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SOCHA PANNY MARIE JE OPĚT V ČECHYŇSKÉ KAPLIČCE
Nejlepší příležitostí, kdy předat Čechyňským
nově vyrobenou kopii sochy Panny Marie do kapličky, byly hody. Sobotní odpoledne 19. září 2015,
kdy sluníčko ozařovalo nejen krojovanou mládež, naplnila radost zejména starších pamětníků
z Čechyně. Vždyť se po mnoha letech do kapličky
na návsi vrací socha Panny Marie. Zrestaurovaný originál vzácné sochy je v současné době kvůli
větší ochraně před povětrnostními vlivy umístěn
v kostele sv. Václava v Rousínovci. Na restaurování sochy přispělo Ministerstvo kultury. Kopii
sochy vytvořenou z lipového dřeva, která je nově
v čechyňské kapličce, financovalo město Rousínov ze svého rozpočtu. A jak řekl pan starosta
při slavnostním předání – Čechyňští se o ni musí
starat a musí si ji hlídat. Sochu požehnal rousínovský farář P. Michael Macek a svým slovem
povzbudil i krojované stárky a všechny přítomné.

Ještě do pozdního hodového odpoledne zůstala
kaplička otevřená, aby si lidé mohli sochu z blízka prohlédnout.
					
Ing. Eliška Škrobová, odbor ŠKK
Foto: Jaromír Flössler
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neděle 18. října
POHÁDKA O BACULATÉM KRÁLOVSTVÍ
Divadelní představení pro děti i dospělé
uvádí ochotnický spolek Čedivadlo z České.
velký sál Záložny v 15 hodin
úterý 10. listopadu
LHÁŘI
Britská komedie o citlivých policistech, které dělí
od vytoužených vánočních svátků jen poslední,
ale velmi choulostivý úkol. Pod tíhou vánoční
atmosféry se však snaží o lidský přístup, který
jejich autoritu strážců zákona dočista zesměšní
a znemožní.
Hrají: Václav Kopta, Vojta Záveský, Jana Šulcová, Marcel Vašinka/Čestmír Gebouský, Vendulka
Křížová/Simona Vrbická, Daniel Bambas, Anna
Kulovaná/Daniela Choděrová a Rozálie Víznerová. Předprodej vstupenek bude od poloviny října
v městské knihovně.
velký sál Záložny v 19 hodin
středa 11. listopadu
HUDEBNÍ PADESÁTIMINUTOVKA
Vystoupení žáků ZUŠ F. Sušila
velký sál Záložny v 18 hodin

NENECHTE SI UJÍT
neděle 29. listopadu
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Sušilovo náměstí od 16.30 hodin
úterý 1. prosince a středa 2. prosince
KRÁLOVNA SNĚHU
Obnovený muzikál v podání souboru DAVA
velký sál Záložny vždy v 18 hodin
neděle 13. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY
STŘÍBRŇANKA
velký sál Záložny v 16 hodin
Teď je ten správný čas na přihlašování do kurzu
společenských tanců!
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
(začátečníky i mírně pokročilé) ve spolupráci s tanečními mistry manžely Sedlákovými z Vyškova
bude probíhat v termínu od 10. prosince 2015 do
11. února 2016 vždy ve čtvrtek ve velkém sále
Záložny v době od 18 do 20 hodin, případně
po domluvě od 19 do 21 hodin. Cena za kurz je
1000,- Kč na osobu.
Přihlášky můžete podávat do 30. října 2015 na
MěÚ Rousínov u Elišky Škrobové, odbor školství a kultury, e-mail: skrobova@rousinov.cz,
tel: 517 324 826 nebo mobil: 733 539 133.

Veselé tančící děti a rodiče kolem s fotoaparáty a s kamerami. Tak vypadalo nedělní odpoledne 14. září, když ve velkém
sále Záložny vystoupila Míša Růžičková s písničkami nejen o zvířátkách a udělala svým vystoupením všem radost.
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STAVEBNÍ AKTIVITY MĚSTA ROUSÍNOVA
V dubnovém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o probíhajících stavebních pracech, a většina těchto akcí byla zdárně ukončena a začala
sloužit svým účelům.
Pro připomenutí, jednalo se o akce „Přístupová
komunikace U kapličky“, „Chodník na Hlinkách“,
„Oprava opěrné hřbitovní zdi v Rousínovci“,
„Zateplení budovy ZŠ v Čechyni“. Posledně jmenovaná akce byla dokončena 30. září, ale nad rámec těchto prací bude v měsíci říjnu provedeno
napojení dešťových vod do stávající dešťové kanalizace. Na období prázdnin byla naplánována
Přístavba výtahu ZŠ Habrovanská. V současné
době již výtah slouží svému účelu, hlavně přepravě osob s tělesným postižením.
Komunikace Hrubý kus propojuje cyklostezku
od autobusového nádraží s ulicí Lípovou pod
hřbitovem a navazuje na cyklostezku do Čechyně. Tato komunikace slouží jak pěším, tak cyklistům, také je využívána pro příjezd zemědělské
techniky k přilehlým pozemkům. Od cyklostezky
směrem k Rousínovci byla komunikace zpevněna
konstrukcí z asfaltového recyklátu, tak aby byla
využitelná i za zhoršených klimatických podmínek. Asfaltovým recyklátem byl rovněž upraven
chodník kolem hřbitovní zdi v Rousínovci.
Doprovodná infrastruktura okolo „Průtahu
Rousínov“ řeší dílčí úpravy napojení stávajících
chodníků a vjezdů na novou komunikaci, a to
v oblasti Sušilova náměstí, křižovatky Habrovanské a Lípové. Ostatní lokality jsou řešeny
v rámci akce „Průtah Rousínov“, jehož investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje. Tyto práce budou dokončeny v průběhu
měsíce října, v návaznosti na dokončení průtahu včetně vyklizení staveniště. Tak jako obyvatel
Rousínova se dotýkala stavba „Průtahu“, obyvatelé Vítovic se potýkali se stavbou „Odkanalizování místní části Vítovice“. Po překonání problému s rozpadem sdružení zhotovitelů se podařilo
investorovi VaK Vyškov a firmě EKOSTAVBY Brno
uvést dílo do funkčního stavu. V současné době

