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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás na konci léta, o kterém se dá říci, že
bylo rozmarné. Ze začátku chladnější počasí následované skutečně tropickými teplotami.
Vše nasvědčuje tomu, že takové extrémní letní počasí se stane běžným jevem. Když k tomu
přidáme minimální vodní srážky - déšť, jak jsme
svědky v letošním roce, tak se sucho stává problémem, který se bude vyskytovat asi pravidelně. Proto také město pracuje na tom, aby v jeho
katastru došlo k zadržení vody v krajině. Projektů máme vypracováno několik a první z nich se
bude v nejbližší době realizovat.
Získali jsme dotaci na vybudování první části lesoparku na Hrubých kusech. Jedná se o část mezi
cyklostezkou od autobusového nádraží ke hřbitovu a bývalým splavem na Rakovci. Zde vznikne
několik mokřadu, tůní a okolo nich louky se solitérními stromy.
V podzimních měsících budeme soutěžit firmu,
která by realizovala toto dílo. Předpoklad je, že
na začátku příštího roku by začaly stavební práce na vodních plochách a po nich v jarních měsících zatravnění a osázení. Pokud se vše zdaří,
příští léto by se občané již mohli chladit u vody
a trávit čas v přírodě. Je dokázáno, že každá
vodní plocha svým odparem částečně ochlazuje ovzduší a také tento odpar je zdrojem mraků
a následného deště.
To, co jsem uvedl, je pouze první část celého lesoparku Hrubý kus. Jedná se přibližně o třetinu
celkové plochy uvažovaného parku. Doufáme,
že se nám dále bude dařit získávat pozemky od
soukromých vlastníků, abychom mohli postupně
vybudovat celý park.
A nyní z jiného soudku. Přináším několik informací ohledně další investiční akce, která jistě
potěší jak školní mládež, tak i všechny sportumilovné občany. Akcí je víceúčelový sportovní
areál mezi bývalým zimním stadionem a železniční tratí. Proč víceúčelový? Jedná se především
o atletický ovál v délce 200 m se třemi běžeckými dráhami, sektory pro skok daleký, skok vysoký

a vrh koulí. Uprostřed oválu bude hřiště s umělou trávou, které svými rozměry a parametry
plně vyhovuje soutěžním požadavků fotbalové
přípravky, mladším i starším žákům. V prostorách uvnitř zatáček atletického oválu jsou umístěna dvě hřiště s umělým povrchem, která je
možno využít na volejbal či nohejbal. Budou zde
instalovány i koše na košíkovou. Atletická dráha
disponuje rovinkou pro sprinty na 60 m se čtyřmi
drahami. Celý oval bude mít tartanový povrch.
Součástí areálu budou také kontejnery se šatnami, sociálním zázemím a skladem sportovního
náčiní. Nebude chybět tribunka přibližně pro 60
diváků. Umělé osvětlení je také samozřejmostí.
Rozhodli jsme se tento areál řešit komplexně
i s přístupovou cestou, parkovištěm a chodníky
od mateřské školky a z areálu Tatranu.
Proč píši v budoucím čase – bude, budou. Po
několika neúspěšných pokusech získat na toto
sportoviště, které chybí Rousínovu, ale především základní škole, dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zastupitelé města rozhodli vybudovat tento areál pouze z prostředků města.
Projekt je již připraven dva roky a nemá cenu
dále čekat na nějaké dotace, které jsou nejasné
a zcela v mlze. Firma, která stavbu bude realizovat, je již vybrána a měla by začít s výstavbou
koncem srpna. Předpokládaná doba výstavby je
3 - 4 měsíce. Takže předpokládáme, že výstavba
bude ukončena v tomto roce a od jara příštího
roku bude sportoviště plně využíváno.
Vysoutěžená cena není malá, bezmála 11,5 milionu korun, ale rozhodně je to investice do akce,
o které se mluví několik let a škole i městu atletické sportoviště chybí již desítky let.
A pokud by se současně povedlo zrekonstruovat
tenisové kurty, jak uvažuje Tatran, tak by prokoukla jedna nevzhledná a zarostlá část Rousínova, tzv. škvárového hřiště a jeho okolí.
Ing. Jiří Lukášek
starosta města
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LESOPARK HRUBÝ KUS - POVODŇOVÝ PARK
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
MĚŘÍTKO 1:1000

ŘEZ A A´

Stromy listnaté stávajíc soliterní popř. výrazné

Nově navržené stromy
Přírodě blízky porost stromů, keřů a trávobylinný podrost
stávaící
Navržené skupiny keřů
Louky
Koryto suchého potoka - vlhkomilné byliny, drobné křoviny
Stávající tok Rakovce
Navržené vodní toky a plochy

1

Stávající cyklostezka
Vrbiny
Nadzemní vedení elektro
Kanalizace
Asfaltová cesta pro pěší, š. 2,5 m

2

Zatravněná cesta pro pěší, š. 2 m
Povalová stezka
Povalová stezka olšinou (alterna vně)
Lavička

3

Sestava lavičky a stůl

4

Lavice ve svahu
Molo

ŘEZ B B´

14

5

6

15

7

16

17

8

13

1

Lužní les s jarními efemery - olšina

2

Potůček - přívod vody z Rakovce do horní tůně, blá ště
a přechod přes kameny

3

9

10

12

Tůňka na bočním odtoku z horního rybníka

5

Lužní háj - nově založený - stromy + trávobylinný podrost,
drobné herní prvky pro dě
Suchý potok - sloužící jako přepad horní tůně, popř. jako
propojení horní a spodní tůně, druhé koryto pro případ povodně.

