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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
o investičních akcích, které se uskutečnily v roce
2015, se dočtete uvnitř zpravodaje v jiném článku.
Chci Vás zde seznámit se záměry či představami
o investiční činnosti města v roce 2016.
Hlavní směr jsme si nastavili do investic, které se
dotýkají areálu bývalé ISŠ na Tyršové ulici. Týká
se to několika akcí. První z nich jsou prostory
bývalých dílen za budovou nynější ZŠ, vedle tělocvičny. Zde se přestavbou vytvoří dvě učebny
či prostory pro školní družinu. Vznikne i kabinet
a sociální zařízení. Součástí je výměna oken, dveří
a zateplení celého objektu včetně střechy.
Požádali jsme o dotaci MŠMT. V ní jsou zahrnuty
i náklady na zvýšení kapacity školní kuchyně na
ZŠ Habrovanská a vybavení učeben. Celková částka investice se projektově pohybuje okolo 8,5 mil.
korun. Pokud žádost o dotací bude úspěšná, je
předpoklad realizace do září tohoto roku.
Velká investiční akce nás čeká v budově ZŠ Tyršova. Jde o celkové zateplení budovy školy a tělocvičny, včetně výměny oken a instalace řízené
výměny vzduchu v učebnách, což je nový technický požadavek na jejich modernizaci. Připravujeme žádost o dotaci na MŠMT. Řádově akce
bude stát přes 20 mil. korun. Pokud uspějeme
s žádostí o dotaci, město se bude podílet asi
50 % této částky.
Další investiční akce, která se dotýká uvedeného areálu, je vybudování splaškové a dešťové
kanalizace za zahradou Záložny. Na splaškovou
kanalizaci jsme získali dotaci z JMK. Rozhodli
jsme se současně vybudovat i dešťovou kanalizaci čistě z prostředků města, jelikož z ekonomických i organizačních důvodů je výhodné
budovat obě kanalizace současně. Případná realizace je očekávána koncem roku 2016 a především v roce 2017. Proč se tato akce týká bývalého
areálu ISŠ? Veškerá kanalizace v areálu ISŠ je
také za hranicí životnosti a je nezbytné ji rekonstruovat. Rekonstruovanou areálovou kanalizaci
nelze napojit do současné kanalizace, ale již do
nově vybudované.

Oblast, kde se chceme zasadit o významné vylepšení stavu ve městě, jsou venkovní sportoviště. A to zejména pro školu a pro veřejnost.
Koncem ledna jsme podali žádost o dotaci na
vybudování víceúčelového sportovního areálu
s dvousetmetrovým atletickým oválem, s hřištěm s umělou trávou pro mládežnickou kopanou
a se dvěma hřišti na volejbal či nohejbal. Dále
zde bude prostor pro skok vysoký, skok do dálky, hod koulí a také koše na streetball. Jak mnozí
občané ví, sportoviště, na kterém by škola byla
schopna provozovat výuku atletických disciplín,
zde dlouhodobě zcela chybí, i když se o jejich
vybudování již několik let mluví. Rozpočet této
akce je něco málo pod 7 mil. korun a město může
z dotace získat polovinu. A kde se areál bude nacházet? Vzhledem k tomu, že město má v územním plánu vyčleněné plochy pro sport v areálu TJ
Tatran a za ním až k železniční trati, zvolili jsme
prostor za bývalým zimním stadionem, který je
přibližně shodně vzdálen od budov školy jak na
Habrovanské, tak na Tyršové. Přirozeně také
bude navazovat na sportoviště v areálu TJ Tatran. Výhodou tohoto umístění oproti původně
uvažované lokalitě nad mateřskou školkou jsou
menší investice do terénních úprav a také větší
odstup od bytových domů. Provoz sportoviště
u MŠ by mohl nepříjemně kolidovat s představami obyvatel o klidném bydlení.
Dalším sportovištěm, které je nutno uvést do
provozuschopného stavu, je asfaltové hřiště
u dílen ISŠ. Vzniká koncepce univerzální sportovní plochy s umělým povrchem využitelné
pro volejbal, košíkovou, hokejbal, in-line hokej,
popřípadě florbal. Současně ve vytvářené koncepci počítáme s herním hřištěm na přilehlém
bývalém beachvolejbalovém hřišti, které by především využívaly děti z družiny. Je uvažováno
o hracích lanových lezeckých prvcích a jiných
moderních zařízeních pro aktivní vyřádění a pohybové „vyblbnutí“ dětí od 6 let výše. Snaha je
zde i umístit venkovní posilovnu, tzn. prvky pro
posilování a fyzický trénink odrostlejší mláde-
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že. Tato sportoviště či hřiště budou přístupná
i veřejnosti, aby zde byla možnost zasportovat
si či pohybově se vyžít i pro dospělé společně se
svými dětmi. Pokusíme se s pomocí dotace, např.
z nadace ČEZ, takové hřiště vybudovat již letos.
Dlouhodobý problém s parkováním při pořádání
sportovních akcí v areálu TJ Tatran a ve sportovní
hale, který se projevuje především na ulici Tyršové a na ulici V Sídlišti u základní školy, jsme se
rozhodli řešit vybudováním parkoviště v prostoru pod školkou až po stromořadí topolů nad fotbalovým hřištěm. Pokud dotáhneme do úspěšného konce projektovou přípravu a převedení
části pozemku Tatranu na město, je vybudování
parkoviště reálné již koncem roku nebo nejpozději v příštím roce.
Dokončuje se dokumentace pro realizaci další stezky pro nemotorovou dopravu. Trasa této
stezky vede od kruhové křižovatky na přivaděči
do Slavíkovic okolo Rakovce až na ulici Kovářskou. Zde je také podmínkou realizace získání
dotačních peněz.
Pokud se vyplní předpoklady, že se Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje v letošním
roce pustí do rekonstrukce další části silnice
v Královopolských Važanech, jsme připravení
současně rekonstruovat dešťovou kanalizaci
okolo této silnice. Tato kanalizace je za svou životností a odvodnění vozovky by již nezvládla. Je
také vhodné v jedné časové etapě rekonstruovat
chodníky na celé návsi.
Máme dále v plánu rekonstrukci chodníku u mateřské školy současně s veřejným osvětlením.
Hodně používaný chodník k poště na náměstí se
také dočká kompletní opravy.
Vybudování zcela nového chodníku pod kaplí
sv. Floriána je opět podmíněno získáním dotace.
Tento chodník by propojil náměstí s chodníky v
ulici Lípová směrem na nový hřbitov. Tím se oddělí pěší doprava na hřbitov od motorové až po
most přes Rakovec.
V rozpočtu jsme vyčlenili finance na výměnu některých starých autobusových čekáren za nové.
V úvahu přicházejí čekárny v Kroužku a ve Vítovicích, popřípadě i další.

