stanoviště čekala na děti
sladká odměna. Nealkoholické pití měli účastníci
zdarma. Vítězové z řad závodníků dostali diplom,
medaili a ceny. Díky štědrosti sponzorů bylo ještě věnováno mnoho cen do losování, což potěšilo
nejen děti, ale i všechny přítomné.
Poděkování patří devíti sponzorům a všem, kteří
se podíleli na organizaci krásného sobotního odpoledne.
Anna Hladilová
jednatelka SDH Kroužek

OTEVŘENÍ NOVÉ ZKUŠEBNY D.A.V.A
D.A.V.A z.s. – tedy Divadelní a výtvarný ansámbl
otevřel svoji třináctou divadelní sezónu významným milníkem. I když za dobu své existence
uvedl soubor na dvě desítky premiér, dva samostatné divadelní festivaly, zúčastnil se dotačního
projektu S divadlem poznáváme naše regiony,
kromě Rousínova hrál divákům ve Vyškově, Brně,

Hodoníně, Bučovicích, Slavkově u Brna a dalších městech, stále neměl dořešen vlastní prostor pro zkoušení. Nyní je vše jinak! Od září 2016
zkouší jak starší, tak mladší divadelníci, v areálu
Tyršova v Rousínově. Kromě zkušebny dostal
soubor do dlouhodobého pronájmu od města
také místnost pro kancelář.

NEZISKOVKY

„Po dvanácti letech kočování, kdy herci zkoušeli
v prostorách místní ZŠ a ZUŠ, máme vlastní prostory. Je na místě poděkovat jak oběma bývalým
ředitelům škol, tak těm současným – za podporu našeho snažení.“ upřesnil zakladatel souboru
David Kříž. Oficiálního otevření se v pátek 9. září
2016 v 18h zúčastnili kromě členů souboru a jejich rodičů také starosta města Rousínova Ing.
Jiří Lukášek, místostarosta Zdeněk Šedý a vedoucí odboru školství Ing. Eliška Škrobová. Slavnostní pásku přestřihli s místostarostou města členové správní rady souboru, mladší herci
a umělecký vedoucí MgA. David Kříž, který dodal: „Při počtu premiér a zkoušek by stav provo-
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zu souboru nebyl již déle udržitelný. Před třinácti
lety jsme začínali v deseti lidech a jedné premiéře. Nyní má soubor přes šedesát aktivních členů, několik zájemců každoročně žádá o členství
a premiéry uvádí tři až čtyři za sezónu. Přemýšleli jsme dokonce, zda-li aktivitu souboru v následující sezóně neomezíme. Nyní nevylučujeme,
že se činnost naopak rozšíří. Velký dík patří jak
panu místostarostovi Zdeňku Šedému, tak předsedovi souboru Jiřímu Hýzlovi, kteří stihli vyřídit
vše potřebné včas, abychom 9. září 2016 mohli
dle plánu zahájit provoz“.
JŽ

POHLED DO 14. STOLETÍ Z NAŠÍ SOUČASNOSTI JE LETOS AKTUÁLNÍ
Vymyslet, kam se vydat na pouť s Klubem seniorů, paní Magdaleně Rothkögelové nedalo
mnoho práce. V popředí historických zájmů jsou
Lucemburkové. 700 let od narození nejpřednějšího z nich Karla IV. (1316 – 1378), který byl
markrabětem moravským, římsko-německým
králem, králem Českým a v Římě korunován na
císaře. Karel IV. byl rovněž zvolen za největšího
Čecha a během pohřebních obřadů byl českými
stavy označen otcem vlasti. Tato osobnost se
stala motivací pro 25 rousínovských a stejný počet dražovských poutníků, kteří se dne 6. 9. 2016
vydali na hrad Karlštejn.