6

8

Druhově pestrá květnatá louka se soliterními stromy a malými skupinami
stromů a keřů (úkryt pro živočichy)
Dolní tůň

9

Výpust z dolní tůně / vodní soustavy (alterna vně zatrubněná)

7
11

Horní tůň s molem a sedacími plošinami

4

10

Posezení pro cyklisty, javorová alej

11

Květnatá louka se soliterními duby/alt. psí louka

12

Vlhká louka s olšemi a vrbami

13

Pro povodňový val (max. 1,5 m nad okolní terén, zpevněný keři a stromy)

14

Ovocný sad - doplněná výsadba ovocných stromů o staré odrůdy vysokokmenů

15

Vrboviště - vrbina, částečně spletené bludiště a tunely pro dě , vrbový altán

16

Měkký luh s vrbami a olšemi, v podrostu keře

17

Boční plnění dolní tůně
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pátek 24. srpna
LETNÍ KINO V ZAHRADĚ ZA ZÁLOŽNOU
Poslední letošní produkce letního kina
zahrada za Záložnou ve 20:45 hodin
sobota 25. srpna
DĚTSKÝ DEN ANEB LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
VE VÍTOVICÍCH
TJ Sokol Vítovice zve na den plný her a zábavy
na nově opraveném hřišti
nohejbalové hřiště Sokolák ve Vítovicích
pátek 31. srpna
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DUHOVÉHO HŘIŠTĚ
Otevření nového sportoviště s ukázkami využití
nainstalovaných prvků, soutěže pro děti,
odměny i občerstvení.
V den konání akce bude uzavřen průjezd po
komunikaci mezi stadionem a ulicí U mlýna.
sportovní hřiště vedle ISŠ na ulici Tyršova
od 14 hodin
sobota 1. září
KAPELY POD LIPAMI
Muziky není nikdy dost…
Představí se místní i regionální umělci, hrající
od folku, trampské, blues, popu až k rock‘n‘rollu,
ska a funkrocku. Vystoupí KCV, Touchwood,
Majwely, K.R.Banda, Přístav. Další informace na:
https://www.facebook.com/kapelypodlipami/
zahrada za Záložnou, 16 – 24 hodin

neděle 2. 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 a fotografií na
staré radnici, prohlídka hasičské techniky,
hudba, ochutnávka speciálních druhů piv,
občerstvení a další.
Od soboty 1. 9. od 17 hodin do neděle 2. 9. do 22
hodin bude uzavřena část Sušilova náměstí od
vjezdu u MěÚ po výjezd u staré pošty.
Sušilovo náměstí 10 – 17 h
sobota 8. září
HURÁ NA KOLA aneb den nemotorové dopravy
v Rousínově
SDH Kroužek a Kruháčci pořádají tradiční závody
na kolech, koloběžkách a odrážedlech.
Připraven je doprovodný program pro malé
i velké. S sebou závodní stroje a helmy!
náves v Kroužku ve 14 hodin
2. – 23. září
VÝSTAVA OBRAZŮ, FOTOGRAFIÍ A KERAMIKY
Miroslav Daňhel – obrazy z Vysočiny,
Radomíra Pavlíčková – fotografie z cest
a portréty, Michaela Kňákalová – keramika.
Vernisáž 2. září během Rousínovských trhů,
otevřeno pondělí, středa, pátek 10 – 17 hodin,
neděle 14 – 17 hodin
výstavní prostory staré radnice

KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
I v dalším školním roce budou pokračovat v MC Pohádka kurzy
pro děti od 3,5 roku do cca 10 let různé pokročilosti (poslední volná místa),
kurzy pro dospělé - mírně a středně pokročilí.
Zájemci pište na e-mail english.vyskov@seznam.cz
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REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLY TYRŠOVA – III. ETAPA
V minulém čísle zpravodaje jste se mohli dočíst,
že právě probíhá instalace jednotného přístupového a stravovacího systému v objektech ZŠ
Habrovanská, ZŠ Tyršova, MŠ a ZUŠ (další informace jsou na jiném místě tohoto zpravodaje).
Po třech letech investic do areálu školství na ulici Tyršova, vybudování dvou nových tříd, odkanalizování objektu, novém povrchu v tělocvičně,
zateplení školy s tělocvičnou za celkových cca
50 mil. Kč (tato částka obsahuje necelých 20 mil.
Kč z dotací), přichází rekonstrukce další budovy
v areálu. Je to budova bývalé jídelny s kuchyní.
Akce „Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa“ obsahuje rekonstrukci jídelny včetně interiéru, rekonstrukci kuchyně včetně gastrovybavení a zázemí, statické posílení budovy pro budoucí nadstavbu dalších tříd, vybudování nové
trafostanice pro celý areál, přestavbu suterénu
pod jídelnou na oddychové a sportovní centrum
včetně interiéru pro družiny, stavební úpravy
pod kuchyní na archiv města, úpravu spojova-