ÚVODEM
Pravděpodobně jste si všimli stavebního ruchu v budově městského úřadu. Probíhá zde
rekonstrukce datových sítí a vybudování půdní
místnosti pro hlavní server. Následovat bude
rekonstrukce rozvodů elektrické energie. Toto
vše je vynuceno zoufalým stavem sítí, který hrozí celým kolapsem provozu radnice. Další kroky
povedou k přemístění jednotlivých kanceláří tak,
aby většina činností, které v největší míře využívají občané města, se přemístila do přízemí blíže
ke vchodu. Jde především o vstupní recepci kombinovanou s podatelnou, kde návštěvnici mohou
získat prvotní informace. Dále jde o pokladnu,
matriky a stavební úřad. Cílem je komfortnější
a příjemnější úřad. V budoucnu uvažujeme o výtahu pro bezbariérový přístup do horního patra.
Nechceme ani zapomínat na zeleň. Připravujeme
například ozelenění návsi v Čechyni.
V tomto roce se budeme také věnovat projektové přípravě několika akcí, abychom byli připraveni je realizovat v dalších letech. Stěžejní jsou
následující. Projektová dokumentace druhé poloviny náměstí včetně severní častí nad průtahem, lesopark na pozemcích mezi Rousínovcem
a cestou na nový hřbitov - tzv. Hrubý kus, projekty přestavby chlapeckého internátu v areálu ISŠ
na domov pro seniory a také dívčího internátu
na bezbariérovou knihovnu a prostory pro volnočasové využití především pro děti. Dále projektové studie i prováděcí projekty komunikace
v Kr.Vážanech „pod školkou“ včetně dešťové kanalizace a chodníků. Také připadá v úvahu projektová studie, eventuálně i prováděcí projekt, na
komunikaci v tzv. Komůrkově uličce.
Samozřejmě tento výčet není neměnný a může
být doplněn o akce menšího rozsahu, které se
objeví během roku a budou časově a finančně
schůdné.
Vyjmenoval jsem zde pouze základní část akcí,
které připadají v úvahu na tento rok. A pokud by
se podařilo zrealizovat jen a pouze větší část
těchto akcí, je to, dle mého názoru, dost velký
krok vpřed.
Ing. Jiří Lukášek, starosta města

NENECHTE SI UJÍT
sobota 20. února
MĚSTSKÝ PLES
Hraje Charlie’s K band Ludvíka Čihánka z Nesovic
sály Záložny od 20 h
úterý 23. února
KONCERT FILMOVÝCH, MUZIKÁLOVÝCH
A POHÁDKOVÝCH MELODIÍ – ROKI – ROusínovské KIno
sál ZUŠ v přízemí školy v 18 h
sobota 12. března
DÍVKA NA KOŠTĚTI
známý pohádkový příběh hraje soubor Apollo
Tučapy
velký sál Záložny v 15 h
úterý 15. března
JARNÍ KONCERT
sál ZUŠ v přízemí školy v 18 h
čtvrtek 24. března
KONCERT HUDEBNÍKŮ ZE ŠPANĚLSKÉ UMĚLECKÉ ŠKOLY
koncert v rámci návštěvy studentů z Barcelony
v ZŠ Rousínov
velký sál Záložny, čas bude na plakátech
úterý 12. dubna
DNES JSEM SE NARODIL
(...KONCERT K JUBILEU JEDNOHO Z NÁS)
sál ZUŠ v přízemí školy v 18 h
pátek 13. května
ĎÁBELSKÉ SMYČCE
Nejznámější české smyčcové trio INFLAGRANTI
přitahuje do koncertních sálů nejen fanoušky
klasiky, ale i rockery, kteří si mohou poslechnout
své oblíbené pecky
velký sál Záložny v 19.30 h