mohou žadatelé o připojení na kanalizaci provádět připojení dle návodu VaK Vyškov, jenž
k žadatelům distribuovala městská policie. Město Rousínov vynaloží ve Vítovicích v měsíci říjnu
a listopadu prostředky na opravu točny autobusu ve formě asfaltového povrchu a opravu obrubníků a chodníku na návsi - (podél asfaltové
komunikace). Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje plánuje Město
Rousínov do konce listopadu opravu části asfaltových ploch na průtahu Vítovicemi. Odbor
výstavby a životního prostředí se dále podílel
na revitalizaci sídelní zeleně a to Úpravou návsi
v Kroužku a ve Vítovicích. Těmto akcím sice neprospělo letošní rekordní sucho a teplo, ale při
zvýšeném úsilí pracovníků městských služeb se
podařilo udržet zeleň „při životě“. V následujících
letech budou vysazené stromky, keře, květiny
a trávníky vytvářet estetické prostředí pro obyvatele těchto částí.
Jiří Karásek, odbor VŽP

Nově zateplená škola v Čechyni

strana 5

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KÁCENÍ DŘEVIN
Velkým tématem při správě a údržbě zeleně je
kácení dřevin. Žádný jiný vegetační prvek nevzbuzuje u veřejnosti takové emoce jako stromy.
Odpovídá tomu i jejich význam, neboť plní řadu
ekologických, estetických a kulturních funkcí.
Povolování kácení dřevin se řídí zákonem
č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dobou vhodnou pro kácení je období vegetačního
klidu od 1. října do 31. března.
Veškeré podněty ke kácení nejprve prověří pracovnice městských služeb a městského úřadu,
odboru výstavby a životního prostředí. Připravené podklady se rozesílají k vyjádření příslušným občanským sdružením a jsou projednávány
na zasedání komise životního prostředí, která je
důležitým poradním orgánem. Členy této komise
jsou místní občané a odborníci z řad veřejnosti.
V některých případech nechává odbor VŽP zpracovat posudek o zdravotním stavu stromu. Tento
dokument vypracovává Agentura ochrany přírody a krajiny.
Nejčastějšími důvody ke kácení jsou různá poškození a napadení stromu patogeny. Dále je

to blízkost budov či jiných překážek, vedení sítí,
případně investiční akce. Při rozhodování se
u každého stromu zvažuje i možnost jeho ošetření a ponechání na stanovišti.
V lokalitách, kde je to účelné a kde tomu nebrání
výskyt vedení inženýrských sítí, ukládá městský úřad náhradní výsadbu. Za každý pokácený strom je majiteli pozemku uložena výsadba
stromu nebo plošná výsadba keřů. Zároveň je
uložena i následná péče o tyto výsadby, aby byla
zajištěna jejich dlouhodobá perspektiva na stanovišti.
Na městských pozemcích zajišťují náhradní výsadby městské služby. Dále probíhají dosadby
za poškozené či uschlé stromy a další výsadby
zajišťují firmy v rámci realizací sadových úprav
z dotací.
V tabulkách je uveden přehled realizovaných výsadeb za rok 2014 a průběžná čísla za rok 2015.
Ing. Helena Vodičková, MS

2014
Vydaná rozhodnutí na kácení dřevin

77 ks

Náhradní výsadby stromů

12 ks

Dosadby za poškozené stromy
Investiční akce – realizace firem

3 ks
423 ks

2015
Vydaná rozhodnutí na kácení dřevin
Náhradní výsadby stromů

9 ks
13 ks

Dosadby za poškozené stromy

5 ks

Investiční akce – realizace firem

37 ks
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SPALOVÁNÍ ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH
V otevřených ohništích lze dle zákona č. 201/
2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění,
spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
Před zapálením suchého rostlinného materiálu
je třeba zvážit, jaké jsou klimatické a rozptylové podmínky, kam fouká vítr a co zrovna dělají
sousedé. Problém je také v zajištění suchého
rostlinného materiálu, který vlivem ranních mlh
a občasných dešťů nemusí být vždy suchý. Při
nedokonalém spalování vlhké, chladné a neprovzdušněné směsi rostlinných zbytků vzniká hustý dým obsahující saze, popílek, oxid uhelnatý,
polycyklické aromatické uhlovodíky a dochází
tak k zamoření širokého okolí. Porušením této
povinnosti dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu až do 50 tis. Kč.

Obecně by mělo být spalování rostlinných materiálů prováděno za dobrých rozptylových podmínek, za bezvětrného suchého počasí.
Spalování suchých rostlinných materiálů by mělo
být až tou poslední možností, jak naložit s biologicky rozložitelným materiálem ze zahrady.
Tento materiál je možné zkompostovat, kompostéry jsou ještě k dispozici na MěÚ Rousínov,
odbor VŽP. Další možností je odložit jej do kontejnerů nebo popelnic na bioodpad umístěných
na veřejných prostranstvích nebo do kontejnerů,
které dle harmonogramu rozváží Městské služby.
Ing. Libuše Mikysková, odbor VŽP

HROMADNÝ ÚHYN RYB V RAKOVCI
K vážnému poškození životního prostředí došlo
na toku potoka Rakovec v Rousínově, místní části
Slavíkovice, ř. km. 10,999 („U splavu“), kdy bylo
22. 9. 2015 občany zpozorováno zakalení vody
s šedým povlakem na vodní hladině a současně
byly nalezeny uhynulé ryby. Ze zatím neprokázaných důvodů došlo k hromadnému úhynu ryb
(větší počet kusů), protože žádná z nich nebyla
ve stádiu rozkladu. Mezi uhynulými druhy ryb
jsou např. kapr obecný, hrouzek obecný, ostroretka, jelec a plotice. V dané lokalitě hnízdí zákonem chráněný ledňáček říční, jehož hlavní
potravou jsou právě ryby. Příčiny úhynu ryb nyní
prověřuje Česká inspekce životního prostředí,
která šetřila havárii po nahlášení velice operativně na místě samém. O výsledku šetření a příčinách budeme informováni. Poškozené území
toku Rakovce je součástí nadregionálního biokoridoru a je předmětem vyšší ochrany. Důležitou
roli v této smutné kauze sehrála všímavost občanů, proto se, prosím, dívejte kolem sebe a ne-

buďte lhostejní. Třeba se Vám podaří podobné
havárii včas zabránit.
Ing. Marie Straková, Ph.D.,
předsedkyně Komise životního prostředí

