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NEJVĚTŠÍ LETOŠNÍ INVESTICE MĚSTA ZAHÁJENA
ENERGETICKÁ OPATŘENÍ ŠKOLY A TĚLOCVIČNY TYRŠOVA
Největší letošní investiční akce města Rousínova navazuje na druhou největší investiční akci,
a to splaškovou, dešťovou a areálovou kanalizaci objektů na Tyršově ulici, která byla dokončena
v měsíci květnu a řeší odkanalizování celého
komplexu budov. Obě tyto investice jsou součástí
revitalizace celého areálu a budou následovány
dalšími investicemi do zbývajících objektů tohoto
komplexu.

Energetická opatření školy a tělocvičny Tyršova
spočívají ve snížení energetické náročnosti budov,
což spočívá ve výměně veškerých výplní otvorů,
zateplení střechy, zateplení stěn budov, a to jak
v nadzemní, tak i v podzemní části. S prováděním
těchto prací pak souvisí další doprovodné činnosti a doplňky.
Výměna výplní otvorů znamená postupné vybourání veškerých oken a vstupních dveří a osazení
nových, splňujících současné tepelně izolační
normy. Vzhledem k velikosti oken byla navržena
hliníková konstrukce výplní, splňující statické zatížení. Okna v učebnách budou vybavena stínící

technikou v podobě vnějších markýz a vnitřních
žaluzií. Časově byla výměna naplánována tak, aby
proběhla v období prázdnin a nenarušovala výuku
ve školním roce.
Zateplení střechy bude provedeno polystyrenem
v celkové tloušťce 260 mm s pokrytím plastovou
fólií tloušťky 2 mm. S tím souvisí nutnost zvýšení
atik s doplněním veškerých klempířských prvků,
včetně dešťových svodů, demontáže a opětné
montáže
hromosvodu,
ubourání nefunkčních komínů, nadezdění komínu
kotelny a demontáže starých antén.
Zateplení stěn bude provedeno minerální vatou
v tloušťce 220 mm, kotvenou talířovými hmoždinami, povrchová úprava bude
řešena tenkovrstvou, systémovou omítkou „Etics“.
Barevné
řešení
bude
upřesněno v průběhu stavby na základě vzorků.
Nedílnou součástí této
akce bude také obnova
hydroizolací pod úrovní
terénu, včetně zateplení
extrudovaným polystyrenem a budou sanovány
suterénní prostory. Zde bude rovněž sanována hydroizolace, osekány stávající omítky a tyto
budou nahrazeny novými sanačními omítkami
včetně obnovy podlah. Zemní práce, které budou
nutné k přístupu k hydroizolacím, budou pak obsahovat následné zásypy a uvedení terénu do původního stavu.
Preferovanou technologií dnešní doby jsou rekuperační systémy, které zajišťují výměnu vzduchu v objektech s minimalizovanými náklady na
provoz. Ve všech učebnách bude umístěna jedna
rekuperační jednotka a při jejím využívání nebude
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nutno tolik větrat okny, což má výhody zvláště
v zimním období, kdy se vzduch předehřívá odvětrávaným vzduchem.
Nutnou součástí budov tohoto druhu je „Požárně
bezpečnostní řešení budovy“. Kromě stávajících
hydrantů a ručních hasicích přístrojů přibydou na
všech únikových cestách „paniková kování“, která umožňují únik zamčenými dveřmi, a evakuační
rozhlas pro řízení krizových situací.

Energetická opatření ZŠ Tyršova_poslat.indd 1

ÚVODEM
Celá tato akce vyjde na 26 milionů korun s tím, že je tento
projekt spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí,
a to ve výši 6 milionů korun. Ve
výběrovém řízení získala tuto
zakázku firma VAŠSTAV, s.r.o.
z Brna.
Sanace podlahy v tělocvičně
bude probíhat rovněž v období
prázdnin. Bude demontována
stávající plocha z dřevěných
parket včetně podkladní konstrukce. Bude provedena nová
hydroizolace, nosná konstrukce s odpružením a povrch bude tvořit sportovní
PVC v tloušťce 6,5 mm. Rovněž tato akce, která
přesáhne jeden milion korun, bude spolufinancována Ministerstvem financí, a to ve výši 60 % z vynaložených nákladů. Tuto zakázku bude provádět
firma DARIEN, s.r.o. z Košic.
O průběhu prací budeme informovat v následujících vydáních Zpravodaje.
Odbor VŽP