Nejlépe bude, když dáme slovo skvělé průvodkyni Johaně Nelibové, která svým fundovaným
výkladem předneseném v optimistickém duchu,
čerpala z novodobých historických objevů, přiblížila nám hospodářské, politické i společenské
poměry v Českém království ve vztahu k poměrům v Evropě. Přímo umělecky nám zarecitovala
úryvek ze zakládající listiny pražské univerzity
z roku 1348, v němž Karel IV. uvedl: „České království, jež nad ostatní důstojenství a državy, ať
dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní nákloností naší milujeme, o jehož povznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho
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vším svým snažením usilujeme“. Znělo to jako
jeho krédo tak silně, že by z toho mělo zaléhat
v uších všem současným politikům.
Dalším zastavením na naší cestě byla návštěva
národního památníku v Lidicích. Je to monument,
který vypovídá o kruté zlobě běsnící pomstou,
která demonstrovala ponížení a strach prostřednictvím nevinně prolité krve. I na tomto místě
nám věnovala pozornost skvělá průvodkyně. Při
cestě na výlet zvláště dražovická skupina zpívala naše známé moravské písně, při návratu zpět
nás ze sedadel probouzel domov.
		
Václav Hlaváč

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jako každý rok, tak i letos pořádalo město Rousínov o letních prázdninách příměstský tábor pro
děti od 5 let. Děti byly rozděleny do tří soutěžních skupin, kdy každý si vytvořil tričko na téma
Smilecraft v barvě svého týmu. Celý tábor byl
doprovázen bohatým programem se soutěžemi
pro jednotlivce i etapovou hrou spojenou s výlety po okolí. Děti navštívily rozhlednu, muzeum,
zámek a zažily i lesní výpravu do Olšan ke třem
Javorům. Na zámku Plumlov jsme měli možnost shlédnout pohádkové podzemí se strašidly

i pohádkovými postavami, ke kterým následoval
výklad historek. V areálu jsme také navštívili výstavu hadů a plazů při poledním krmení, což bylo
velkým zážitkem. Poslední den se děti vypravily na cestu za pokladem a vyzkoušely si práce
v miniměstečku ve Vyškově, kde si mohly za vydělané peníze koupit občerstvení, výrobky nebo
si nechat namalovat obličej. Celý tábor se vydařil, děti byly spokojené a plné zážitků.
socv
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI: VÝLET NA CHOCHOLÍK

Spolu s R-klubem Rousínov jsme uspořádali
druhý turisticko-cyklistický výlet, přičemž cílem tentokráte byla rozhledna Na Chocholíku
u Drnovic. Pěší šli vedeni Libuškou Jarošovou
z drnovické návsi po turistických cestách k rozhledně. Cyklisté jeli vedeni Jiřím Vymětalíkem
z Rousínova od kostela Cyrila a Metoděje přes
Habrovany a Luleč do Drnovic a k rozhledně.
Tam se obě skupiny opět setkaly. Vystoupali
jsme na rozhlednu, kde bylo hodně větrno, roz-

hlédli se po okolí, krátce odpočinuli a vyrazili
nazpět. Cílem bylo rousínovské centrum volného času neboli R-klub na Tyršově ulici, přičemž
cyklisté ujeli dvakrát 14 km a turisté ušli 4 km
pěšky.
Do klubu jsme dorazili všichni, ba co víc – přišly i další děti. Věkové rozpětí byla téměř celá
dekáda, holky a kluci ve věku 8 až 17 let. Venku
na přenosném grilu jsme opékali maso, hráli hry a tvořili obrazce z přírodních materiálů.
Večer v klubu jsme si užili diskotéku, přičemž
dýdžeji byla a muziku vybírala sama mládež.
Pak jsme rozbalili spacáky, karimatky a nafoukli
matrace a přespali v prostorách centra. Ráno,
po provedení osobní hygieny, jsme se společně
s jáhenkou Libuší Jarošovou, dětmi familiárně
oslovovanou teta Libuška, pomodlili a posnídali. Pak jsme hráli společenské stolní hry. Z akce
byla vydána pamětní pohlednice. Díky Bohu za
další vydařený výlet s přespávačkou i za radost
v dětských očích.
Jiří Vymětalík
R-KLUB