strana 4
SPORTOVNÍ AKCE
sobota 5. března
XXX. ROČNÍK BĚHU DRAHANSKOU VRCHOVINOU
start závodu v 10 h na Sušilově náměstí
sobota 19. března
41. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU DRAHANSKOU VRCHOVINOU
Trasy 8, 17, 18, 21, 25, 35 a 50 km.
Start na stadionu TJ Tatran od 7 h do 11.30 h.
PŘIPRAVUJEME
4. až 24. dubna 2016
SPOLEČNÁ VÝSTAVA DVOU VÝTVARNÍKŮ Z VYŠKOVSKA
Výstava prácí výtvarníků malíře Radoslava Kočára (1949) a keramika Jaromíra Kotisy (1943)
otevře výstavní sezonu v galerii na staré radnici.
květen 2016
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PRACÍ ČESKÝCH
A MAĎARSKÝCH FOTOGRAFŮ
červen 2016
PAVEL ZUGAR – AUTORSKÁ VÝSTAVA
VÁCLAV HLAVÁČ - SAFARI
11. – 12. června 2016
FESTIVAL SUŠILŮV ROUSÍNOV
17. 7., 24. 7., 14. 8., 21. 8. 2016
LETNÍ KINO V ZAHRADĚ ZA ZÁLOŽNOU
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CO SE V NAŠEM MĚSTĚ OPRAVILO ČI POSTAVILO V MINULÉM ROCE
Město Rousínov realizovalo v roce 2015 následující akce:
1. Přístupová komunikace U Kapličky
Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o. provedla vydláždění celého původního nezpevněného
povrchu zámkovou dlažbou. Vzniklo zde i několik
nových parkovacích míst a nové místo pro uložení kontejnerů na tříděný odpad. Hodnota díla
byla 1 170 000 Kč, které byly čerpány z rozpočtu
města. Na tuto akci plánujeme navázat realizací
chodníku na ulici Lípová.
2. Chodník na ulici Hlinky ve Slavíkovicích
Chodník byl dokončen a zkolaudován v měsíci
září minulého roku. Stavbu provedla firma MIKAMI s.r.o. za 180 000 Kč. Výstavbou chodníku
se zvýšila bezpečnost chodců v zúženém profilu
v oblouku kolem restaurace.
3. Oprava zborcené opěrné zídky na hřbitově
v Rousínovci
Tuto opravu zajistily Městské služby a provedl
pan Valehrach z Olšan za cca 250 000 Kč.
4. Zateplení budovy základní školy v Čechyni
Na tuto akci se podařilo městu získat finanční
příspěvek z Operačního programu životní prostředí (Zelená úsporám) ve výši 970 000 Kč,
město pak doplatilo částku ve výši 1 030 000 Kč
z vlastního rozpočtu. Na objektu firma JOŠISTAV
z Ivanovic na Hané provedla výměnu všech oken
a vstupních dveří a zateplila kompletně fasádu
izolačními deskami tloušťky 140 mm včetně suterénního zdiva, římsy a podlahy na půdě.
5. Napojení vjezdů a chodníků kolem průtahu
na Sušilově náměstí (od okružní křižovatky po
křižovatku s ulicí Habrovanská) Stavba průtahu II/430 Rousínov – Tučapy, kterou naše město neprovádělo, ani nefinancovalo (investorem
akce byla Správa a údržba silnic Jihomoravského