cích prostor od ZŠ včetně zázemí pro školníka
a spojovacích prostor od jídelny směr chlapecký
internát včetně průchodu pro veřejnost, rekonstrukci suterénních prostor bývalého dívčího internátu pro archiv školy a pro společnou kotelnu.
Nyní dobíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a v době, kdy vyjde zpravodaj města, by měla
být podepsána smlouva s dodavatelem. Realizace je naplánována od srpna 2018 do konce roku
2019. Projekční cena je 74 mil. Kč, z toho dotace
z Ministerstva financí na oba dva roky je 51 milionů Kč.
Tato důležitá stavba posune areál školství na
ulici Tyršové do budoucnosti, kdy se počítá s rekonstrukcí budovy dívčího internátu na bezbariérovou knihovnu a zázemí pro mimoškolní aktivity.
Zdeněk Šedý
místostarosta

INFORMACE RODIČŮM ŽÁKŮ MŠ, ZŠ A ZUŠ K PŘÍSTUPOVÉMU
A STRAVOVACÍMU SYSTÉMU
Tak jak bylo uvedeno v minulém zpravodaji, podáváme další dostupné informace k zahájení
a provozu přístupového a stravovacího systému
v objektech mateřské školy, základní školy na
ul. Habrovanské i Tyršově a základní umělecké
školy.
Od 8. srpna 2018 se čipy vydávají v úředních
dnech na pokladně Městského úřadu Rousínov
oproti záloze 200 Kč. Na jednoho žáka je možné si vyzvednout více čipů. Takto vyzvednutý čip
bude nutné aktivovat na jednotlivých školách,
kam žák dochází, a to v předpokládaném termínu
od 27. srpna 2018 (bude upřesněno na webových
stránkách škol i města, a na vývěskách škol).

Čipy budou sloužit ke vstupu do jednotlivých škol
a k objednání a výdeji obědů na základní škole.
Stejnou funkci bude mít i ISIC karta, o které jste
byli již informování vedením ZŠ (týká se pouze
žáků ZŠ).
Věříme, že nově zaváděný systém pro přístup
do škol se podaří postupně nastavit a vyladit
tak, aby byl splněn hlavní účel celého projektu.
Závěrem bych Vás chtěl poprosit o trpělivost se
spouštěním celého systému. Budeme Vám podávat aktuální informace na webových stránkách města.
			
Ing. Dušan Pekařík
vedoucí odboru VŽP
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SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ DUHOVÉHO HŘIŠTĚ
Výstavba víceúčelového sportovního hřiště, kterému se dostalo názvu DUHOVÉ, se nám blíží do
finále. Probíhající stavební práce na bývalém
volejbalovém a sportovním hřišti nacházejícím
se v lokalitě za ISŠ na ulici Tyršova jistě neunikly
vaší pozornosti. Celkové náklady, s jejichž úhradou nám finančně vypomohla také NADACE ČEZ
svým příspěvkem ve výši 400.000 korun, se vyšplhaly ke dvěma milionům.
Koncepce hřiště byla volena tak, aby sportoviště
pokrývalo potřeby širokého spektra uživatelů,
zejména se zaměřením na aktivní trávení volného času pro děti školního věku. Takové místo
v Rousínově zatím chybělo, a proto věřím, že hřiště nabídne dětem vhodné a podnětné prostředí
pro jejich sportovní aktivity a hry. Prostor zde
však naleznou také starší návštěvníci a sportovci.
Areál byl rozdělen na dva funkční celky – hřiště pro děti a víceúčelovou sportovní plochu.

Na dětské hřiště byly hrací prvky a sestavy instalovány do písku, který se zdá být vhodnou
a bezpečnou dopadovou plochou. Zvolený multifunkční prvek – tzv. staveniště – umožňuje
dětem vytvářet si vlastní kreativní hry a rozvíjet
jejich fantazii. Vedlejší sportovní plochu mohou,
kromě dětí, využívat i dospělí ke hrám volejbalu,
basketbalu, k různým druhům kondičního cvičení
apod. Vedle sportovní plochy si našla své místo
také workoutová cvičební sestava.
Ale dost bylo teorie, přijďte si hřiště prohlédnout a výsledek našeho letního snažení zhodnotit sami přímo na místě. Slavnostní otevření
s bohatým doprovodným programem proběhne
poslední prázdninový den – v pátek 31. srpna od
14 hodin.
Ing. Lenka Kejlová
projektová manažerka
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LESOPARK HRUBÉ KUSY
– to je název nově vznikajícího přírodního parku. Tento park se nachází u levého břehu toku
Rakovce, začíná u cyklostezky za autobusovým
nádražím a končí u mostku ve starém Rousínovci na ulici Kalouskova. Tento park byl podpořen
z dotačního programu OPŽP celkovou částkou
634.868 Kč, přičemž celkové náklady na realizaci
jsou 847.951 Kč.