R-KLUB PRO DĚTI
Po prázdninách opět zahajuje činnost R-klub,
volnočasový klub pro děti a mládež. Rádi uvítáme nové členy klubu v Rousínově, Kr. Vážanech
i Slavíkovicích. Tento klub je určen dětem, které tráví svůj čas ať už samy na hřištích nebo v
ulicích a přitom by se rády zapojily do různých
zábavných činností nebo si chtěly najít nové kamarády. Zaměřujeme se na volnočasové aktivity dětí, které si mohou vytvořit různé tematické
výrobky, vyzkoušet si výtvarné techniky nebo
si zahrát společně hry. Vstup do klubu je volný.
Přijďte za námi v tyto dny:

Rousínov:
Po 16 - 18 hod. výtvarné techniky (s Lenkou)
Út 16 - 18 hod. tvoření (s Lenkou)
Čt 16 - 18 hod. vaření a hry (s Libuskou)
Pá 16 - 18 hod. čajovna , hry pro mládež od
13 let (s Libuskou)
Kr. Vážany:
Čt 16.30 – 18.30 hod. tvoření, hry, výtvarné
techniky (s Lenkou)
Slavíkovice:
St 15.15 – 18.15 hod. výtvarné
techniky, tvoření a hry (s Petrou)
socv
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SLAVÍKOVICKÁ OLYMPIÁDA
Již podruhé uspořádali cvičitelé a trenéři
TJ Spartak Slavíkovice na rozloučenou s prázdninami a u příležitosti zahájení nového cvičebního roku 2016 – 2017 na svém hřišti atletické
klání v disciplínách klasických
i netradičních. Závody byly připraveny pro kategorie od batolat s rodiči až po seniory.
V úterý 30. srpna odpoledne si
poměřilo svou rychlost, vytrvalost, sílu, šikovnost i obratnost
celkem 58 závodníků. Tentokrát
museli absolvovat 10 disciplín
– sprint, vytrvalostní běh, běh
přes překážky, skok z místa,
trojskok, hod míčkem nebo granátem, hod na cíl, hod oštěpem,
vrh koulí (menší děti hod medicinbalem nebo míčem přes hlavu vzad) a střelbu ze vzduchovky. Jistě by byla účast závodníků
vyšší, kdyby ve stejném termínu neprobíhal fotbalový trénink mladších i starších žáků v Rousínově. Boj to byl srdnatý, s velkým zápalem
chtěli všichni vyhrát. A také všichni vyhráli! Už
jen proto, že neseděli doma a měli zájem zasou-

těžit si se svými vrstevníky. Za svoje výkony byli
odměněni medailemi, diplomy i drobnou cenou.
Na závěr se opékaly špekáčky a domů jsme se
rozcházeli za svitu hvězdiček.

Poděkování patří všem cvičitelům, trenérům
i dobrovolníkům z řad rodičů, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu celé akce.
Tak zase za rok na startu na shledanou!
Dobroslava Mezihoráková
TJ Spartak Slavíkovice

NOČNÍ POCHOD
Stezka odvahy je pro malé, noční pochod pro
větší děti a mládež, ty náctileté. Ale nejen pro ně.
Zúčastnit se mohou dospělí i odvážní mrňousci,
i když v doprovodu maminky, tatínka nebo prarodičů.
A tak jsme opět po roce 9. 9. v 9 hodin večer vyšli
po polních cestách do přírody. Teplé počasí nám
přálo, hvězdičky a měsíček se těžce prodíraly
přes zamračenou oblohu, ale nakonec zvítězily.
Deska císaře Josefa, remízek na Loutňáku, křížek na rozcestí do Viničních Šumic, posed nad
Vítovicemi, cyklostezka do Vítovic. Tady se rozděluje trasa krátká a dlouhá. Každý se musí sám
rozhodnout, jestli se vydá již odsud k domovu,