14.06.17 10:21

NENECHTE SI UJÍT

strana 4

sobota 19. srpna
ROUSFEST17 - ROCKMUSIC FESTIVAL
volná plocha u zimního stadionu
od 12 do 02 hodin

sobota 9. září
HURÁ NA KOLA aneb den nemotorové dopravy
v Rousínově
SDH Kroužek, Jihomoravský kraj, Kruháčci a Mateřské centrum Pohádka pořádají tradiční závody na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Připraven je i doprovodný program pro malé i velké.
S sebou závodní stroje a helmy!
náves v Kroužku ve 14 hodin

sobota 2. září
VEČER MLADÝCH KAPEL
Vystoupí brněnský písničkář Martin Binder, skupina MAJVELY, hrající melodický pop-rock s českými texty a INFRARED z Mohelnice s energickým rockem
zahrada za Záložnou, od 19 hodin
sobota 2. září
SLAVÍKOVICKÁ OLYMPIÁDA V ATLETICKÉM
DESETIBOJI
3. ročník sportovního klání
hřiště TJ Spartak Slavíkovice od 14 hodin
neděle 3. září
ROUSÍNOVSKÉ TRHY S DOPROVODNÝM
PROGRAMEM
Stánky s řemeslnými a farmářskými produkty.
V doprovodném programu jsou připraveny hry
a soutěže pro děti, malování na obličej, skákací
hrad, výstava výtvarných děl na staré radnici,
prohlídka hasičské techniky, výstava historických vozidel, hudba, ochutnávka speciálních
druhů piv, občerstvení a další.
Od soboty 2. 9. od 17 hodin do neděle 3. 9. do 22
hodin bude uzavřena část Sušilova náměstí od
vjezdu u MěÚ po výjezd u staré pošty
Sušilovo náměstí 10 – 16.30 h

čtvrtek 28. září
SVATOVÁCLAVSKÉ HODY V ROUSÍNOVCI
sobota 30. září
VÁCLAVSKÉ HODY VE SLAVÍKOVICÍCH
sobota 21. října
KÁCENÍ MÁJE
sál TJ Spartak Slavíkovice od 20 hodin
VÝSTAVA
31. srpna – 28. září
OBRAZY – PLASTIKY Radoslav Kočár,
Jaromír Kotisa, Karel Ševčík
vernisáž 31. 8. v 16 hodin
otevřeno pondělí, středa, pátek 10 – 17 hodin,
neděle 14 – 17 hodin
výstavní prostory staré radnice

Chtěla bych touto cestou poděkovat neznámému dárci. V červnu se nám objevil ve schránce dar
společně s pěkně malovaným popisem, k čemu má sloužit. Děkujeme, dle návodu byl použit:)
Kromě poděkování anonymnímu dárci bych se ráda podělila o pocit, jak fajn je vědět, že poblíž
vás žije někdo, kdo chce pomoct a přitom zůstává v anonymitě.
Hezké léto všem
Pavla Grycová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
DOČASNÉ PŘESTĚHOVÁNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU DO AREÁLU TYRŠOVA
ní údaje na mobilní telefonní čísla a e-mailové
kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny
v tomto zpravodaji.
Děkujeme za pochopení a v případě jakýchkoliv
dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové
adrese tlcik@rousinov.cz, nebo přímo na mob.
tel. 724 982 860.
Ing. Marián Tlčik, MBA
tajemník MěÚ Rousínov
Z důvodu realizace projektu „Bezbariérový
městský úřad Rousínov“, na který jsme získali
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, bude
Městský úřad od 4. 9. 2017 dočasně přestěhován do areálu bývalého nábytkářského učiliště, budovy bývalého dívčího internátu na ulici
Tyršova (vedle ZŠ Tyršova – viz přiložený obrázek). Předpokládaný termín ukončení prací je
30. 4. 2018. Úřední hodiny zůstávají beze změny
PO, ST – 8.00 -11.00, 12.00 - 17.00, ostatní dny po
telefonické domluvě.
Po dobu přestěhování nebudou k dispozici telefonní čísla na pevné linky, dočasné kontakt-

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V ROUSÍNOVCI

Jednou z priorit města Rousínova je udržovat,
zlepšovat a postupně modernizovat stávající
dětská hřiště, kterých město vlastní celkem 9. Již
v loňském roce bylo středem zájmu dětské hřiště za
ZUŠ Rousínov „Pane pojďte
si hrát“, kde proběhla celková revitalizace stávajících prvků a byly doplněny
nové hrací prvky včetně
oplocení. Další dětské hřiště následovalo v letošním
roce. Jedná se o dětské hřiště v Rousínovci. Toto dětské hřiště je svou polohou
a umístěním vhodné pro
návštěvu v letních horkých
dnech, kde Vám nerušený
odpočinek a dětské dovádění zpříjemní několik
vzrostlých stromů. I proto, že je hřiště tak říkajíc
přímo spjato s přírodou, byl zvolen opět přírodní
vzhled i materiál nově navržených hracích prvků. K nově pořízeným patří velká hrací sestava,
která poskytuje spoustu herních doplňků jako
je skluzavka, lezecká stěna, lanová sestava