Park vznikne úpravou čtyř částí rozšířením nivních porostů. V první části se upravuje pozemek
sousedící se současnou cyklostezkou. Stávající
dřevinné porosty (skupina mladých olší a vrb)
budou zachovány, bude jen odstraněn jejich bylinný podrost právě s převahou zlatobýlu. Zároveň bude upravena celá parcela,
kde ještě dnes najdeme pozůstatky
původního hospodaření (kukuřice).
V místě bude založena vlhká květnatá louka, kosená jedenkrát ročně.
Druhou upravovanou plochou je místo u přečerpávací stanice kanalizace,
kde se kromě druhově chudé louky
nachází několik ovocných stromů.
V tomto místě je navržen smíšený
ovocný sad ze starých odrůd, jejichž
ovoce bude sloužit především pro
návštěvníky parku a také jako zdroj
potravy pro volně žijící živočichy.
Louka bude obohacena osivem dvou-

děložných bylin a květin tak, aby byla pestřejší
a stala se lepším zdrojem potravy pro hmyz
a včely.
Třetí lokalitou je pravý břeh meandru Rakovce
v jižní části zájmového území, kde dojde k dosadbě domácích druhů stromů, a to především jasanů, javorů, olší a střemch. Poslední částí je louka
na levém břehu Rakovce, kde vzniknou skupiny
stromů doplňujících stávající břehové porosty,
květnatá louka se solitérními duby a dva remízky ze stromů a keřů v blízkosti pole, které budou
sloužit jako úkryt pro volně žijící živočichy.
Součástí parku bude také dřevěná lávka umístěná na toku Rakovce v blízkosti místa stávající
ocelové lávky. Lávka bude umožňovat pohodlný
a bezpečný přechod přes potok. Celý park bude
doplněn dřevěnými informačními tabulemi a lavicemi z masivního dřeva.
V rámci realizace této akce upozorňujeme občany na ulici U Náhonu a další, že ukládání rostlinného odpadu a kompostu ze zahrad podél koryta
toku Rakovce je z důvodu stanoveného záplavového území zakázáno. Jedná se o černou skládku
a ukládání tohoto odpadu může být pokutováno.
Petra Nohelová
referentka odboru VŽP
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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.
srpna 2018.
Povinnost hradit poplatek je upravena v obecně
závazné vyhlášce č. 3/2017. Od května 2018 je
nově možno na pokladně MěÚ využít k platbám
místních a správních poplatků platební terminál pro bezhotovostní platby (akceptujeme platební karty: Master Card, Master Card Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron). Poplatek je
také 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 telefonním 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.

BEZBARIÉROVÉ TAXI

DOTACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Protože se často setkáváme s dotazy na možnost zajištění dopravy pro občany s pohybovým
omezením, představujeme Vám jednu z možností.
Společnost HelpnuTi s.r.o. provozuje bezbariérové taxi, a to nejen v Brně. Disponuje vozidlem
vybaveným nájezdovou rampou pro vozíčkáře,
kotvícím systémem umožňujícím přepravu i bez
přesedání z invalidního vozíku, výsuvným a výškově stavitelným sedadlem spolujezdce. Vozidlo
je pojištěno jako taxi a je vybavené taxametrem,
přitom cena přepravy je nižší než u „běžného“
taxi. Platba je možná nejen hotově, ale i kartou
nebo fakturou. Služba je poskytována i v rámci
nočních hodin, víkendů a svátků, jezdí po ČR i do
zahraničí. Je možné přepravovat i vodící psy.
O těchto i všech dalších poskytovaných službách
najdete informace na www.helpnuti.cz.

Oznamujeme neziskový organizacím, že mohou
podávat podle Pravidel pro poskytování individuálních dotací svoje žádosti na akce pořádané
v 2. pololetí do 31. 8. 2018.
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.

Oddělení sociálních věcí

Markéta Pekaříková
odbor HS

Ing. Eliška Škrobová
Odbor ŠKK

ŠKOLY
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ŠKOLNÍ AKADEMIE – A JEDEME DÁL…
Radost z pohybu, tance, zpívání a hraní pěkně vystihlo motto letošní Školní akademie „A jedeme
dál“. Uskutečnila se ve dnech 5. - 6. června v sále
Záložny v Rousínově a jako již tradičně nabídla
v podání žáků naší rousínovské základní školy
zajímavou paletu pestrobarevných vystoupení. Pohádku o nápravě hartusícího ševce, malý
dětský muzikál podle scénáře filmu „Ať žijí duchové“ nebo anglicky mluvící zvířátka v pohádce
„A little house“ střídaly písničky v podání dětského pěveckého souboru Slavíček a chytlavé moderní tance. Nechybělo ani náročné dívčí artistické vystoupení, při němž se nejednomu divákovi
v sále tajil dech nad přemety a salty, které dívky

s lehkostí a bravurou předváděly. Závěr patřil
odcházejícím žákům devátého ročníku a jejich
rozvernému tanečnímu vystoupení z ostrova
Mumuland a publikum nakonec roztleskaly paní
učitelky jako školní „cheerleaders“.
Letošní akademie byla opět skvělou podívanou
a velké poděkování za ni patří všem účinkujícím,
pedagogům, kteří děti připravovali a také týmu
zvukařů a osvětlovačů.
Všem malým i velkým divákům: díky, že jste se na
nás přišli podívat. A my jedeme dál… k dalšímu
ročníku!
Alena Šullová
učitelka ZŠ