nebo bude absolvovat celou naplánovanou procházku. Nevzdal to žádný, ani odvážná šestiletá
Julinka. Tak dále na vítovické dětské hřiště, kde
si všichni odpočinuli. Smutným pohledem na vypuštěný rybník jsme se ptali, kdy už bude kdysi
chlouba návsi konečně opravená… Naše další
kroky vedly kolem vesnice až pod les k Vítovickému potoku, podél něho zpět na cyklostezku, po
ní na Vážanskou a kolem železniční trati zdravě
unavení a plni nových zážitku domů. Byl to pěkný
výšlap!
Dobroslava Mezihoráková
TJ Spartak Slavíkovice
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AKCE TJ SOKOL VÍTOVICE: JAKO NA OLYMPIÁDĚ V RIU ČI TOUR DE FRANCE
Letošní Loučení s prázdninami na Sokoláku se
neslo v duchu OH V Riu. Nejen počasí atakovalo

letní rekordy, ale i výkony účastníků se zapsaly
na výsluní výsledkové listiny našeho hřiště pod
lesem. Pravdou je, že převahu měly sportovní výkony v družstvech a jedinci měli prostor
předvést své maximum pouze v jedné individuální disciplíně „Ukaž, co umíš“, ale
o napětí a legraci nebyla nouze ani
na okamžik. Mezi družstvy Sluníček
a Draků panovala zdravá sportovní
rivalita, do jedné soutěže s lanem se
zapojili i dospělí a rozvibrovali bránice všem přihlížejícím. Přestože pokaždé získalo bod jiné družstvo, vyhráli
vlastně všichni - změřili své síly, zasportovali si a pobavili sebe i přítomné diváky. Díky štědrým sponzorům
neodešli s prázdnou. Navíc se všichni
přiučili základům první pomoci, které
názorně předvedli dobrovolníci pod
vedením paní Seroiszkové.
Za úspěchem akce se skrývá mravenčí práce organizátorů pod vedením Karla Šuberta a štědrá dlaň sponzorů. Všem děkujeme.

Cyklistický závod Vítovický žleb - obzvláště pro
ty menší adrenalinově srovnatelný s proslulou
Tour de France - poprvé odstartovali před 33 lety sportovní nadšenci Milan Audy a Jiří Šmerda a od
té doby ho každoročně začátkem
podzimu pořádá TJ Sokol Vítovice.
Startuje se ve Vítovicích na návsi
u hospody a pokračuje se lesem
4,5km dlouhým stoupáním s převýšením 194 m do cíle na rozcestí
Kalečník. V posledních letech závodí i žáci na poloviční trase, ty
nejmenší žáčky doprovázejí rodiče,
školkáčci měří své síly na odrážedlech na návsi. Letos se díky příjemnému slunečnému počasí sešli
závodníci i fandové v hojném počtu
a závod se mimořádně vydařil. Absolutním vítězem s časem 10,17 minut se stal
Libor Meišner, rekord závodu drží od roku 1994
Pavel Mattuš s časem 9,48 minut, nejstarším
startujícím závodníkem byl letos čtyřiasedmdesátiletý Alois Mazel. Přijeďte za rok změřit své

síly i čas – věcné odměny získají nejen ti nejrychlejší - letos dostali ručně malované pohárky
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i nejpomalejší šneci ve své kategorii! A spokojené děti na odrážedlech zdobily první medaile
v životě. Vzornou organizaci dosud obstarávají
členové sportovní rodiny Šmerdů, za což jim patří dík, stejně jako sponzorům a všem, kteří se na
zdárném průběhu závodu podíleli.
Hana Richterová

POZVÁNKA NA VÝTVARNÝ KONEC ROKU 2016
Chci Vás všechny srdečně pozvat na třetí ročník
salonu rousínovských výtvarníků ,,Bylo nás pět
III“. Vernisáž společné výstavy malířů, sochařů,
fotografů, grafiků, šperkařů a prostě tak nějak
tvůrců, se uskutečnila v neděli 16. října 2016. Výstava bude otevřena do 30. října 2016 v Galerii na
staré radnici v Rousínově.
Dále bych Vás chtěl pozvat na svojí autorskou
výstavu ,,Růžová Krása“, na které budu vystavovat své aktuální olejomalby a fotografický cyklus zabývající se Krásami našeho rousínovského
okolí. Jak možná vaše bystré oko čtenáře poznalo, bude se jednat především o oslavu ženského
živlu. Vernisáž výstavy proběhne možná i s men-