a v neposlední řadě také oblíbený
stromový domeček, kterému nechybí potřebné vybavení pro děti, např.
lavice se stolečkem. Dále byla doplněna dvě pružinová houpadla pro
nejmenší návštěvníky a vahadlová
houpačka. Byl pořízen nový mobiliář, který zde opravdu chyběl včetně
odpadkového koše. Ze stávajících
herních prvků byla v rámci rekonstrukce hřiště odstraněna původní
věž se skluzavkou, která po nutné
opravě uhnilých částí najde uplatnění na městském koupališti v Rousínovci. Ostatní prvky byly zachovány,
pouze došlo k jejich revitalizaci, která spočívala především v novém nátěru, výměně
některých vadných částí za nové (např. lanové
doplňky). Zhotovitelem byla firma LUMPINO –

Dřímal Josef, Rašovice. Celkové náklady na opravu činily 303 510 Kč. Přejeme všem návštěvníkům
spoustu krásných odpočinkových chvilek.
Petra Nohelová
projektová manažerka, odbor VŽP
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

SBĚRNÝ DVŮR V ROUSÍNOVCI A PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
Dalším krokem při plnění plánu odpadového
hospodářství v našem městě je moderniza-

ce sběrného dvora. Po dvou rocích působení v představenstvu Respona a.s. se podařilo
prosadit do rozpočtu na letošní rok investiční
akci ve výši cca 2 miliony korun. Modernizace,
která započala v dubnu
letošního roku, se týká
rozšíření plochy a jejího
nového povrchu, nájezdové rampy, odkanalizování dešťových vod a dále opravy plotů a přípravy pro přívod vody do
areálu. Výsledkem je více
prostoru a pohodlnější
překládání přivezených
odpadů.
V souvislosti s modernizaci sběrného dvora
byl předložen a následně schválen zastupitelstvem města návrh na opravu příjezdové komunikace, která je ve vlastnictví města. Cena
opravy místní komunikace se pohybuje okolo

částky 900 000 Kč a zahrnuje odvod dešťových
vod, nové obruby a dvě vrstvy povrchu z důvodu větší zátěže užívání
komunikace nákladními
automobily. Dále také
budou uloženy chráničky pod komunikaci na
připravované sítě.
Po vyčištění přilehlých
prostor je další kout
Rousínova
připraven
sloužit občanům našeho města. Následným
krokem je rozšíření sítě
sběrných míst. Ale o tom
zase příště. Jen bych
poprosil touto cestou
občany, aby na sběrná
místa po Rousínově odkládali pouze to, co patří
do kontejnerů. Větší odpad patří do zmodernizovaného sběrného dvora. Děkujeme.

Zdeněk Šedý
místostarosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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ČINNOST MĚSTSKÝCH SLUŽEB
Mimo běžné činnosti zajišťují Městské služby
během roku také větší opravy, některé provádějí naši pracovníci, další se realizují dodavatelsky. V letošním roce jsme prováděli vlastními
silami například rekonstrukci lávky přes Rakovec ve Slavíkovicích, opravu parkovacích ploch
u hřbitova na ulici Lipová, osvětlení tunelu pod

nádražím, na koupališti bylo vybudováno nové
oplocení od ulice Krejčířova. V posledních dnech
pak byla dokončena dodavatelsky rekonstrukce
místní komunikace ke sběrnému dvoru.
Václav Hůlka
vedoucí MS
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ
Upozorňujeme obyvatele na povinnost uhradit
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za 2. pololetí do
31. 8. 2017.
Tato povinnost je upravena v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2016. Poplatek je možné uhradit
převodem z Vašeho účtu na účet města vedený
u České spořitelny, a.s. č. 19-1561324309/0800.
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 tel. čísle
517 324 846 nebo e-mailu: pekarikova@rousinov.cz.