kraje), si vyžádala uvolnění vlastních prostředků
v průběhu stavby na úpravu ploch sousedících
těsně s novou komunikací. Byly to hlavně vjezdy
a chodníky na náměstí, které jsme museli nechat
předláždit kvůli vyrovnání výškových poměrů
a zarovnání již existujících zbytečných schodků
(např. před Záložnou). Tyto práce provedla firma
EUROVIA CS za cca 1 700 000 Kč. Celá akce byla
dokončena k 30. 10. 2015.
6. Přístavba výtahu v základní škole na Habrovanské ulici
Realizací této akce jsme dosáhli zpřístupnění
všech podlaží v budově naší základní školy. Stavět se začalo o letních prázdninách. I když se
akce poněkud protáhla, výtah slouží těm, kterým
by měl být určen především. Žáci s omezenou
schopností pohybu vlastní čip, kterým se dostanou do výtahu. Ostatním je tak v přístupu zamezeno. Tato stavba proběhla s finanční podporou
Úřadu vlády ČR, jejíž Program mobility uvolnil
2 000 000 Kč. Celkové náklady byly 2 800 000 Kč.
7. Úprava návsi v Kroužku a ve Vítovících
Firma Vladimíra Svobody z Koněšína ukončila
v červnu minulého roku výsadbu stromů a keřů
v místních částech. Náklady na tuto akci byly
ve Vítovicích ve výši 165 000 Kč (z toho dotace
z Operačního programu životní prostředí činila 115 000 Kč) a v Kroužku 360 000 Kč (dotace
z OPŽP byla 260 000 Kč).
8. Komunikace Hrubý Kus
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 podmí-
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nek. Toto se podařilo realizovat v souvislosti se
stavbou průtahu městem. Asfaltovým recyklátem byl rovněž upraven chodník kolem hřbitovní
zdi v Rousínovci. Tato akce proběhla v měsících
dubnu až červenci a stála cca 1 800 000 Kč.
9. Oprava komunikací ve Vítovicích
Firma STRABAG provedla opravy nejvíce postižených úseků komunikací, obrubníků i chodníků
výstavbou kanalizace. V předvánoční době se
také podařilo dokončit této společnosti točnu,
kde se točí autobus. Celkem jsme STRABAGU zaplatili skoro 2 000 000 Kč. Na realizaci točny se
nám podařilo získat dotaci z Jihomoravské kraje
ve výši 350 000 Kč.
10. Vybudování kanalizace
V měsíci říjnu a listopadu se podílela drnovická firma EDMA, s.r.o. na vybudování oddělené
kanalizace (splaškové a dešťové) v úzké uličce
ve Vítovicích vedle bývalé hospody. Tato menší
stavba stála město 440 000 Kč.
11. Stará pošta
Těsně před koncem roku bylo dokončeno statické zajištění budovy staré pošty na rousínovském
náměstí. Tuto speciální stavbu s dohledem památkové péče ČR provedla společnost INTERRA
BRNO, která má mimo jiné i bohaté zkušenosti
s brněnským podzemím. Na tuto první etapu
oprav celé budovy nám Jihomoravský kraj přislíbil finanční příspěvek ve výši 165 000 Kč.

POZDRAV Z ITALSKÉHO DERVIA
Nejdříve bych vám všem obyvatelům Rousínova
chtěl popřát do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů!
Na konci roku 2015 a začátkem roku 2016 v Derviu proběhlo mnoho akcí spojených se slavením
Vánoc a Nového roku. Na výstavu betlémů se přijelo podívat několik tisíc lidí jak místních, tak především turistů. Betlémy byly vystavené téměř
všude, i na ulicích. Velkým lákadlem pro turisty
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12. Stavební úpravy městského úřadu
V rámci plánované rozsáhlejší rekonstrukce celého objektu městského úřadu v Rousínově byla
započata v druhé polovině prosince 1. etapa
s názvem „Serverovna a strukturovaná kabeláž“. Tato stavba má být dokončena 31. 03. 2016.
13. Oprava komunikace na ulici Tyršova
V měsíci listopadu a prosinci zabezpečovaly
Městské služby opravu části komunikace na ulici
Tyršova. Oprava byla vynucena potřebou opravit zčásti nefunkční dešťovou kanalizaci a vyřešit tak problémy s odtokem vody z komunikace.
Tuto opravu provedla společnost EUROVIA CS,
a.s., za cca 430 000 Kč.
14. Zlepšení odtoku dešťových vod v části Královopolských Vážan
V průběhu roku provedla firma EDMA nejprve
vyčištění koryta Vítovického potoka v hodnotě
193 000 Kč, které mělo napomoci rychlejšímu
odtoku srážkových vod z části Kr. Vážan. Pak
byla instalována v uličce z návsi směrem k potoku štěrbinová uliční vpusť a jedna kanalizační
vpusť pro lepší odtok dešťových vod z komunikací. Tato akce stála městský rozpočet skoro
50 000 Kč.
Ing. Dušan Pekařík
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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byla i středověká vesnice Corenno Plinio, ve které byly otevřeny středověké sklepy, kde se kdysi
uchovávala vína. V každém ročním období nabízí
město Dervio nějakou větší slavnost: v létě je to
„Notte Bianca“ s mnoha koncerty a divadly, které
se pořádají v historickém centru. Na podzim je
to festival jídla a pití „Degustando Dervio“, kde
se nabízí místní gastronomické speciality a ta
nejlepší místní vína. V zimě je to „Ritorno a Corenno“ - akce věnovaná betlémům. Zatím chybí
slavnost na jaře, ale máme již v plánu zorganizovat akci v kopcích nad městem u věže hradu.
Tato věž tvořila obrannou součást města a je o ní
zmínka v historických dokumentech z roku 1 000.
Věž sloužila jako pozorovatelna potenciálních
nepřátel. Nedávno byla věž opravena a vybudovaly se i nové schody, které vedou až na samotný vrchol hory. Během několika měsíců budou schody zpřístupněny veřejnosti a tak konečně budeme obdivovat výhled na jezero
a město. Na jaře bychom tedy chtěli slavnostně
otevřít tuto historickou památku společně s vyhlídkou.

POVÝŠENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dalším krokem, jak přiblížit činnost Městské
policie Rousínov svým občanům, je pořízení služebního automobilu. Do konce loňského roku
chodil městský strážník pěšky nebo jezdil na
svém kole, a to za každého počasí. Tento způsob přemísťování, vhodný při službách na přechodech, při dopravních zácpách nebo obhlídkách méně dostupných částí města, bude určitě
i v budoucnu potřebný.
Vozidlo na fotografii je Nissan Terrano, který
sloužil od roku 2004 jednotce dobrovolných hasičů Města Rousínova. Jeho využití bylo minimální. Zastupitelstvo města rozhodlo o přestříkání
vozu a převedení na městskou policii. Vše má
návaznost na omlazení techniky JSDH, ale o tom
zase příště.
Zdeněk Šedý, místostarosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Tento rok je zima v Derviu velice mírná a zatím
vůbec nesněžilo, i dešťových srážek je velice
málo. Dokonce se výrazně snížila hladina jezera. V polovině ledna se konečně alespoň trochu
ochladilo na -2 °C. Ale když během dne vysvitne
slunce, tak je příjemně i bez bundy! Po zvláštním
podzimu i zima je letos podivná: možná opravdu
začíná změna klimatických podmínek, jak říkají
někteří experti!
Ještě bych chtěl zmínit pár místních zajímavostí:
v Derviu je 6,5 % cizinců (je to o jedno procento
míň oproti průměru v Itálii). Cizinci pocházejí z 27
různých evropských i mimoevropských zemí. Ve
městě otevřel první čínský obchod, ale bohužel
kvalita zboží je velice nízká. Další zajímavost se
týká jmen v Derviu: mezi mužská nejoblíbenější jména patří Andrea, Giuseppe, Marco, Luca
a Francesco, mezi ženská patří Maria, Laura,
Anna, Elena a Paola. Zmíněná jména patří k velmi tradičním: v tomto případě k nám globalizace
ještě nedorazila! Posílám srdečné pozdravy přátelům do Rousínova
Davide Vassena, starosta Dervia

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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NOVINKY U MĚSTSKÉ POLICIE
V prosinci 2015 jsme oficiálně převzali vlastní služební dopravní prostředek Nissan. První
ohlasy veřejnosti na teréňáček jsou velmi pozitivní. Svým vzhledem a úpravou upoutal zcela
oprávněně mnoho pozornosti. Mnoho občanů
nám signalizovalo své pocity zvednutými palci
a přálo hodně šťastných kilometrů.
Druhou, sice méně viditelnou, svým významem
však velmi podstatnou novinkou, je zavedení
agendového informačního
systému městské policie.
Zpřístupnění klíčových informací do každodenní činnosti strážníka si volal výkon služby již dlouhodobě.
Nezbytná nutnost zavedení
systému nakonec vyplynula
z nového zákona, kterým se
v letošním roce zavádí rejstřík přestupků.
A k čemu systém napomůže? Přínos nastal ve více
rovinách. První je pracovní,
neboť pomocí informačního systému se kancelář
strážníka stěhuje do terénu.
Strážník není vázán na počítač nebo telefonáty
jiným složkám, protože naprostou většinu informací získá a zpracuje prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Při vkládání údajů do
mobilu dostane okamžitě odezvu zpět, zda po
vozidle nebo osobě není Policií České republiky vyhlášeno pátrání. Vložené údaje porovná
se základními registry. Přes mobilní telefon se
on-line napojí na registry, evidencí, podívá se,
zda předložené doklady nebyly odcizeny. Přímo v terénu zpracuje údaje o zjištěném nebo
oznámeném případu, pachateli, oznamovateli,
pokutě, její výši nebo jiném řešení. Lokalizuje místo, pořídí fotodokumentaci a vše odešle
na server k uložení nebo dalšímu zpracování
v informačním systému.

Další, neméně zajímavý přínos systému, se nachází v oblasti kontrolní. GPS modul v mobilním
telefonu lokalizuje, ukládá a nadřízeným zobrazuje na mapě přesné místo, kde se strážník
právě nachází. A aby toho nebylo málo, strážník pomocí aplikace v mobilu několika klepnutími doplňuje databázi o hlášení, jakou konkrétní
činnost právě vykonává. Např. zda má pěší obchůzku, cyklohlídku, usměrňuje provoz, šetří