Uhynulé ryby
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ČERNÉ SKLÁDKY NEJSOU MINULOSTÍ
Mnozí z nás si mysleli, že pojem „černá skládka“
již nepatří do našeho moderního slovníku dnešních dnů. Bohužel opak je pravdou. I na takovém
místě, jako je prostor mezi ulicemi Nádražní
a Rudé Armády, se nalézá černá skládka. Jedná
se o svažitý pozemek, kudy si někteří z nás krátí po vyšlapaných cestičkách cestu na autobus
nebo ke svým domům. Na horní hraně svahu
se nachází velké množství odpadu. Nejedná se
o nějaké „petky“, či jiný komunální odpad, ale
o odpad biologický. Rozhlédneme-li se kolem,
mnohé napadne původ těchto organických zbytků. Uživatelé a vlastníci okolních sadů na ul.
Rudé Armády takovým chováním porušují ustanovení Zákona o odpadech.
Vršením odpadu se také poškozují kmeny stromů. Tyto stromy pak představují potenciální riziko (pád stromu v prudkém větru apod.).
Dotyční občané tak činí i přesto, že možností
k uložení bioodpadu je v Rousínově několik.
Městské služby pravidelně dle harmonogramu

rozváží kontejnery na bioodpad, po městě jsou
taktéž rozmístěny hnědé kontejnery a městský
úřad občanům v loňském roce rozdal kompostéry.
Ing. L. Mikysková, odbor VŽP

MĚSTSKÁ POLICIE ROUSÍNOV
Varujeme před nekalými a protiprávními praktikami obchodníků s energiemi, jejichž cílem
je „přetáhnout“ spotřebitele, ponejvíce z řad
seniorů, k jiné společnosti. Do domácnosti se
vtírají pod záminkami, např. kontroly měřičů
plynu, elektřiny nebo průzkumu trhu. Po vstupu
si „kontroloři“, či „průzkumníci trhu“ nechávají předkládat smlouvy a faktury od stávajících
dodavatelů. Přitom podávají záměrně nepravdivé skutečnosti, např. že dochází ke změně ve
fakturaci současného dodavatele, ukončení jeho
činnosti atd. Při jednání stupňují tlak na uzavření
„změn“ či sepsání nové smlouvy s „nástupcem“,
často např. pod pohrůžkou možnosti odpojení energií, pokud změnu nebude klient ihned
akceptovat. Zákaz podomního prodeje, který
v Rousínově platí, je obcházen tím, že dopředu
volají na pevnou linku a nechávají se od občana
pozvat, nebo nepravdivě uvedenou, že mají sou-

hlas starosty, který sám uzavřel novou smlouvu
a nyní je nadmíru spokojený, nebo mají souhlas
úřadu či strážníka. Buďte ostražití, jedná se často o pokus vás oklamat, zastrašit. Doporučujeme
takové nabídky odmítnout, ověřit si na zákaznické lince vašeho dodavatele skutečný stav. Uzavřené smlouvy lze do 15ti dnů vypovědět.
Dopravní situace, která nás na průtahu městem
v centru trápí, rozhodně není důvodem k tomu,
aby rodiče se svými dětmi přecházeli mimo stanovené přechody pro chodce. Městská policie
takové jednání pozoruje zejména před Základní
uměleckou školou. Je s podivem, že zákonní zástupci si naprosto neuvědomují, jak velmi nebezpečný, nesprávný příklad dávají nejen svým
dětem, ale i jejich vrstevníkům a mladším spolužákům.
Petr Minařík, strážník MP Rousínov
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REVITALIZACE SVAHU NAD ULICÍ NÁDRAŽNÍ
Asi většina obyvatel Rousínova zaregistrovala
rozsáhlé vykácení přestárlých akátů ve svahu
nad ulicí Nádražní. V loňském roce došlo v tomto
místě k vývratu a nebezpečnému padání stromů
přes silnici a nebezpečný stav dožívajících stromů si bohužel vyžádal plošné vykácení. Těžko
přístupný svah nad nádražím, který je na obecních pozemcích, pokračuje až k pomníku orby
Císaře Josefa II. a vzrostlá zeleň je ve velmi špatném stavu. Jedná se o úzký pás zeleně v délce
0,5 km o celkové ploše 11.207 m2. Souvislý porost
zeleně odcloňuje dolní prostor v okolí nádražní budovy od státní silnice na Brno na ul. Rudé
Armády. Celá plocha je výrazně zarostlá vzrostlými dřevinami převážně náletového charakteru – akát, javor, bez, apod. Abychom se v těchto
místech vyvarovali dalšího plošného kácení bez
budoucí koncepce, bylo by vhodné dosazovat do
stávajícího porostu nové stromy, starší stromy
ošetřit, nebezpečné odstranit, perspektivní stromy ponechat a svah se sklonem místy až 60 %
zpevnit i výsadbou keřů.
Protože celou situaci je potřeba řešit v souvislostech, doporučila Komise životního prostředí Radě
Města Rousínova zpracování studie na komplexní využití daného území. Cílem revitalizace by měl
být koncepční návrh celého prostoru, který bude
nově řešit systém chodníků pro pěší provoz, respektující propojení od ul. Zábraní, nástupní plochy k nádražní budově, pomníku orby Císaře Josefa II., ul. Nádražní a autobusové zastávky na
ul. Rudé armády. Dále by měla být řešena vybavenost prostoru mobiliářem a především zeleň,
která má plnit izolační a rekreační funkci.