VÝLET ZA ODMĚNU

Úspěšná reprezentace naší školy ve sportovních
i vědomostních soutěžích, výborný prospěch,
ale i kamarádské chování ke svým spolužákům
a nejen to, si zaslouží ocenit. Školská rada i v letošním školním roce uspořádala s finanční podporou zřizovatele školy a Klubu přátel školy pro
vybrané žáky a žákyně za jejich vynikající výkony

a správné chování zážitkový výlet údolím Říčky.
A co vše žáci na výletě zažili a jak se jim výlet
líbil, krásně vystihla oceněná žákyně Lenka J.:
„Ve čtvrtek ráno 21. 6. 2018 se sešli vybraní žáci
naší školy s paními učitelkami Petrou Vazačovou a Lucií Segeďovou, aby vyrazili autobusem
na výlet do Kaprálova mlýnu. Ten se nachází v
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blízkosti Ochozu u Brna. Cesta k němu byla dlouhá, ale zábavná. Nejprve jsme navštívili jeskyni
Netopýrka. Tam jsme vytvořili 2 skupiny: plaziče
a neplaziče. Ti první se dovnitř vplazili, ostatní si
prohlíželi okolí a jiné jeskyně. V jedné z nich jsme
mohli např. obdivovat malby z dřívější doby.
Další zastávkou byl Kaprálův mlýn. Je známý
jako středisko ekologické výchovy. Po krátkém
odpočinku jsme vyrazili na poslední zastávku,

INSPIRACE ROBINSONSEM
Jaké by to bylo ocitnout se na pustém ostrově?
Dokázal bych se o sebe postarat? Jak bych se
zorientoval v neznámém prostředí? Jak bych si
obstaral potravu? Možná jsou to otázky, které
nás všechny napadaly při čtení Robinsona Crusoe a podobných dobrodružných příběhů.
V rámci realizace projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti na ZŠ
Rousínov jsme přemýšleli, jak celé naše snažení uzavřít společně s žáky. Jednu z kolegyň
napadlo, že bychom i s využitím povinné četby
v sedmém ročníku, Robinsona Crusoe, mohli vymyslet pro sedmáky a sedmačky nějakou dobrodružnou „hru o poklad“ v neznámém prostředí. V průběhu několika měsíců jsme žáky v rámci
výuky méně či více nápadně připravovali na to,
aby tuto jednodenní výpravu ve vzájemné spolupráci zvládli. Dostávali též různé informační
zprávy.
Na 18. a 19. června jsme v oblasti na jižním okraji Přírodního parku Říčky, v údolí Hostěnického

ŠKOLY
kterou byla bobová dráha v Mariánském údolí.
Na ní jsme si užili spoustu legrace. Někteří z nás
si odvezli svůj první adrenalinový zážitek. Celý
den panovala skvělá nálada. Výlet byl moc hezký a zajímavý. Všem spolužákům bychom chtěli
popřát, aby na něj mohli příště za odměnu taky
vyrazit.“
členové školské rady

ŠKOLY
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„připravit to muselo dát hóóódně práce“, což je
nepochybně pravda. Často se však také objevil
názor, že by se podobná akce hodila možná ještě více pro mladší děti. Hodně oceňovali vybranou lokalitu, již vnímali jako velmi vhodnou pro
podobnou akci.
I v příštím školním roce budeme všichni přemýšlet nad tím, jak dětem vyučování zpestřit,
jak je vytáhnout z jejich komfortní zóny a přimět
je spolupracovat. K tomu všemu akce pracovně
nazvaná Robinson zcela jistě vedla.

potoka kolem chaty Jelenice, naplánovali akci
pro třídní kolektivy všech sedmých tříd. Po cestě od autobusu k chatě žáci hledali vzkazy od
Robinsona a následně řešili různorodé úkoly
a během putování hledali indicie k tomu, aby
se dostali k pokladu, jehož nalezením celý den
vrcholil. Měli za úkol postavit mohylu z kamenů, nakreslit mapu oblasti, poznat kosti neznámých živočichů, vyluštit vzkaz napsaný
Morseovou abecedou a především také najít
potraviny, z kterých si poté sami uvařili jídlo.
Celý den se museli obejít bez mobilního telefonu a (až na jednu jedinou výjimku) to zvládli bez
větších problémů.
Z jejich zpětné vazby vyplynulo, že vaření bylo
nakonec to, co je na celé akci bavilo nejvíc.
Užili si také plavbu na voru (který si dopředu
sami vyrobili) pro klíč od pokladu i řešení dalších úkolů. Celkově žactvo hodnotilo akci jako
povedenou, jako „zase trochu něco jiného“, někteří ve zpětné vazbě dokonce poznamenali, že

Jan Tvrdík
učitel ZŠ

Vážení občané, rodiče, milé děti,
první srpnové dny jsou také mými prvními dny ve funkci ředitelky Mateřské školy Rousínov.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Bc. Heleně Vysoudilové za dlouholetou profesionální,
obětavou a vytrvalou práci pro školu. Je pro mne ctí i závazkem v této práci pokračovat tak, aby
mateřská škola byla bezpečným, radostným a svobodným místem, kde se ve vzájemné spolupráci dětí, rodičů a pedagogů přirozeně rozvíjí osobnost každého dítěte.
Přeji Vám pohodový a úspěšný začátek blížícího se školního roku.
Mgr. Tereza Vejdová