oznámení, dohlíží na bezpečnou cestu školáků,
řeší přestupek, provádí údržbu vozidla, vykonává činnost na kamerovém systému a mnoho
dalších… Pokud uvidíte-li strážníka, jak na ulici
vyťukává do velkého žlutého mobilního telefonu,
nemusíte mít zlost, že si v pracovní době hraje
hru nebo píše privátní SMS. Jenom dává hlášení
o své činnosti, řeší případ nebo zabezpečuje odstranění zjištěné závady.
Další agendy systému jsou důležité pro další zpřehlednění činnosti celé městské policie.
Např. elektronická evidence materiálu, jízd,
oprav, hlídáním blížících se termínů školení, prohlídek, přezkoušení apod. Pořízení systému bylo
skutečně velkým krokem vpřed.
str. Petr Minařík
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EDUKATIVNÍ STIMULAČNÍ PROGRAM V MŠ ROUSÍNOV
Ve dnech 19. a 20. ledna 2016 proběhl zápis předškolních dětí do 1. třídy ZŠ. Tento zápis je pro dítě
významným krokem, protože předchází nástupu
do „velké školy“.
Vstup do první třídy základní školy představuje
pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte,
prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činností, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo
zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších
problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově
a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Pro děti, které jsou nějakým způsobem potenciálně ohroženy v počáteční fázi školní výuky, nabízíme v mateřské škole možnost navštěvovat
Edukativní stimulační program. Je určen především pro děti s odkladem školní docházky, pro
děti s adaptačními a komunikačními problémy,
či pro děti, které potřebují pomoc při dozrávání
v některých oblastech. Jedná se o 10 lekcí, které
hravou formou rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia – čtení,
psaní, počítání. Ty se rozvíjí především v těchto
oblastech: jemná motorika a grafomotorika, řeč,
myšlení, sluchové a zrakové vnímání, prostorová
a pravolevá orientace, orientace v čase a početní
představy.
Edukativně stimulační skupiny se jeví jako velmi
efektivní forma péče o děti ohrožené možnými
výukovými či výchovnými problémy ještě před
zahájením školní docházky. Mnohým dětem pomůžeme předejít školním nezdarům nebo je alespoň zmírnit.

V mateřské škole pracujeme také od počátku
školního roku ve všech třídách podle nových metod a využíváme často skupinové činnosti, které rozvíjejí vzájemnou spolupráci a pomoc mezi
dětmi, komunikativní schopnosti, respektování
dohodnutých pravidel. Děti se při takovém způsobu učí i schopnosti společně řešit problém.
Tím vším také přispíváme k větší připravenosti
dětí na školní docházku.
Od zápisu v polovině ledna uplyne do září ještě
dlouhá doba. Během ní může vaše dítě naší i vaší
zásluhou dozrát po všech stránkách a podávat
ve škole odpovídající výkony. Velmi důležitá je
však spolupráce rodiny a školy, která se podílí na
vzdělávání dítěte.
Sylva Málková, Eva Skřivánková
učitelky MŠ Rousínov

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství mateřské školy oznamuje, že zápis
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2016 – 2017 se bude konat ve středu 24. února
2016 v době od 8 do 15 hodin v budově mateřské
školy na Habrovanské ulici. Zapisovat se budou
děti, které k datu 31. 12. 2016 dovrší tří let věku.

V den zápisu si mohou rodiče s dětmi prohlédnout prostory mateřské školy, a to v době od
7 do 10 hodin a od 14 do16 hodin. Žádáme rodiče,
aby pro vstup do tříd školy přinesli sobě i dětem
přezůvky.

ŠKOLY
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Stávají se oblíbenými a pravidelnými. Širšímu
rozvoji brání hlavně finanční náročnost, jejich
úloha je zejména motivační. Podporují však také
dovednosti a kompetence získané ve škole hlavně v hodinách výuky cizích jazyků a zeměpisu,
ale i jiné aspekty lidského bytí.
V květnu minulého roku 39 žáků 8. a 9. ročníku
zblízka poznalo oblast Říma a Vatikánu v rámci
zeměpisně poznávacího zájezdu. Na čtyřdenní pouti je doprovázeli učitelé Jiří Hýzl, Vlasta
Škrobová a Jan Vykydal. Pobyt byl zpestřen návštěvou zábavního parku Mirabilandia. Veškeré
náklady na zájezd uhradili rodiče.
Využili jsme zajímavou nabídku na získání finančních prostředků na zahraniční pobyty, která
přišla v červenci. Jmenovitě Mgr. Petra Vazačová
v parných prázdninových dnech zpracovávala
projekt, jehož výsledkem byl grant z evropských
fondů ve výši 415 tisíc Kč na úhradu nákladů
spojených s šestidenním jazykově vzdělávacím
pobytem pro 30 žáků ve Velké Británii. Kromě
dopolední výuky v jazykové škole žáci navštívili také historicky a kulturně významná místa
v Londýně: Westminster Abbey, Tower of London, City of London, Greenwich, Winsdor Castle a další. Získání tohoto grantu umožnilo také
zdokonalení konverzačních dovedností tří učite-

lek angličtiny v třítýdenním jazykovém kurzu ve
stejné zemi. Kromě Petry Vazačové to byly paní
učitelky Jana Pospíšilová a Eva Smejkalová. Finanční prostředky na tyto kurzy byly ve výši 190
tisíc Kč.
Po vzájemných návštěvách vedení měst i škol
Hálázsteleku a Rousínova bylo 4. prosince podepsáno memorandum o podobě střednědobé
spolupráce škol v rámci mezinárodního partnerství mezi oběma městy. Cílem dohody je mj.
umožnit setkávání žáků škol na kulturní či sportovní platformě. První akcí by mohl být např. jarní fotbalový zápas „Česko – Maďarsko“.
Po deseti letech přiletí 20. března katalánští hudebníci z Institucion cultural del CIC.escola de
musica Virtelia na šestidenní výměnný pobyt
s rousínovskými dětmi. Do této akce je logicky
vtažen také potenciál ZUŠ Rousínov. Katalánci
se těší na poznání moravských zajímavostí, lidí
a našeho životního stylu, my se těšíme na jejich koncertování. O rok později se vše zopakuje
v Barceloně, svoje dovednosti na poli hudebním
předvedou na Pyrenejském poloostrově zase
naši žáci. Za španělskou stranu je tahounem organizace rousínovský rodák, hudebník Stanislav
Štěpánek.
Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy
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ZUŠ V OBRAZECH
Předvánoční i povánoční dění v naší škole bylo
tak dynamické, že bych k jeho vylíčení potřebovala spoustu řádků. Proto jsem se rozhodla
poskytnout Vám informace obrazové. Mnoho
dalších fotografií ze dvou vánočních koncertů,
z koncertu v D-CHB, dvou vystoupení pro MŠ
Rousínov a Novoročního koncertu se slavnostním přípitkem starosty města Ing. Jiřího Lukáška, stávajícího se již hezkou tradicí, najdete jako
1