ším překvapením v neděli 4. prosince 2016 v 15 h
opět v Galerii na staré radnici v Rousínově. Výstava potrvá do neděle 18. 12. 2016 v klasických
otvíracích dobách galerie. Sledujte prosím aktuální plakáty, kdyby došlo k nějaké menší změně
termínu, o čemž zatím nevím. Budeme tedy velmi
rádi, když za námi na vernisáž přijdete, abychom
mohli společně vše probrat nebo abyste se jen
podívali u sklenky božského nápoje, jak vidíme
naše okolí my - podivínští umělci.
Pavel Zugar
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NÁVŠTĚVA Z DERVIA
Začátek září mají děti školou povinné a jejich
rodiče spojený s návratem do školních lavic.
Zažít atmosféru startu školního roku chtěli zástupci z partnerského italského města Dervio
a tak přijeli na čtyři dny k nám do Rousínova.
Desetičlenná skupinka v čele s místostarostkou
Dervia paní Danielou Adamoli obdivovala nově
vybudované třídy ve škole na Tyršové, s dětmi
v mateřské škole si Italové nadšeně vyzkoušeli
hrací prvky v přírodní zahradě, ke sportovním
hrám je lákala i sportovní hala. Polovina skupiny byla v naší zemi poprvé a tak jsme jim chtěli
ukázat i kořeny naší historie – staroslověnská
historie nás zavedla na Velehrad a do Archeoskanzenu v Modré. Sobotu jsme věnovali Znojmu s vyjížďkou vláčkem kolem historických
míst města a odpoledne jsme navštívili Slup

u Znojma, kde probíhaly Slavnosti chleba s vystoupením folklorních souborů. Neděli 4. září si
Italové užili s rodinami, ve kterých byli ubytováni. Někteří navštívili místa spojená s napoleonskou bitvou, jiní se prošli lesem a všichni se
zastavili na Rousínovských trzích na náměstí.
Večer před odjezdem se s italskými přáteli měli
možnost setkat všichni členové hostitelských
rodin, známí z dřívějších akcí i zástupci města.
A při pondělním dopoledním loučení ukápla nejedna slzička. Děkujeme všem rodinám, které
otevřely své domovy našim hostům. Věříme, že
se po domluvě akcí na další roky brzy s italskými přáteli uvidíme!
Ing. Eliška Škrobová
vedoucí odboru školství a kultury

HUDEBNÍ TÁBOR V MAĎARSKU
Bylo pondělí 15. srpna, když jsme vyrazily opět
navštívit naše partnerské město Halásztelek.
Jely jsme autobusem se Student Agency. Díky
vymoženostem společnosti cesta ubíhala rychle. Dojely jsme do Budapešti, odkud jsme jely
do hudební školy v Halászteleku, kde jsme se i
ubytovaly.
Od úterý se nám spolu s maďarskými dětmi,
které tam byly s námi, věnovali učitelé, kteří
s námi nacvičili krásný program. Mimo nacvičování byla i spousta času se více poznat s ostatními. Hráli jsme různé hry, a i když jistá jazyková
bariéra tam byla, nebyl v komunikaci problém.
V pátek jsme nejprve zahájily vernisáž fotografii českých a maďarských fotografu maďarskou
písní. Poté hned následoval závěrečný koncert
hudebního tábora, kde každý ukázal, co se tam