NEZISKOVKY
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VÍTOVICKÝ SOKOLÁK PŘES SVŮJ STOLETÝ VĚK STÁLE ŽIJE
A V POSLEDNÍM ROCE DOKONCE OMLÁDL!
Nohejbalové hřiště Sokolák se svými akcemi
vrylo nesmazatelně do paměti mnoha generací nejen Vítováků, ale všech, kteří si sem přišli
zahrát s míčem, užít si dětský den, čarodějnice,
noční pochod, cyklozávod, nebo si jen tak přijít posedět k ohni a ve stínu lesa si popovídat
se svými známými, kteří se v mnoha případech
sejdou právě v době konání akcí na tomto místě.
Jelikož Vítovice nemají 20 let obchod a nyní ani
hospodu, Sokolák je, troufám si říci, naší Zlatou
kapličkou – místem nejen sportovního, ale i společenského setkávání. Přístup k němu také vyžaduje krapet fyzické kondice, a tak se není čemu
divit, když se zde sejdou rodáci a pamětníci dávných časů, kteří si setkání nechtějí nechat ujít ani
za cenu, že je pod hřiště přiveze auto a zbytek
dojdou o holích… Největší výskyt těchto sokolských veteránů zde byl v roce 2011, kdy Sokol Vítovice slavil 100 let a atmosféra se přelévala ve
vlnách slavnostní, veselá, nostalgická, dojemná,
vzpomínková, přátelská – v duchu „Tak jak je?“
a „Jsem rád(a), že Tě zase vidím“…

A když si pak slovy Oldy Říhy řekneme NĚKDY
PŘÍŠTĚ, není to žádná neurčitá náhodná budoucnost, ale znamená to, že se sejdeme na další akci
Sokoláku. V tom byla a je jeho jistota. A aby to tak
mohlo být i nadále a hřiště se nám nerozpadlo,

podařilo se získat dotace z prostředků programu
Živá komunita na revitalizaci Sokoláku.

Na podzim loňského roku začali ochotní brigádníci zpevňovat břehy hřiště, letos v obslužném
objektu odkopali zem, navezli štěrk a zhotovili
novou podlahu, objekt byl vybaven dvěma novými ledničkami, poličkami a stoly. Do slavnostního otevření Sokoláku v novém hávu ještě zbývá
upravit hlediště v lese včetně havarijních laviček.
Na Sokolák můžete přispět i Vy – vše podstatné najdeme v odkazu: www.darujme.cz/projekt/1200845. Za každou věnovanou korunu Nadace Via přidá druhou, to znamená, že vybranou
částku zdvojnásobí, a to až do výše 30.000 Kč.
Svou omlazenou tvář nám Sokolák poprvé
předvede dne 25. srpna 2018, kdy TJ Sokol Vítovice pořádá tradiční Dětský den aneb Loučení
s prázdninami. Přijďte se s dětmi pobavit a posoudit, jak se vše podařilo. Jste srdečně zváni!
Projekt byl podpořen Nadací Via v programu
Živá komunita s přispěním Nadace JABLOTRON.
Hana Richterová
TJ Sokol Vítovice

NEZISKOVKY
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HNÍZDĚNÍ POŠTOLEK OBECNÝCH V ROUSÍNOVĚ
Členové ČSOP v Rousínově vyvěšují budky jak pro
drobné ptáky, tak i pro poštolky. Umístěny jsou
v okolí Rousínova, také v Sídlišti a na okraji lesa.
Poštolka obecná je menší sokolovitý dravec. V posledních letech se stále více stěhuje do měst, nevyjímaje Rousínov. K hnízdění jí slouží různé výklenky,
pilíře vyšších mostů, kostelní věže a pod. Přijímá
jakékoliv otevřené budky. Přináší velký užitek v zemědělství, neboť její hlavní potravou jsou hraboši
polní, které loví na polích v okolí. Rodina poštolek
spotřebuje za den 12 až 13 hrabošů polních. Stále
také vyrušuje zdivočelé holuby (věžáky), se kterými si města neví rady a v době nouze likviduje
i jejich mláďata. V přírodě poznáme poštolku podle
zašpičatělých lomených křídel a dlouhého ocasu.
Je přibližně stejná jako holub a ozývá se charakteristickým voláním (kli kli kli kli). Často se třepotá na
místě nad polem a vyhlíží si kořist.

Poštolka je dnes chráněným druhem, střílení, vybírání hnízd, nebo jakékoliv zasahování do jejího
přirozeného vývoje zákon přísně trestá.
Jiří Bartl
za ČSOP

KULTURA
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KROJOVANÉ HODY V KROUŽKU PO SEDMNÁCTI LETECH
Dne 28. 7. 2018 se v Kroužku konaly krojované
hody. Kroužečtí stárci se rozhodli po sedmnácti
letech obnovit tradici a tím posílit vesnický život.
Průvod stárků začal od místní školy a pokračoval
návsí na začátek Kroužku, kde stárci společnými silami zasadili lípu k 100. výročí založení Republiky. Dále pak postupně ,,vytloukali“ stárky
po jednotlivých domech. Také děti se zapojily
a pod vedením Ivany Vintrové si secvičily besedu.
Starosta města Ing. Jiří Lukášek předal stárkům
hodové právo a poté byl vyzván k tanci hlavní
stárkou. Průvod byl ukončen pod májou na fot-

balovém hřišti. K tanci a poslechu po návsi hrála
dechová hudba Šohaji a na večerní zábavě kapela Hurikán. I přes vysoké teploty, které panovaly
celý den, si stárci tuhle krásnou tradici užili a těší
se na další roky.
Jménem krojované chasy děkujeme Všem, kteří
se na uskutečnění hodů podíleli.
					