vždy i na webových stránkách ZUŠ www.zusrousinov.cz.
V těchto chvílích už však žijeme přípravou večera
plného libozvučných veršů a krásné hudby s názvem Rozezpívaná poezie. Ale o tom až příště…
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila

2

3

4

č. 1 Vánoční koncert mladších žáků (foto K. Vymětal)
č. 2 Vánoční koncert pro MŠ Rousínov (foto H. Jánská)
č. 3 Vánoční vystoupení v D-CHB (foto H. Jánská)

5

č. 4 Vánoční koncert (foto K. Vymětal)
č. 5 Novoroční koncert (foto K. Vymětal)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Letošní sbírku zahájili sami Tři Králové, kteří
přijeli do Rousínova 6. ledna, netradičně na
velbloudu a lamě. Doprovázel je také ředitel
Oblastní charity Hodonín, která sbírku v našem
městě a okolí pořádá. Celou královskou delegaci
přivítali zástupci města a zaměstnanci Městského úřadu, příjezdu také přihlížely děti z Mateřské školy a někteří další občané.
Tříkrálové sbírky 2016 se zúčastnilo okolo 60
dětských koledníků a doprovázelo je 25 dospělých. Do letošní sbírky se po delší pauze zapojila
také městská část Vítovice, takže sbírka proběhla na celém území města. Dohromady bylo
tedy utvořeno 19 skupinek, které vybraly celkem
102 770 Kč.
Poděkování patří všem tříkrálovým koledníkům
a vedoucím skupinek za jejich ochotu obětovat
část svého volného času a jít koledovat. Poděkování také patří všem občanům města, kteří koledníky vlídně přijali a do sbírky přispěli.
Letošní Tříkrálová sbírka je tradičně určena na

V Kroužku letos pro velký zájem dětí byli čtyři králové.

přímou pomoc rodinám v nouzi a podporu dalších charitních projektů v našem okolí. Více informací včetně podrobných výsledků můžete
najít na webových stránkách města.
František Havíř ml.
Výsledek sbírky podle oblastí:
oblast
Rousínov - město

rok 2015

rok 2016

26 393

25 917

Kr. Vážany

15 707

16 181

Kroužek

11 980

14 538

Rousínovec

12 922

11 195

Rousínov - sídliště

12 148

10 568

Slavíkovice

9 845

9 456

Čechyně

6 623

7 886

Vítovice

-

7 029

celkem

95 618

102 770
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SPORTOVNÍ AKCE A TURNAJE KONANÉ V ROUSÍNOVSKÉ HALE
V uplynulém roce se ve sportovní hale uskutečnilo mnoho akcí a turnajů. Jedná se především
o víkendové turnaje, kde se střídají celodenní
akce s úrovní od okresních soutěží až po ligové.
Největší zastoupení mezi sporty mají florbal,
futsal a volejbal. Připomeňme si pár nejzajímavějších.
Štěpánský volejbalový turnaj
Jako již tradičně byl druhý svátek vánoční ve
sportovní hale věnovaný volejbalovému turnaji. Zúčastnilo se ho celkem 8 týmů z Vyškovska
a blízkého okolí, které bojovaly ve dvou skupinách po čtyřech týmech v kategoriích muži
a ženy. V ženách obhájily vítězství z loňského
roku volejbalistky z Křenovic a staly se tak už
počtvrté vítězkami turnaje. V kategorii mužů
zvítězil tým Loko Ingstav Brno poskládaný z bývalých extraligových hráčů, kteří sice už věkově
patří do veteránů, ale zkušenosti se ukázaly jako
rozhodující. Na dalších místech skončily týmy
Rousínova „B“, Rousínova „A“ a Vítovic. Tyto
místní týmy byly složeny z bývalých i současných hráčů, doplněné o volejbalisty
z vyškovského okresu
a v neposlední řadě
i o mladé talentové volejbalisty z Rousínova
a Vítovic, kteří teprve
nabírají první volejbalové zkušenosti.
Fotbalový turnaj
„O pohár starosty
města Rousínova“
16. 1. 2016 se konal
ve sportovní hale za