Na základě výběrového řízení byla uzavřena
smlouva mezi Městem Rousínovem a firmou ADI
design s.r.o. a nyní již je k dispozici hotová studie, kterou zpracovala Ing. Iva Hradilová z výše
uvedeného ateliéru. Výsledky průzkumu území
a inventarizace porostu, která byla součástí studie, jsou zarážející. Jednoznačně se potvrzuje, že
stávající stav zeleně je dlouhodobě neudržitelný. Zdravotní stav některých stromů je kritický
a obecně nesplňuje požadavky a potřeby na bezpečnost a funkčnost dané lokality. Proto je velmi důležité a cenné, že se touto lokalitou Město Rousínov zabývá a chce ji řešit. Přestože nás
v budoucnu čeká další neradostné rozsáhlé kácení vzrostlých stromů, bude již následně probíhat promyšlená výsadba vhodných dřevin.
K poškození některých stromů přispěli také občané, kteří na svahu místy shromažďují biologický odpad, jehož vršením dochází ke zcela zbytečným poraněním kůry, šíření chorob a dalším
defektům.
Na zpracovanou studii bude navazovat projektová dokumentace, která se bude podrobněji
zabývat druhovou skladbou, osazovacími plány
a technologiemi, ale již ze stávající studie vyplývá, že občanům Rousínova bude v budoucnu
nabídnut nový odpočinkový prostor za budovou
nádraží, která již postupně pozbývá svou původní funkci, zvýší se stabilita, biodiverzita a estetický dojem veřejné zeleně v místě při současné
pohodlné propustnosti území pro pěší.
Ing. Marie Straková, Ph.D.
předsedkyně Komise životního prostředí

HLÁŠENÍ PODNĚTŮ A PORUCH SPOJENÝCH SE ZAŘÍZENÍM MĚSTA
Od poloviny října byl na městské služby, telefonní linka 517 371 667, umístěn telefonní záznamník, na
kterém můžete 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu hlásit poruchy na majetku spravovaném městskými
službami. Volající uvede po vyzvání své jméno, místo poruchy a její popis. Záznamník bude zkušebně
v provozu po dobu jednoho měsíce.
J. Grecová, odbor VV
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ADAPTACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školy je velká změna. Některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší
čas na přivyknutí nové situaci. Každé dítě je jiné,
proto je doba „zvykání“ různě dlouhá.
V procesu osamostatňování a úspěšného zapojení dětí do skupiny je důležitá spolupráce všech
zúčastněných – pedagogů a rodičů s ohledem na
aktuální potřeby každého dítěte.
Z bezpečí domova se najednou ocitají v cizím
prostředí bez maminky a vstříc novým zážitkům.

Paní učitelky se svým laskavým přístupem snaží
zmírnit jejich bolest z odloučení, dávají dostatek
prostoru, aby si na režim ve školce přivykly.
Díky zkušenostem učitelského sboru a individuálnímu přístupu ke každému dítěti podle jeho
potřeb, je zpravidla doba adaptace dítěte až na
výjimky velmi rychlá a brzy se u dětí dostavuje
radost z pobytu v kolektivu.
M. Lugošová, L. Večeřová
učitelky mateřské školy

PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA
V letošním školním roce se předškoláci naší školy opět zúčastňují plavání ve vyškovském Aquaparku. Během šesti lekcí by se děti měly seznámit s vodním prostředím.
Děti jsou podle svého výkonu rozdělené do skupin, kde se jim věnuje plavčík i učitelky. Formou
hry a využíváním velkého množství vodních
a plaveckých pomůcek, jako jsou míčky, kruhy, plavecké desky, plastová zvířátka se rozvíjí
kladný vztah k vodě. Nechybí ani vhodná říkadla
a básničky. Tímto způsobem se děti v malém

bazénku učí skákat do vody, zadržet dech, orientovat se ve vodě i pod vodou a hlavně se vody
nebát.
Na konci kurzu děti dostanou „mokré vysvědčení“ jako hezkou památku. Voda dětem dělá dobře,
uvolní se a plavání jim zábavnou formou upevňuje hrubou motoriku, motorické schopnosti
a dovednosti.
R. Němcová, B. Dominiková
učitelky mateřské školy

ŠKOLY
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ZUŠ FRANTIŠKA SUŠILA ZAČÍNÁ I POKRAČUJE
Milí čtenáři „Rousínovského zpravodaje“!
Sedmnáct let už uběhlo od chvíle, kdy jsem poprvé jako učitelka vítala žáčky v novém školním
roce v ZUŠ Františka Sušila. Několik let už se
s Vámi také „setkávám“ prostřednictvím tohoto
periodika a snažím se Vám nastínit nejaktuálnější dění v naší škole.
Po přečtení těchto řádků si může někdo pomyslet, že se loučím, ale opak je pravdou. Já se chci
s Vámi opět přivítat v novém školním roce a opět
poprvé. Před sedmnácti lety to bylo poprvé jako
nová učitelka, letos je to poprvé jako nová ředitelka.
Jsem ráda, že jsem se po řadu let mohla podílet
na úspěších našich žáků na nejrůznějších hudebních soutěžích a těšit se z nich. Vždy jsem
vnímala jako jedinečné připravovat s žáky různorodé a mnohdy zcela originální umělecké
kreace pro veřejnou prezentaci naší školy, které
byly pro ně tou nejlepší motivací. Z mého podnětu vznikly realizace pravidelných mezioborových
projektů, které spojily všechny obory naší ZUŠ
a vytvořily ideální platformu té nejužší a nejintenzívnější spolupráce školy jako celku. Jako
vedoucí hudebního oboru jsem stála u zrodu
mnoha dlouhodobých hudebních tradic a netradičních konceptů pravidelně veřejně prezentovaných. V celé té pestré škále akcí a projektů,
které jsem naznačila, chci i nadále pokračovat
a vynalézat nové, spolu s hledáním dalších nevšedních kreací pro publikum a současně niterně
i umělecky obohacujících samotné protagonisty
naše mladé hudebníky, tanečníky a výtvarníky.
Vždy mne hřály u srdce všechny projevy uznání
ze strany rodičů našich svěřenců i další široké
veřejnosti, a to ve formě ústní či písemné. Chci
svou prací přispívat k další spokojenosti našich
věrných posluchačů či diváků, ale současně
i všech občanů města Rousínova i jeho regionu.
Přeji si, aby se naše škola i v budoucnu, stejně
jako tomu bylo i v nedávné minulosti, stala trva-

lým garantem vysoké umělecké úrovně našich
žáků. Velmi mne potěší, budou-li se řady našich fandů stále rozšiřovat a budou-li přibývat
zájemci o pravidelné sledování našich aktivit
v rámci veřejných akcí, ale také na webu naší
školy www.zusrousinov.cz a samozřejmě i na
stránkách „Rousínovského zpravodaje“ i jiných
periodik.
Přeji našim mladým umělcům, jejich rodičům,
celé rousínovské veřejnosti, ale také všem zaměstnancům ZUŠ Františka Sušila zajímavý
a bohatý školní rok 2015/2016.
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila

NEZISKOVKY
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OPĚT JSME BRONZOVÍ!
Letošní republikové kolo soutěže mládeže v přírodě Medvědí stezkou se konalo v lesích překrásné Vysočiny nedaleko Velkého Meziříčí. Je to
opravdu náročný závod, ve kterém si děti z celé
republiky změří své síly nejen v rychlosti, obratnosti a šikovnosti, ale také v odhadu vzdálenosti
a výšky, práci s mapou a buzolou i vlastivědných
a přírodovědných znalostech. Jihomoravská
Asociace Sportu pro všechny nominovala na tyto
závody z finančních důvodů pouze vítěze krajských přeborů v jednotlivých věkových kategoriích. Z naší TJ se závodů zúčastnily dvě hlídky.
Starší žákyně Michaela Šlimarová-Miroslava Vymětalová a mladší žáci Michal Bartošek-Vojtěch
Vráblík.
V silné konkurenci 28 hlídek v každé věkové kategorii se děvčata umístila i přes zdravotní hendikep Mirky v polovině startovního pole. Chlapci
však zazářili a vybojovali nádherné bronzové
medaile! Gratulujeme a jsme na vás patřičně
hrdí. Poděkování patří nejen dětem za vzornou
reprezentaci, ale také trenérům za perfektní přípravu.
Dobroslava Mezihoráková

HURÁ NA KOLA!
V sobotu 12. září se konalo v Kroužku cyklistické
odpoledne, v jehož rámci proběhly závody dětí
v 8 kategoriích na odrážedlech, koloběžkách
a hlavně kolech. Závodů se zúčastnili 92 účastníci. Při registraci dostal každý závodník startovací číslo, oplatek a reflexní pásku.
Stejně jako vloni bylo odpoledne zahájeno retro
jízdou na starých kolech a v odpovídajícím oblečení. Organizátorky pod vedením Ivy Vintrové
v dobovém oblečení – ponejvíc půjčené od paní
Vanderkové – vypadaly skvostně.
Sbor dobrovolných hasičů v Kroužku, který odpoledne organizoval, obdržel dotaci od JMK ve
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výši 30 tis. Kč, za které pořídí přívěs a uhradí náklady za závod. Za Jihomoravský kraj se zúčastnil slavnostního zahájení a odstartování první
kategorie náměstek hejtmana pan Roman Celý.
Přivedl s sebou místostarostu města Vyškova,
známého závodníka Břetislava Usnula, který
před mnoha lety se závodu Kroužecký mírový
okruh zúčastnil.
Město Rousínov, které také přispělo dotací, bylo
zastoupeno místostarostou Zdeňkem Šedým,
který sice na kole přijel, ale do závodů se nezapojil.
Kromě závodů probíhaly doprovodné akce jako
malování na obličej, stanoviště zdravovědy
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s Jitkou Fabiánovou, hasiči nabízeli možnost
prohlídky auta a vyzkoušení spojování hadic
a rozhození hadic. Mateřské centrum Pohádka
pod vedením Ivety Bukovské organizovalo soutěže na dětském hřišti. U všech stanovišť byla
pro děti sladká odměna. Nealkoholické pití měli
účastníci zdarma. Vítězové z řad závodníků dostali diplom, medaili a ceny.
Poděkování patří organizátorům i sedmi sponzorům.
František Havíř

SLAVÍKOVICKOU OLYMPIÁDU
v atletickém sedmiboji uspořádala Asociace
Sport pro všechny tělovýchovné jednoty Spartak Slavíkovice v pondělí 31. srpna 2015 na rozloučenou s prázdninami i u příležitosti zahájení
nového cvičebního roku 2015-2016. Sportovní
zápolení ve sprintu, běhu přes překážky, vytrvalostním běhu, skoku z místa, trojskoku, hodu
na cíl i do dálky se zúčastnilo 50 dětí, některé
i se svými rodiči či prarodiči. Všichni od batolat
až po seniory s velkým zápalem plnili jednotlivé disciplíny, také byli všichni podle výsledků
odměněni medailí, diplomem i drobnou cenou.
Jako bonus si mohli vyzkoušet hod oštěpem
i vrh koulí pod odborným vedením sl. Stanislavy
Křivánkové. Seznámili se i s rozvrhem cvičebních
hodin pro nadcházející cvičební rok, s cvičiteli
a trenéry jednotlivých složek i s plánem akcí,
které cvičitelé a trenéři připravují pro své členy
i širokou veřejnost mimo pravidelné cvičení. Na
závěr si děti opekly špekáčky. Domů se nikomu
z nich nechtělo.
A jak budou jednotlivé složky cvičit?
V pondělí žáci, starší ženy, kondiční cvičení nejen
pro ženy a sportovní tanec.
V úterý cvičení a pobyt v přírodě, nejmladší
žactvo a stolní tenis.
Ve středu rodiče a děti, gymnastika, badminton muži a trénink kopané – muži.

Ve čtvrtek trénink kopané přípravka a stolní tenis.
V pátek florbal žáci, florbal dorost a muži, badminton.
V neděli florbal dorost a muži, badminton i pro
děti a sálová kopaná.
Rozvrh cvičebních hodin je vystaven v budovách
základní školy i v mateřské škole, ve skříňce
u vchodu do sokolovny naší TJ, v obchodě i knihovně ve Slavíkovicích, také na stránkách www.
slavikovice.info, kde je i plán činnosti TJ pro toto
období.
Tímto zveme všechny zájemce do naší tělocvičny.
Dobroslava Mezihoráková