V případě převodu na účet města je nutné uvést
variabilní symbol a do poznámky pro příjemce:
jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození) plátce a počet osob (poplatníků), za které
je poplatek placen.
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 jsou po úhradě k vyzvednutí na pokladně.
Markéta Pekaříková
odbor HS

ŠKOLY
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KAM JSME SE LETOS S DĚTMI PODÍVALI?
šanského lesa, kde měly
možnost objevovat a poznávat život v lese i u rybníka. Těšily se z krás, které
nám okolí našeho města
nabízí. Všechny výlety
provázelo slunečné počasí a děti se vracely s pozitivními zážitky a úsměvem na tváři.
Ivona Čajková
učitelka MŠ Rousínov
Konečně vyšly první sluneční paprsky, začalo se oteplovat a všichni se těšili, kam letos
vyrazíme na výlet. Z důvodu velkého počtu
tříd jsme museli naplánovat výlety do více
dnů. Dvě předškolní třídy vyrazily do ZOO Olomouc, kde děti nejvíce zaujaly žirafy a žralok. Ve třídě si pak o zvířátkách děti povídaly
a kreslily si je.
Další třídy navštívily Papouščí ZOO v Bošovicích, odkud si také děti přivezly zajímavé poznatky. Třídy nejmladších dětí zavítaly do ol-
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ŠKOLY

STRAVOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE
Na stavbě jídelníčku pro děti spolupracuje vedoucí stravování s kuchařkami. Společným cílem je sestavovat dětem jídelníček pestrý tak,

aby byl v souladu s platnými normami a odpovídal zásadám zdravého stravování. Při přípravách stravy se dodržují veškeré hygienické
předpisy odpovídající normám EU.
Zásady zdravého stravování v naší školce
Dostatek tekutin = pitný režim: děti mají po celý
den k dispozici ovocné a bylinkové čaje, ovocné
šťávy, mošt nebo čistou pitnou vodu. Pitný režim je zajištěn i při pobytu na zahradě.

Každý den mají děti ve třídách nachystané „vitaminové talířky“, ze kterých podle potřeby
konzumují ovoce či zeleninu dle sezonní nabídky. Čerstvá zelenina
a ovoce jsou součástí
většiny svačin a salátů
k obědům. Mléko a mléčné výrobky jsou zařazovány denně. Luštěniny
a obilniny jsou zařazovány v podobě polévek,
kaší a pomazánek. Zařazujeme všechny druhy mas, a to pouze libové, dále pak často
ryby. Pečivo podáváme
jak bílé tak i cereální ve
vyváženém poměru. Zařazujeme i méně známé
přílohy jako je kuskus,
bulgur, tarhoňa, špaldový či celozrnný knedlík, těstoviny rýžové, kukuřičné, grahamové nebo celozrnné, z luštěnin je
to fazole mungo, adzuki, čočka červená, zelená
(francouzská), belugo či cizrna.
Mezi jednotlivým podávání pokrmů se dodržují vhodné intervaly, děti se do jídla nenutí, jídlo
nabízíme „ochutnáváme“.
Stravování dětí je oblastí, které je věnována v naší
škole velká pozornost. Děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování, k odpovídajícím společenským návykům a ke konzumaci zdravých potravin.
Zároveň je respektováno jejich osobní tempo
při jídle, množství jídla, které dítě sní a případná
nechuť k nějakému jídlu.
Na přání mnoha rodičů se budou od nového
školního roku opět obědy odhlašovat do 6:00
hodin téhož dne, a to telefonicky, s možností
využití záznamníku, do sešitu u hlavní nástěnky
a na e-mailové adrese: msr.jidelna@seznam.cz
Alena Jandová
vedoucí ŠJ

ŠKOLY
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ZDÁNLIVÝ PRÁZDNINOVÝ SPÁNEK
Zatímco žáci i pedagogové odpočívají na zasloužených prázdninách, pro školu a její ředitelku
začíná období mnoha aktivit, které se v běžném
provozu školního roku realizují velmi obtížně.
Naše ZUŠ tedy místo spánku naopak ožívá různým pracovním ruchem. Namátkou budu jmenovat několik věcí, které se musí stihnout během
prázdnin, aby se v září mohli naši žáčci vrátit do
funkční a v lecčem vylepšené školy. Pracuje se
na postupné rekonstrukci tanečního sálu, realizují se výmalby sociálních zařízení a některých
dalších potřebných prostor, opravuje a zpevňuje se zábradlí na školním schodišti, natírá se
zábradlí na dvoře, zazdívá se vydrolené zdivo,

obnovují se žluté bezpečnostní pruhy, montují
se bezpečnostní dveřní zarážky, probíhá celková rekonstrukce místnosti pro plynová měřidla
v suterénu budovy, čistí se veškeré střešní odtokové rýny, upevňují uvolněné hromosvody,
opravují se nutné defekty na klavírech a také
se nástroje ladí a samozřejmě se celkově uklízí
a čistí veškeré školní interiéry i exteriéry. Není to
ovšem zdaleka všechno. V srpnu se také sestavují nové rozvrhy hromadné výuky a rozbíhají se
finální přípravy na nový školní rok.
Aby se žáčci, jejich rodiny a také ostatní příznivci naší ZUŠ měli od září na co těšit, naznačím
něco z našich plánovaných akcí, které chystáme