Tereza Ševčíková a Marek Křivánek
hlavní stárci
foto: Václav Hlásenský

Průvod krojovaných prošel Kroužkem

Tanec starosty města a hlavní stárky

Stárci při vytloukání stárky

Nechyběly krojované děti

Sázení lípy Magdalény ke 100. výročí Republiky

S muzikou Šohaji si zatroubil i Marek Vintr

KULTURA

strana 16

DALŠÍ PERLA PŘIBYLA NA NÁHRDELNÍKU KULTURY
ANEB JAK JE KRÁSNÁ TA NAŠE ZEM (KE STO LETŮM VZNIKU ČSR)
Vedoucí Klubu důchodců v Rousínově, paní Magda Rothkögelová, známá studnice dobrých nápadů, v úterý dne 24. července 2018 realizovala
projekt zájezdu do Litomyšle. Jeho obsahem byly
všechny kulturní zdroje tohoto města v podání místních odborníků, znalců a badatelů, kteří
nás seznámili se vším významným a zajímavým,
co lze nabídnout náhodným turistům. Výtvarné

umění s Mistry působícími ve městě nám přiblížil
Václav Novák. V Portmoniu, muzeu Václava Váchala, byla představena tato výjimečná osobnost mystiky a imaginárního světa. Ve městě se
rovněž nachází bohatý odkaz umění Olbrama
Zoubka. Jeho dílo zdobí v exteriérové podobě
a i artefakty v muzeích. V galerii na náměstí probíhala výstava českého impresionálního umění.
Přesto, že jsme ji navštívili těsně před uzavírací
dobou, mladé znalkyně vystavených závěsných
obrazů o nich hovořily zasvěceně a s citovou
vazbou.
Slavnou hudební činností Bedřicha Smetany
dekorují město mnohé místní názvy. Jeho tvorba

se odvíjí od životních událostí, které se připomínají v jeho rodném domě. Všechno, co se v něm
nachází, má vztah k průběhu jeho života.
Dominantami města jsou věže křesťanských
chrámů a zámek. Město nebylo v minulosti ušetřeno katastrof. Nevyhnula se mu žádná vojska
ani Husité. Trpělo rovněž častými požáry. Stavební obnova se vždy promítla do tehdy soudobé
architektury. Do dnešních dnů se město dochovalo převážně v renesančním, manýristickém a barokním slohu. Znalec historických
událostí, Michal Frank,
který nás městem provázel, neopomenul připomenout památky na
významné osobnosti,
kterých se zde uctívá
celá řada.
V Litomyšli jsme se
ocitli na půdě, na které se dá tušit rozsáhlé
génius loci zašlých,
předhistorických časů,
z kterých se nachází
jen rudimenty ukryté v zemi a čekají v ní na archeology. Mnohé jsou součástí zdiva pozdějších
stavebních děl.
Děkujeme všem, kteří se nám v tomto městě věnovali se snahou, abychom si odtud odvezli jen
samé pěkné zážitky a dojmy. Patří mezi ně i ti,
kteří se starají o komerční ruch v podloubí náměstí, v hospodách a hotelech. Všem se to podařilo, všichni zde odvádí mnoho pro propagaci
svého města.
Václav Hlaváč
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ROUSÍNOV PLNÝ KVĚTIN
Málokdo z nás si uvědomuje, jak je Rousínov
krásné město. Tak jsem si řekla, že vám o něm
něco málo povím. Nebudeme tedy dál čekat...
a jdeme na to!
Zahradnice našeho města se velmi pěkně starají o zeleň a záhony, které najdeme téměř všude.
Uprostřed kruháče zahlédneme pamětní kámen,
kolem kterého jsou vysázeny nejrůznější rostliny. Tyto rostliny tento kruháč bohatě zdobí.
Truhlíky s rozmanitými květinami najdeme i na
zábradlí nad potokem, který protéká městem.
Stejně tak je i okouzlující výsadba na ostrůvku při
vjezdu na autobusové nádraží. Vše krásně hýří
barvami a dělá naše město ještě veselejší.
Před městským úřadem, který byl nedávno rekonstruovaný, se můžeme pokochat nejrůznějšími druhy květin. Obrovské kužele květin pěkně

splývají s lampami nebo krásně vydlážděnou
cestou. Budovu úřadu bohatě zdobí truhlíky
s květinami, které nádherně visí z jeho oken. Poslední dva roky tam máme vysázeny surfinie...
a ty jsou fakt nádherné... také proto již zdobí i na
naši zahrádku.
Zahradnice občas zahlédnu i v parku před zdravotním střediskem, kde se starají o kvetoucí záhony.
Přeji jim, aby je jejich práce bavila co nejdéle,
protože jenom díky nim se můžeme dívat na
takhle krásný Rousínov. Přece jen, když stojíme
v koloně, tak tento krásný pohled nám naši náladu alespoň trochu zlepší.
Kristýna Limanovská
13 let