NEZISKOVKY
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NOVÉ VOLNOČASOVÉ STŘEDISKO V ROUSÍNOVĚ
Maják – středisko volného času Vyškov (dříve
Dům dětí a mládeže Vyškov) po dohodě s vedením města Rousínova otevírá v Rousínově nové
středisko volného času. Působit budeme v prostorách bývalého nábytkářského učiliště na ulici
Tyršova.
Jsme profesionální organizace, která v oblasti volného času působí desítky let (někteří nás
znají i jako Dům pionýrů :-). Proč se jmenujeme
nově Maják? Jsme to pravé světlo v moři volného
času a navedeme Vás správným směrem jak ho
trávit. Nabízíme aktivity jak pro děti, tak dospělé.
V současné době chceme otevřít v Rousínově
tyto zájmové kroužky, které nám vedou profesionální lektoři s pedagogickým vzděláním:
Makovice, st 14–15 h, cena: 400 Kč/pololetí
(rozvoj logického myšlení pomocí deskových her,
hádanek, rébusů…)
Míčové a pohybové hry, pá 15–16 h,
cena: 400 Kč/pololetí
Malí umělci I., st 15–16 h,
cena: 550 Kč/pololetí
(výtvarné a rukodělné činnosti, pro MŠ)
Malí umělci II., st 15–16 h,
cena: 600 Kč/pololetí
(výtvarné a rukodělné činnosti, pro ZŠ)
Mlýnek, út nebo st 13–14 h,
cena: 400 Kč/pololetí
(sportovní aktivity, rukodělné činnosti, moderní
deskové hry…)
Malina, čt 14:30–15:30 h,
cena: 400 Kč/pololetí (základy tábornictví)
Geocaching, čt 15:30–16:30 h,
cena 400 Kč/pololetí
Anglický jazyk, st 16–17 h,
cena: 650 Kč/pololetí (pro děti od 11 let)
AJ – příprava k maturitě, st 17–18 h,
cena: 650 Kč/pololetí
AJ pro MŠ, út 15–16 h,
cena: 500 Kč/pololetí
N-Yoj! –Rousínov, út 14-15 h,

cena: 600 Kč/pololetí
(taneční skupina, určeno pro děti 8-18let)
Nebráníme se spolupráci i s novými lektory.
Zájemci, kontaktujte vedoucí rousínovského
pracoviště, Žanetu Tomáškovou:
tomaskova@ddm.vys.cz.
Kromě kroužků se můžete těšit i na spoustu
zajímavých akcí! Jejich výčet pravidelně zveřejňujeme na našich webových stránkách www.
majak-svcvyskov.cz, velmi aktivní jsme třeba
na našem facebooku Maják – SVČ Vyškov, seznam akcí vychází pravidelně v novinách, a také
se snažíme dávat o sobě vědět prostřednictvím
plakátků.
Pevně věříme, že si v naší nabídce vybere každý!
Proto neváhejte a přijďte se podívat do našich
nových prostor. Těšíme se na Vás a postaráme
se o Váš volný čas!

KULTURA
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ZÁŘÍ PATŘÍ HODŮM
28. září slavíme svátek sv. Václava, patrona České země a také patrona rousínovecké farnosti, ke
které patří tři místní části – Čechyně, Slavíkovice
a Rousínovec. A ve všech třech obcích se slaví při
této příležitosti hody.
První letošní hodování proběhlo v Čechyni v sobotu 19. září s deseti krojovanými páry z Čechyně
a dvěma hostující páry z Bohatých Málkovic. V Čechyni se obnovila tato tradice teprve před čtyřmi
lety a už se dostala do podvědomí nejen místních.
Na začátku slavnosti se žehnala socha Panny
Marie, hodové právo předával stárkům rychtář
v podání Mgr. Jiřího Kyjovského, zaplítala se mája,
tancovala se skočná, zpívalo a tančilo se v průvodu i večer na zábavě za doprovodu Sivické kapely.
Václavské hody pokračovaly v sobotu 26. září ve
Slavíkovicích. Zahajovalo se mší svatou celebrovanou P. Michaelem Mackem a kolem oltáře stálo dvanáct párů v překrásných kyjovských krojích. Po mši svaté předal stárkům hodové právo
a symbolický klíč od města starosta Rousínova
Ing. Jiří Lukášek. Hned potom následovala Hanácká beseda v podání dvou kolon dětí. Krojovaný průvod prošel dědinou za doprovodu dechové
hudby Voděnky, která roztančila i plný sál na večerní zábavě. Velký úspěch mělo na sále mašličkové sólo. A samozřejmě došlo i na tradiční Čí
só hode? Naše! Čí só stárky? Naše! Čí só dluhy?
Spartaku! A také píseň Čí só hode, naše hode…
Hned druhý den, v neděli 27. září, slavili hody
rousínovečtí. Slavnost začala ranní mší svatou

Stárci v Čechyni

v kostele sv. Václava a pokračovala předáním
hodového práva a klíče od města starostou panem Ing. Jiřím Lukáškem. Odpoledne se průvod
dvanácti párů a mnoha krojovaných dětí vydal
dědinou a v podvečer stárci a stárky zatančili
Moravskou besedu, verbuňk a karičky. Dobrou
náladu všech podpořila Sivická kapela, která
hraje v Rousínovci tradičně již po mnoho let.
K hodům patří i stavění máje a s tím se všechny dědiny vypořádaly dobře. Někdy je třeba ke
stavění techniku, někdy stačí mnoho šikovných
rukou, ale ve výsledku je jedna mája hezčí než
druhá. A taky je potřeba postavenou máju hlídat,
aby ji někdo nepokácel. Své by o tom mohli letos
vyprávět čechyňští stárci!
Na celém václavském hodování je krásné, že
stárci a stárky ze všech místních částí Rousínova
se propojují, vypomáhají si vzájemně při stavení máje, při učení písniček a tanců, při prolínání
krojované chasy. Zvlášť obdivuhodné je to tam,
kde stárek zvládne bravurně dvoje hody za jeden
víkend a ještě třetí den se rád oblékne do kroje…
Poděkování patří nejen stárkům a stárkám, ale
také všem organizacím i jednotlivcům, kteří se
na přípravě hodů jakkoliv podíleli, všem, kteří
hody finančně a sponzorsky podpořili. Věříme,
že mladým lidem vydrží nadšení a úcta k pěkné
tradici a že ji předají i dál mladší generaci.
Stárci
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Slavíkovští stárci