naučil. V sobotu na sv. Štěpána mají Maďaři
velký svátek, na kterém světí první chleba z letošní úrody. Oslava tohoto dne byla na místním
zámku. A tam jsme i s ostatními dětmi zahrály
na úvod pár skladeb. Poté měl starosta proslov
a pak přišlo na svěcení prvního chleba. Ještě
ten večer jsme zašly na koncert jedné kapely,
ve které hrají naši maďarští kamarádi. V neděli
21. srpna jsme se rozloučily a odjely domů.
Jsme moc rády, že se tohoto tábora můžeme
účastnit. Vždy se naučíme nová maďarská slovíčka, poznáme další skvělé kamarády a hlavně
si užijeme spoustu zábavy.
Tereza Pivodová a Hana Bobová
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PODZIM PATŘÍ V ROUSÍNOVĚ HODŮM
Babské hody v Čechyni
Po mnoha letech se čechynské ženy domluvily na
Babských hodech, které se konaly 17. září 2016.
K poslechu i tanci hrála celý den veselá kapela
Galánka. Počasí přálo a čechyňské stárky a jejich
krojovaný dětský doprovod měly připravený bohatý doprovodný program. Děti předvedly velmi
povedené taneční vystoupení, stárky zatančily
za doprovodu houslisty Karičky a na závěr prosluněného odpoledne zapletly čechyňské baby

Máju. Pak už jen zbývalo hodové hosty pozvat na
večerní zábavu, která se konala na velkém hřišti. A jako zlatý hřeb si šikovné stárky připravily
dokonale secvičené a velmi veselé půlnoční překvapení, na které budou jistě všichni přihlížející
dlouho vzpomínat. Podle všech zúčastněných se
čechyňské hody víc než podařily a tak závěr stačí
snad jen dodat - zase za rok!

Čí só hode … ve Slavíkovicích
Máme tu zase podzim a to se slaví ve Slavíkovicích ten největší svátek v roce - svatý Václav,
a jak jinak, než tradičními Svatováclavskými krojovanými hody. Slavnostní mše svatá na pěkně
vyzdobené a teplým sluncem zalité návsi, kterou
tentokrát celebroval páter Stanislav a kterou
ozdobilo i osm párů mladých děvčat a chlapců
v překrásných kyjovských krojích kolem oltáře,
byla opravdu důstojným zahájením. Následovalo
předání hodového práva z rukou místostarosty
města Rousínova pana Zdeňka Šedého stárkům
k pořádání hodového veselí a také klíče s městským erbem. Hned poté nastrojené děti v krojích
zatančily Hanáckou besedu. Čí só hode, naše

hode… - tuto písničku zazpívali stárci u máje na
úvod průvodu celou dědinou.

Svatováclavské hody v Rousínovci
Poslední Svatováclavské hodování patří tradičně
do Rousínovce. Kostel svatého Václava s nádhernou výzdobou, která vyjadřovala poděkování za
úrodu, se v neděli ráno 2. října zaplnil krojovanými stárky i slavnostně oděnými lidmi. Ač sluníčko
nehřálo tolik jako předešlé dny, radost a dobrá
nálada byla vidět i na starostovi, který stárkům
předal po mši svaté hodové právo. Odpolední
průvod byl trochu urychlený kvůli hrozícímu deš-

ti, ale Moravskou besedu a Karičky si nenechalo
třináct krojovaných párů ujít. O dobrou náladu se
také postarali muzikanti ze Sivické kapely, která
už po devět let v Rousínovci hraje na odpoledním
průvodu i při večerní hodové zábavě. Děkujeme
všem sponzorům a návštěvníkům tradiční slavnosti v Rousínovci a zveme Vás na příští rok na
desáté hody k nám!

podle Lucie Španělové

Večerní hodovou zábavu zahájila opět Hanácká beseda v podání šikovných slavíkovických
dětí a potom už sál patřil stárkům. Střídala se
hudba a tanec se zpěvem stárků kolem májky
v sále. Zpestřením bylo mašličkové sólo i vynášení stárků. Ty nejpěknější slovácké písničky nám po celý večer až do brzkého rána hrála
a zpívala výborná dechová hudba Bílovčanka.
Neradi jsme se s ní loučili, ale vše jednou končí
a tak si zase za rok zazpíváme Čí só hode…
podle Dobroslavy Mezihorákové

podle Ludmily Škrobové

KULTURA
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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

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

Hálová Kateřina

517 324 847

778 435 983

halova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

517 324 847

733 373 554

nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

517 324 840

733 539 137

mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

517 324 828

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

517 324 827

739 454 692

horcickova@rousinov.cz

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