NA ROZLOUČENÍ
Mnozí jste zajisté postřehli, že se děje něco
v rousínovské farnosti. Ano vám všem, kteří si
nejste jisti, potvrzuji, že naši dva důstojní pánové
Michael a Stanislav byli přeloženi. Tedy se s nimi
již nebudeme v Rousínově vídat tak často. Pouze
tehdy, když nás navštíví.
Cítím jako svou povinnost těmto dvěma pánům
veřejně poděkovat za jejich intenzivní a cílevě-

domou práci a to nejen na poli duchovním, což je
jejich majoritní náplň práce, ale i na poli lidském.
Jsem přesvědčen, že zde zanechali výraznou
brázdu a všem se vryli do srdcí.
Přinesli mnoho povzbudivého, radostného a dobrého. Dal by se vyjmenovat dlouhý seznam počinů, které zde zanechali. Od stavitelských, přes
poutní cesty, až po návštěvy jednotlivých ovcí

NEZISKOVKY
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P. Michael Macek

P. Stanislav Pacner

z farního stáda. Mnohé vyprovodili na poslední
cestě. A nejdůležitější počin je pastorace.
Té se zhostili velmi dobře a mnohým přinesli klid
a mír do srdce. I za to jim patří dík.
Mnozí kněží byli a jsou vysíláni jako misionáři,
aby šířili víru. A na Michaela a Stanislava zůstaly
misie tady v Rousínově a přilehlých částech, ale
ani to je neodradilo a navíc šli šířit lásku Boží
i do okolních vesnic - Komořan, Velešovic, Habrovan, Podbřežic a Olšan. Potkávali se s lidmi na

různých slavnostech či jednáních, zastavili se na
kus řeči i s nekatolíky nebo s ateisty a to je velká
misie, i když nebyli třeba v Africe….
Jménem farníků a věřím, že i mnohých dalších,
jim přeji v srdci živelnou touhu po lásce k Bohu,
a toto dobro nechť zasévají do všech srdcí.
Ať vám mysl na pobyt v Rousínově vždy přináší
jen dobré vzpomínky na nás a odpusťte, jestli
jsme na vás byli někdy zlí.
Jiří Pleva

Z rozloučení s kněžími

KONTAKTNÍ ÚDAJE
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

517 324 825 732 319 065

Telefon

Mobil

lukasek@rousinov.cz

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

517 324 835

sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián, Ing.,MBA

517 324 824 724 982 860 tlcik@rousinov.cz

pověřenec GDPR

Grecová Jitka

517 324 829 739 454 697 grecova@rousinov.cz

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

Hrachovinová Petra Bc.

517 324 838 778 435 984 hrachovinova@rousinov.cz
radnice@rousinov.cz

podatelna

Škvarková Hana

517 324 820 770 162 325

skvarkova@rousinov.cz
e-podatelna@rousinov.cz

matrika, trv. pobyt,
Czechpoint

Hladká Markéta

517 324 821

hladka@rousinov.cz

773 114 857

733 539 138

E-mail

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830 778 770 068 chladek@rousinov.cz

vykydalova@rousinov.cz

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698 rehorova@rousinov.cz

770 168 701

havirova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823 770 120 759

mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

517 324 839

skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

517 324 823 770 120 759

navrkal@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846 774 165 361

pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby
a životního prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833 734 752 399 pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Kejlová Lenka, Ing.

517 324 847 778 435 983 kejlova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

517 324 847 733 373 554 nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

517 324 840 733 539 137

mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

517 324 841

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

517 324 827 739 454 692 horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing. 517 324 832 739 454 695 mezihorakova@rousinov.cz
Ryšánek Jiří, Ing.

517 324 836 739 454 690 rysanek@rousinov.cz

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

517 324 826 733 539 133

skrobova@rousinov.cz

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

konecna@rousinov.cz

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

Polák Pavel

517 371 667

Doleželová Dana, Ing.
Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

Haizler Vlastimil

770 120 758

polak@rousinov.cz

778 411 251

dolezelova@rousinov.cz
kusnikova@rousinov.cz
jetelova@rousinov.cz

778 439 429 haizler@rousinov.cz

hlášení poruch

mobil se záznamníkem

770 120 758

Městská policie Rousínov

Kučera Pavel, Ing.

770 127 000

Janečková Soňa

778 760 002 janeckova@rousinov.cz

Procházka Petr

778 417 821

Pospíšil Mojmír

770 171 697

pospisil@rousinov.cz

Marišler Vlastimil

777 681 605

jsdh@rousinov.cz

JSDH

kucera@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz
prochazka@rousinov.cz
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Akci pořádá město Rousínov ve spolupráci s TJ TATRAN Rousínov a nadací ČEZ.

Město Rousínov

517 324 820
517 324 821
E-mail:
radnice@rousinov.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa
úterý, čtvrtek, pátek
IČ:
00292281
Telefon:

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