Krojovaná chasa v Rousínovci
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KONEC VÁLKY V ROUSÍNOVĚ ZBLÍZKA - pokračování
Kronika obce Kroužku
Dne 25. dubna 1945 přijelo do vesnice mnoho
německých vojáků s vozy naloženými krmivem
a potravinami. Vojsko bylo rozděleno do stavení.
V každém bylo 6 až 8 koňských povozů.
Zatím ruští letci zapálili svrženými bombami na
nádraží v Lulči německý muniční vlak. Lidé byli
nad vesnicí a pozorovali lulečské nádraží. Jakmile však ve vesnici vybuchl první granát, rychle
všichni běželi do krytů. Hned nato se přihnala
do vesnice německá spojka na koni s rozkazem,
aby trén ihned opustil vesnici. Byl vyhlášen poplach a za malou chvíli byla náves plná povozů
a vojska. Zároveň začaly dopadat další granáty
do vesnice. Vojáci jeli tryskem vesnicí směrem
k Čechyni. Při útěku byl u školy zasažen granátem jeden povoz. Jeden německý voják a 3 koně
přišli o život. Jeden prchající vůz se převrhl na
okraji vesnice nad domkem pana Šubrta. Koně
se splašili a utekli, zatím co jejich kočí, maďarský
voják se hleděl ukrýt v krytech blízkých domů.
Byl však vykázán a odešel neznámo kam.
Vesnice byla toho dne dosti poškozena střelbou
z minometů. Oheň však nevznikl nikde. Rusové stříleli na vesnici od rousínovského nádraží
a v domnění, že je vesnice plná vojska a že je
to vesnice německá, chystali již palbu katušemi. Teprve na upozornění slavíkovských občanů
upustili od svého úmyslu. Nejvíce byly poškozeny tyto domy: čp. 76, 80, 45, 46, 6, 12, 13, 92 a 60.
27. dubna dopoledne rozkázali němečtí vojáci
pohřbít mrtvého vojáka a zakopat 3 koně, o nichž
již byla zmínka. Voják byl pohřben za vesnicí ve
školní zahradě a koně byli zakopáni ve chmelnici
pana Antonína Skřivánka č. 6.
Po poledni nastala velká střelba. Lidé s hrůzou
trnuli ve sklepích a v krytech. Staré ženy naříkaly
nebo se modlily, děti plakaly. Střelba šla nejvíce
zase od Slavíkovic. Zásahy dopadaly nejvíce do
zahrad domů č. 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Tam bylo
později napočítáno nejvíce zásahů. V domě č. 12
byla úplně zničena střecha hospodářského stavení a částečně i střecha mlatu. Zdivo ostatních

budov bylo silně poškozeno. V domě č. 13 byla
zásahem stržena střecha dochového mlatu. Přímý zásah dostal dům č. 60, patřící paní Anežce
Skřivánkové. Dům č. 92 patřící panu Šubrtovi byl
zasažen leteckou pumou menší ráže.
Asi o 1/2 5 hodině odpoledne přišli první ruští vojáci, tloukli na vrata, prohledávali domy a kryty
a všude se ptali po Germánech. Kolik slzí radosti
objevilo se na tvářích kroužeckých občanů, radostí nad tím, že jsme opět svobodni a že jsme
šťastně přečkali nejtěžší doby. Radostně vítali
ruské vojáky a nabízeli jim občerstvení, jaké jen
mohli. Ti však nechtěli nic, napili se jen tu a tam
vody a hnali se dále za Němci. Druhý den však se
dostavilo určité zklamání, poněvadž další vojáci
se nechovali tak, jak se od nich očekávalo. Vyskytli se jednotlivci, kteří kradli, zvláště hodinky
a jiné cenné věci. Tím pozbyli vážnosti a jen důstojníci, kteří museli napravovat poklesky mužstva, těšili se stále stejné oblibě.
Po osvobození Kroužku 27. dubna 1945 se vraceli domů lidé, kteří byli mimo obec, buď nasazeni
nebo uvězněni. Řídící učitel V. Hlásenský se rovněž vrátil z německých žalářů dne 21. května. Byl
vězněn od 2. srpna 1944 v Brně v Kounicových
kolejích, pak ve Vratislavi a nakonec ve Cvikově
v Sasku. Josef Doležal, syn Bohumila Doležala,
tehdy bydlícího v Kroužku, zemřel v koncentračním táboře. Byl stár 18 roků. To byla jediná oběť
na životě, kterou naše vesnička za 2. světové
války přinesla. Že byl počet obětí tak malý, možno vysvětlit jen tím, že ve vesnici nebylo zrádců,
obyvatelstvo drželo pohromadě a že celá naše
vesnička, skrytá v údolí, leží jaksi stranou, jaksi
zapomenuta, takže často ušla pozornosti německých pánů.
Pamětní kniha obce Královopolských Vážan
Urychleně se konaly jarní polní práce, neboť
fronta se přibližovala. Hukot motorů letadel
a hřmění děl bylo stále jasnější. Počátkem dubna
bylo již zřejmé, že fronta bude v několika dnech
v nejbližším okolí.
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Lidé se zařizovali ve sklepích a krytech, kde také
většina obyvatel přespávala. Pracovalo se již
velmi málo a dělníci utíkali z prací opevňovacích,
kam byli s výhrůžkami posíláni. Dodávka elektrického proudu byla přerušena, takže se nesvítilo ani nehrálo rádio, nebylo žádných zpráv.
Dne 17. dubna přijel do obce značný počet německého vojska, což vzbudilo mezi lidmi neklid.
Tito však 24. dubna zase odjeli, patrně před blížící se frontou. Ve čtvrtek 26. dubna přišlo do obce
asi 60 německých vojáků, část jich obsadila zákopy na polích u horního a dolního konce vesnice
a připravovala se k boji. Při sledování letů letadel
a poslouchání střelby nadešel pátek 27. dubna.
Bitva a střelba vrcholila a na návsi prodlévalo
jen málo odvážlivců. Němečtí vojáci se pomalu
ztráceli a odpoledne se objevili u železniční trati