ŠKOLY
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pro školní rok 2017/2018. Již 4. října se opět po
roce setkáme v sále Záložny s našimi seniory,
na konci října nabídneme speciální pěveckou
show s názvem „Soubůrek GALA“, na kterou se
děti začaly velmi pilně připravovat již od jarních
měsíců minulého školního roku. Nevynecháme
tradiční adventní a vánoční akce, do nichž se zapojí všechny naše obory. Po značném úspěchu
muzikálu ROK připravujeme na leden 2018 jeho
obnovenou premiéru. Publikum se dočká také
oblíbených koncertů filmových a muzikálových
melodií a koncertu ke Dni matek. V hudebním
a tanečním oboru si také zasoutěžíme. Víc už
Vám ovšem zatím prozrazovat nebudu.
Podrobné informace o škole i novém školním
roce naleznete na našich webových stránkách
www.zusrousinov.cz.
Přeji všem krásný a spokojený zbytek prázdnin
a budu se těšit 4. září se všemi na shledání.
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila

ŠKOLA JAKO VINÍK
O případu zranění žáka školy na židovském hřbitově během exkurze ví snad každý. Od případu
uběhlo více než 6 let a jakousi tichou poštou se
do médií šíří informace a teze, které jsou často
zkreslené, zavádějící. Některé lze označit, mírně
řečeno, jako mylné. Dovolte mi k tomu krátké vyjádření.
Škola byla obviněna z důvodu tzv. objektivní
odpovědnosti, to znamená, že odpovídá za své
žáky po dobu pobytu ve škole, ať se děje cokoliv.
Tak to je legislativně vyloženo. Přestože krátce
po nešťastné události byla ve škole mimořádná inspekce, která z pohledu organizace, řízení
a bezpečnosti práce žádné pochybení neshledala.
Že škola házela vinu na učitele, je normální lež.
Učitel byl souzen v jiném soudním řízení, o kterém škola v podstatě ani nevěděla.

Místo, kde se neštěstí stalo, tj. rousínovský židovský hřbitov, nebyl „veřejně nepřístupný“. Klíč
od brány byl tehdy k dispozici k vypůjčení např.
na městském úřadě, mohl tam jít kdokoliv a kdykoliv. Majitel či správce inventáře hřbitova nikde
neupozorňoval a nevaroval před stavem náhrobků, neomezoval přístup. Podobně zavádějící je vyjadřování ve smyslu „neoprávněný vstup
dírou v plotě“. Kde není plot, nemůže být ani díra.
Škola však byla shledána jako viník. Jako jediný
viník. Snad kantory ještě přesvědčím, aby jeli se
žáky na výcvik plavání…
Omlouvám se všem, kterým tento článek jitří bolesti, ale nemohl jsem jinak. Nemíří proti nikomu,
jen se snaží o narovnání prezentace událostí.
Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel ZŠ Rousínov

NEZISKOVKY
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM MILOSLAVA STREJČKA
Navazuji po pěti letech na článek „Miloslav
Strejček jubilující“ v tehdejším zpravodaji.
Pan Miloslav Strejček, bývalý dlouholetý ředitel
základní umělecké školy a učitel houslové hry,
se dožívá 25. srpna 2017 osmdesáti let.

Předpokládám, že ještě žije řada pamětníků
z Rousínova a okolí, kteří si vzpomenou na jeho
nástup do hudební školy v roce 1967. Po předchozím častém střídání vedení nebyla škola na
Sušilově náměstí personálně ani materiálně
v dobrém stavu. Jak se škola za dlouhé období následně zapsala do povědomí rousínovské
kulturní veřejnosti, svědčily její výsledky a o nich
zase vypovídá množství žáků studujících v oboru hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém. Posléze se pak mnozí uplatnili
i profesionálně.
Co zůstalo skryto za veřejnými koncerty, výstavami, tanečními vystoupeními a vnitřním vzhledem budovy? Nezastírejme, že hudební školy
byly po roce 1960 všeobecně na okraji dění měst
a obcí. Ve srovnání se základními školami chyběl zájem o práci učitelů hudebních škol, nebyly
žádné učebnice, postrádal se notový materiál,
o estetickém prostředí se jen hovořilo. Realitou byla špína z kamen, podlahy napuštěné

olejem, chybělo nábytkové vybavení, klavíry
byly v žalostném stavu. Doba a funkce ředitele
školy vyžadovala místního občana a straníka,
což pan Strejček nesplňoval, ale neváhal a snažil se od úřadů získat mnoho potřebného pro
provoz školy. Přesvědčil
pedagogické a provozní
pracovníky, mnoho rodičů
a přátel školy a v mimovyučovací době se uklízelo,
přemísťoval nábytek, šily
záclony… Tehdejší školník
pan Voleš dokázal vyklidit
prostory v přízemí budovy
včetně nesplachovacích
WC, které ještě pamatovaly druhou světovou
válku.
Dnes jsou z malých, výkonných a cílevědomých
učitelů starší nemocní lidé
a někteří nás již opustili navždy. Domnívám se,
že je správné nezapomínat na žádného člověka,
který přispěl svojí prací a umem k povznesení
společnosti, zvláště v tehdejších podmínkách.
Radostnou skutečností je, že mnozí bývalí žáci
školy ani dnes nezapomínají na své učitele, píší
a stýkají se s námi.
Pan Miloslav Strejček odešel z ředitelského
místa v roce 1998. Dokázal svou vytrvalostí,
vstřícným přístupem a humorem nadchnout
své spolupracovníky a vybudoval pro Rousínov
důstojný kulturní stánek.
Současně s panem Strejčkem oslaví ve stejný
den své osmdesátiny paní Marie Crhonková,
učitelka hudební školy. Vyučovala zpěvu, klavírní hře a teoretickým předmětům.
Panu Miloslavu Strejčekovi i paní Marii Crhonkové blahopřeji!
Jaroslava Luklová
bývalá učitelka ZUŠ
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CYKLUS ČESKO-MAĎARSKÝCH FOTOGRAFICKÝCH VERNISÁŽÍ
,,ROUSÍNOV A PŘÁTELÉ 2017“
Už sedmým výstavním cyklem se letos odstartovala putovní spolupráce mezi českými a maďarskými fotografy... Začínalo se jako vždy na staré
radnici v Rousínově vernisáží za účasti kolegů
z Maďarska 19. května a hudebním číslem zde
okrášlila atmosféru Hana Bobová. Dál se výstava
přesunula již na tradiční Plumlovský zámek, kde
byla vernisáž
5. července a přijela sem hudební škola z Halászteleku se svým programem. Dál míří výstava do
Halászteleku, kde bude vernisáž v polovině srpna,
pak už do Budapeště, kde budou s největší pravděpodobností fotografie vystaveny na dvou místech.
Jedním z nich bude velvyslanectví.
Další přesnější termíny i místa vernisáží a výstav
nejsou ještě upřesněny, ale budou včas uvedeny
v klasických informačních tocích. Jsme rádi, že i letos se mezi nás přidal například prof. Mgr. Jindřich
Štreit, dr. h. c., který patří mimo jiné účastníky fotovýstavy mezi fotografickou elitu České republiky.
Děkujeme také za podporu městu Rousínovu, bez

jehož aktivní podpory bychom nemohli tento projekt nikdy rozhýbat ani realizovat. Za organizátory
výstav jsem rád, že za sedm let práce se nám povedlo výstavu, cizojazyčné toky, autory a celkovou
úroveň výstavy posunout dál a udělat ji tak zajímavější pro pravidelné návštěvníky, kteří si odnáší
pocity, které má naše skupina při fotografování.
Pavel Zugar

CIZÍ KAPELY USLYŠÍTE DŘÍV NEŽ KR. VÁŽANSKÝ HECROCK!

Za celou dobu existence kapely Hecrock co do
počtu odehraných akcí Rousínov stále jasně
vede. Zasvěcení ví, že se v zimě tancovalo v restauraci „Garden“ (v současnosti zde stojí Penny
Market) a letní akce se konaly na stadionu či na
koupališti. Tyhle doby jsou pryč. V posledním období hraje kapela v Rousínově spíše na soukromých akcích a to navenek není samozřejmě tak

vidět. O jiné zajímavé akce nouze není a změna
prostředí také přijde vhod. Prospívá, vznikají
nové spolupráce či kamarádství.
To nejdůležitější ovšem je, že se chce kapela stále bavit a baví. Ze svého stylu neuhne, žádné velké cíle si nedává, s nikým nesoupeří. Hraje prostě
pro potěšení. Doufá ale, že na záznam, který by
kapelu od jejího vzniku zmapoval, brzy dojde.
Co ovšem málokdo ví, je to, že tahle parta již deset
let nepřetržitě jezdí pobavit zdravotně postižené
občany do Hodonína u Kunštátu, kteří zde jsou na
relaxačním pobytu, čili takzvaně dobíjí baterie.
Každoroční, a tedy pravidelná, pozvánka je pro
tuhle kapelu tou nejrespektovanější odměnou.
Luboš Kolařík

NEZISKOVKY
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DO KOUTŮ JIŽNÍ MORAVY
Poutníci se probouzí do pochmurného počasí
s drobným mrholením. Každý sáhne po deštníku, co kdyby někde zabouřilo! Před autobusem
11. 7. 2017 v 7.30 hodin se to jimi hemží. Nejsou
k ničemu, putování končí ve slunečném žáru.