OSTATNÍ
vojáci Rudé armády. Smělým a rychlým postupem vnikli do vesnice v 16.50 hod. a v několika
následujících minutách byla obec od nacistů
osvobozena.
Průběhem boje byly poškozeny domy Kašpara
Homoly, Šindelky, Zachovala Antonína, který byl
při tom zraněn, Bartla Frant., Havíře V., Bednáře
J. a Pospíšila Františka.
Mimo to byli zraněni Černý František a Pupp Bohuslav, a sice od německých vojáků.
Po krátké době pochodovaly obcí celé proudy
vojáků vítězné Rudé armády. Pocit neskonalé
radosti a vděčnosti ovládal všechny, neboť přišel konečně den, tak toužebně všemi po 6 roků
očekávaný.
zpracoval Ing. Karel Lochman

NEČEKANÉ ZMĚNY Z NENÁVIDĚNÉHO – PŘÍSNĚ CHRÁNĚNÉ ZVÍŘÁTKO
Bylo mi dvanáct let, když nám ve škole soudružka učitelka s velkým důrazem říkala, že sysel
obecný je největším škůdcem socialistického
zemědělství, neboť ničí chléb stejně jako mandelinka brambory. Za zabitého syslíka se vyplácela odměna na základě uřezaných a předložených jeho ocásků. Dnes jde o přísně chráněné
zvířátko, které se u nás vyskytuje jen na třinácti
místech. Největší výskyt je na golfovém hřišti
v Karlových Varech, hned za ním se uvádí na šest
set jedinců ve Vyškově-Marchanicích.
Sysel obecný patří do řádu hlodavců, čeledě veverkovitých. Buduje si zemní nory, jejichž brdlůžek si vycpává suchou travou. Po 25-28 dnech
březosti rodí samička jedno až jedenáct mláďat
(nejčastěji 5-6). Ta jsou holá a slepá, kožíšek jim
naroste do dvou týdnů. Oči otevírají ve 3-4 týdnech. Rodné hnízdo opouštějí ve věku 5-6 týdnů.
Úplně se osamostatňují ve dvou měsících a pohlavní zralosti dosahují na jaře následujícího
roku po probuzení. Dožívají se výjimečně až šesti
let, v průměru jen jednoho až dvou let.

Letos jsem ho pozoroval v Rousínově, dost si
toho považuji. Prospí téměř dvě třetiny svého života. Délka jejich zimního spánku je 7-8 měsíců.
Během hibernace, kdy jsou jejich životní funkce
utlumeny a jejich tělesná teplota se postupně
snižuje na asi 3 °C, ztrácejí až třetinu tělesné
hmotnosti. Jsou to „praví spáči“, potravu v zimě
vůbec nepřijímají, energii získávají pouze ze
svých tukových zásob.
Ke spánku se ukládají velmi brzy: nerodící samičky usínají již koncem července, rodící samičky
koncem srpna a v průběhu září samci. Poslední
sysly byste mohli zahlédnout ještě během počátku teplého října – jsou to letošní „syslíci“, kteří
potřebují nabrat potřebnou hmotnost, aby přežili. Ze zimního spánku se probouzejí v dubnu až
v květnu, když se zem prohřeje alespoň na
5-8 °C. Sysel si nedělá zásoby na zimu a živí se
pouze rostlinnou potravou. Když jsem ho pozoroval v Rousínově, měl jsem radost, že jsem se
potkal s největším spáčem na celém světě.
Ing. Václav Hlaváč
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ROUSÍNOV – KDYSI A DNES
Židosvká čtvrť – židovské gheto. Pohlednice
z roku 1930 na „Trávníky“ nazývané podle tehdy
převažujícího povrchu. Ve čtvrti bylo asi 10 židovských uliček, které umožňovaly židovským
obchodníkům rychlý přesun z obchodů k modlitebně di synagogy a nazpět. Z náměstí vedly

uličky Kévalova později šmehlíkova dnes Skalníkova, dále Bensova, Dundálkova, GötzovaŠmehlíkova, Reichova, Mlčochova – vedoucí za
dvorky, Strakova, Poláškova. V nejpočetnějším
období žilo v Rousínově cca 1 000 židů.

NOVÁ RUBRIKA
Redakční rada oslovuje občany s návrhem uveřejňování informací v rubrice Opustili nás/Vítáme nové občánky. Máte-li zájem
o uveřejnění zprávy o úmrtí Vašich blízkých nebo naopak radostné zprávy o narození Vašeho potomka, obraťte se na městský úřad,
paní Jánskou nebo paní Hrachovinovou, u kterých vyplníte a podepíšete souhlas s uveřejněním údajů. Uveřejňovat budeme vždy
oznámení datující se od uzávěrky posledního zpravodaje do uzávěrky aktuálního čísla zpravodaje.
Redakční rada

KONTAKTNÍ ÚDAJE
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

Telefon

Mobil

517 324 825

732 319 065

lukasek@rousinov.cz

Místostarosta města
Tajemník MěÚ

Šedý Zdeněk

517 324 835

773 114 857

sedy@rousinov.cz

Tlčik Marián Ing., MBA

517 324 824 724 982 860 tlcik@rousinov.cz

Odbor VV a správce IT

Grecová Jitka

517 324 829

739 454 697

podatelna

Obhlídalová, Grycová

517 324 820

733 539 138

matrika, TP, CP

Jánská Božena

517 324 821

janska@rousinov.cz

matrika, TP, KPPP, CP

Hrachovinová Petra

517 324 838

hrachovinova@rousinov.cz

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

vykydalova@rousinov.cz

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830

Vedoucí PS

Havířová Júlia

Odbor HS

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698

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

Odbor VŽP

Dušan Pekařík, 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

Vlková Jana, Ing.

517 324 827

739 454 690

vlkova@rousinov.cz

Pukowietz Josef, Ing.

517 324 836

778 741 200

pukowietz@rousinov.cz

Nováková Petra, Ing.

517 324 832

739 454 695

novakova@rousinov.cz

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

Vlček Karel

517 371 667

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

JSDH

Minařík Petr

jhavir@seznam.cz

pekarikova@rousinov.cz

konecna@rousinov.cz
739 265 415

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

778 411 251

Haizler Vlastimil
Městská policie Rousínov

grecova@rousinov.cz

chladek@rousinov.cz
724 571 836

Vodičková Helena

e-mail

517 324 831

Janečková Soňa

517 324 831

Marišler Vlastimil

517 324 849

778 439 429

haizler@rousinov.cz

778 417 821

mpolicie@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz

777 681 605
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Socha Panny Marie před restaurováním ...

... po restaurování

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