Míjíme řady keřů vinné révy a vesnice se sklípky. V našich představách se nám válí po jazyku
chutě frankovky, rulandského, chardonney, sauvignonu, ryzlinku, silvánského,
tramínu a dalších. Nezastavujeme, máme před sebou bohatý
program.
Cílem naší cesty je zámek v Miloticích. Tento skvost se před
námi vynořil jako zjevení. Po
mnohých útrapách, které mu
historie přichystala, se ho ujali Serenyiové. Karel Antonín
Serenyi se rozhodl zámek přestavět. Projekt svěřil Domeniku Martinellimu, který je nám,
rousínovským, blízký. Sorenyiové byli požehnáním celého
panství a podle toho, co po nich
v kraji zůstalo, se máme z čeho

těšit i my. Již v 18. a 19. století zavedli rozsáhlé
bezplatné sociální zabezpečení. Kdo u nich pracoval, měl zajištěné etikou a humanitou protknuté stáří. Sbírkový materiál a zařízení zámeckých
prostor nás dodnes kulturně obohacuje.
Při naší zastávce v Ratiškovicích jsme se přesvědčili, jak
bylo hospodářsky povznesené přírodou nehostinné prostředí. Bylo to díky podnikatelskému úsilí Bati, který sem
těžbou grafitu vnesl dobře
placenou práci. Nám to bylo
demonstrováno několika muzejními artefakty.
Slunce nabíralo na síle, když
jsme dorazili do Lednice. Kdo
jí delší dobu nenavštívil, ustrnul nad její krásou. Jakoby si
oblékla nové sváteční šaty,
tak byla vyšňořená. Kousek
od parkoviště soudobý sochař Michal Olšiak z mořského písku monumentálními sochařskými díly vyzdobil kousek břehu řeky Dyje. Inspirací mu byla
africká kultura podle objevných cest Hanzelky

strana 17
a Zikmunda. Vytvořil je zde i s jejich Tatrovkou.
Děti zde nalezly jim blízký svět. Vrhly se na pískoviště a začaly také tvořit. Odlákala je až cesta
lodí po uměle upraveném korytě Dyje zámeckým
parkem. Pohled do parterů této vegetační krásy
od řeky byl jedinečný. Vystoupili jsme u dalšího světového unikátu této romantické zahrady,
u Minaretu. Nikde takový 60 m vysoký minaret
mimo muslimské země nestojí. Oblačnost byla
příznivá a k výstupu na něj se odhodlalo mnoho
účastníků. Desetiletá Amálka Maliňáková napočítala 311 schodů. Nahoru a dolů to byl pro někte-

NEZISKOVKY
ré z nás sportovní výkon. Za dvě hodinky chůze
jsme pak došli na parkoviště k autobusu. Cestou
každý stihl koupit pár suvenýrů, dárky i drobné
občerstvení. Po skončení naší pouti z nás zářilo
štěstí z nových zážitků a poznatků.
Děkujeme za to hlavní organizátorce Magdě Rothkögelové, která má již v plánu další atraktivní
poznávání. Její tvůrčí duše je neúnavná a nevyčerpatelná.
Václav Hlaváč

DOTACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Oznamujeme neziskový organizacím, že mohou podávat podle Pravidel pro poskytování
individuálních dotací svoje žádosti na 2. pololetí
do 31. 8. 2017.
Formulář žádosti o individuální dotaci je ke stažení na webových stránkách města www.rousinov.cz v sekci Servis pro občany – Formuláře
ke stažení. Vyplněné a statutárním zástupcem

podepsané formuláře včetně přílohy s popisem
projektu a s jeho rozpočtem doručte na podatelnu MěÚ Rousínov nebo do kanceláře odboru
školství a kultury.
Ing. Eliška Škrobová
Odbor ŠKK

NABÍDKA PRO AKTIVNÍ SENIORY
Univerzitní kino Scala v Brně s Nadačním fondem
Avast nabízí prostřednictvím svého Studia kurzy animace pro domovy seniorů i jiná seniorská
zařízení. Kurzy vedou odborné lektorky, ale individuálními pomocníky, mentory, jsou i děti, které
už ve Studiu absolvovaly kurz Malá škola animace. Předávají seniorům své zkušenosti s animací
i počítačovou technikou a pomáhají jim vytvořit
jejich první autorský krátký film.
První, vlastně zkušební kurz se uskutečnil v pondělí 24. 7. a setkal se ze strany seniorů s až nečekaným nadšením. Televize Barrandov o našem
projektu natočila reportáž, která byla odvysílána
v hlavních televizních novinách Naše zprávy.
Na reportáž se můžete podívat v archivu televize
Barrandov, facebookovém profilu Univerzitního
kina Scala a Studia Scala.

Další z kurzů se konal 26. 7., a to s účastí brněnského výtvarníka Pavla Čecha.
Výsledné filmy se budou promítat pro účastníky i
jejich rodiny na slavnostním ukončení kurzu, autoři svá díla dostanou na DVD a ty nejlepší z nich
chce Univerzitní kino Scala zařadit do vysílacího
programu jako předfilmy.
Dílny se budou konat až do listopadu a díky Nadačnímu fondu Avast jsou nabízeny zdarma.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: animace@
kinoscala.cz nebo telefonním čísle 602 591 098,
kde získají i podrobnosti o projektu.
Ola Uchytilová – Vybíralová
organizátorka kurzů

NEZISKOVKY
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Zdarma pronajmu pozemek v Rousínově o výměře zhruba 2 000 m2.
Bližší informace na telefonním čísle: 606 781 140.

S MC POHÁDKA SE MŮŽETE NAUČIT ANGLICKY
MC Pohádka připravuje na nový školní rok kroužky angličtiny pro děti. Zápis do nových kroužků bude
probíhat do 31. 8. 2017 s tím, že současné kroužky budou pokračovat a nové děti budou přijímány podle
počtu uvolněných míst. A co nabízíme?
• Angličtinka pro děti od 3,5 roku
• Angličtinka pro prvňáčky
• Angličtina pro 2 a 3. třídu
• Angličtina pro děti 4 - 6 let
• Angličtina pro děti 5 - 7 let mírně pokročilí
• Angličtina pro děti 7 - 9 let - pokročilí

Nově také nabízíme od září kurzy angličtiny pro
dospělé se skupinovou výukou pro 6 osob
• Začátečníci
• Mírně pokročilí
• Středně pokročilí

Další informace a přihlášky směřujte na telefon: 723 269 635 nebo e-mail: english.vyskov@seznam.cz

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

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

Telefon

Mobil

E-mail

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

773 114 857 sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián, Ing.,MBA

724 982 860 tlcik@rousinov.cz

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

Hrachovinová Petra

778 435 984

hrachovinova@rousinov.cz
radnice@rousinov.cz

podatelna

Hladká Markéta

733 539 138

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

732 319 065 lukasek@rousinov.cz

matrika, trv.pobyt, czechpoint Jánská Božena

733 539 138 janska@rousinov.cz

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830 778 770 068 chladek@rousinov.cz

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180 724 571 836 jhavir@rousinov.cz

Odbor hospodářsko-správní Řehořová Růžena, Ing.

vykydalova@rousinov.cz

739 454 698 rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

770 120 759 mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

770 120 759 skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní

Stárková Anna, Ing.

770 120 759 starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

770 120 759 navrkal@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

733 539 138 pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby a životního
prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

734 752 399 pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Kejlová Lenka, Ing.

778 435 983 kejlova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

733 373 554 nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

733 539 137 mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

778 411 252 karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

731 651 359 vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

739 454 692 horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

739 454 695 mezihorakova@rousinov.cz

Ryšánek Jiří, Ing.

739 454 690 rysanek@rousinov.cz

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

Polák Pavel

517 371 667 770 120 758 polak@rousinov.cz

733 539 133 skrobova@rousinov.cz

Doleželová Dana, Ing.

konecna@rousinov.cz

778 411 251 dolezelova@rousinov.cz

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

kusnikova@rousinov.cz
jetelova@rousinov.cz

Haizler Vlastimil

778 439 429 haizler@rousinov.cz

hlášení poruch

mobil se záznamníkem

770 120 758

Městská policie Rousínov

Minařík Petr

517 324 831 778 417 821

minarik@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz

Janečková Soňa

517 324 831 778 760 002

janeckova@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz

Kučera Pavel, Ing.

517 324 831 770 127 000

kucera@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz

JSDH

Marišler Vlastimil

777 681 605 jsdh@rousinov.cz
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Město Rousínov

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

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