účasti 8 týmů fotbalový turnaj chlapců (ročník 2006). Tento turnaj byl pod patronací města
Rousínova a na závěr celé akce předal starosta
města Ing. Jiří Lukášek společně se Stanislavem
Píškem, zástupcem rousínovského fotbalu, ceny
a medaile vítězným mužstvům. Na prvním místě
se umístilo družstvo z Vyškova, na druhém místě
Slovácko a třetí místo patřilo Svitavám. Loňský
účastník z Vídně neohájil třetí místo a skončil až
šestý v pořadí. Tradiční zhodnocení akce spolu
s vyhlášením individuálních výkonů hráčů na
postu nejlepší brankář, střelec turnaje a hráč
jednotlivých týmů dává tušit, že o těchto opravdu šikovných malých sportovcích v budoucnu ještě uslyšíme. Ceny přišel předat starosta
města Rousínova Ing. Jiří Lukášek (viz foto s vítězným týmem z Vyškova).
Petr Chromý
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SLAVÍKOVICE OD ADVENTU PO TŘI KRÁLE
Přišel k nám Mikuláš
Cvičitelky TJ Spartak Slavíkovice pořádají každoročně pro děti mikulášské cvičení. Hned ve
čtvrtek 3. 12. se jich v tělocvičně sešlo 67, některé se svými rodiči či prarodiči. Cvičitelky si
je rozdělily podle věku do družstev. Cvičilo se
na všem nářadí a děti se opravdu snažily. Přece
když předvedou to nejlepší, co dovedou, možná
přijde i Mikuláš! A Mikuláš skutečně přišel. Doprovázeli ho andělé s velkým košem dobrot, ale
i čerti s řetězy i ohromným pytlem na nezbedy.
Ty nejmenší děti byly vystrašeny tak, že plačící
hledaly útočiště v náručích maminek. Mikuláš
svým slovem všechny uklidnil, každého z dětí
„vyzpovídal“ a ty zazpívaly krásné zimní a mikulášské písničky, přednesly básničky a říkadla,
uslyšeli jsme i vánoční koledy. Také jsme místo
básniček viděli odvážné přeskoky, salta i kotouly.
Andělé odměnili děti balíčkem plným sladkostí,
ovoce i oříšků. Čerti neměli šanci, i když jeden
z chlapců málem v pytli skončil… Domů jsme se
rozcházeli plni krásných zážitků.
O týden později jsme zpívali u rozsvíceného vánočního stromu kolem živého betléma.
Setkání florbalistů na Štědrý den
dopoledne se již stává tradicí. Celý rok jsou vázáni pracovními nebo studijními povinnostmi,
málokdy se podaří, aby na trénink mohli všichni.
Tento den se ale opravdu osvědčil. Doma by pře-

káželi při přípravě slavnostní večeře, v tělocvičně se krásně odreagují od všech starostí a pak už
jen „šťastné a veselé…“
Již 32. ročník předsilvestrovského pochodu
se konal v neděli 27. 12. Tentokrát jsme utekli
slavíkovické mlze do krásných olšanských lesů.
Již u studánky Koretinky prosvítaly mezi vysokými stromy paprsky zimního sluníčka.
Na Červeném vrchu se už na nás sluníčko usmívalo z jasné oblohy. To určitě potěšilo všech 53
účastníků krásné procházky. Teď ke Třem javorům a odtud buď zpět do Olšan nebo pro ty
zdatné a odvážné přes Kalečník a Vítovice. Některé úseky cest byly sice blátivé, ale nikomu to
nevadilo. Pozorovali jsme kouzlo zimní přírody
a dýchali zdravý lesní vzduch, který je balzámem na průdušky a který nám tolik chybí ve
Slavíkovicích. Cíl pochodu byl až v pohostinství
TJ Spartak, kde nás zahřálo teplé občerstvení.
A příště jdeme určitě zase, můžete se k nám připojit!
Vánoční turnaj v sálové kopané
stihli někteří účastníci pochodu jen taktak. Jen
se posilnili připraveným občerstvením a již na
ně čekalo jedno z 5 pětičlenných družstev, které
se utkaly o pěkný pohár. Ve čtyřech družstvech
hráli členové místního oddílu kopané, páté bylo
sestaveno s členů právě vznikajícího Fans clubu
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Slavíkovice. Všichni bojovali s největším nasazením, pohár přece jen získalo nejlepší družstvo
fotbalistů. Gratulujeme. Pěkné ukončení podzimní sezony pokračovalo společným přátelským posezením do pozdních nočních hodin.
Turnaj v badmintonu
se vždycky koná o víkendu mezi svátky. Letos
se ale musel přesunout až do nového roku. První část proběhla 2. 1. a druhá 9. l. 2016. Celkem

34 hráči se utkali ve dvouhrách, čtyřhrách mužů
a žen a také ve smíšených čtyřhrách systémem
každý s každým. Nejlepší si odnesli poháry, ale
zvítězili všichni. Shodli se na tom, že hrají hlavně pro zábavu, radost z pohybu a také proto, že
se sešla výborná parta kamarádů, která dává
přednost fyzické aktivitě před televizí a počítačem.
Dobroslava Mezihoráková

ŠTAFETOVÉ PLETENÍ ŠÁLY ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
Stejně jako v loňském roce, tak i tento rok, na veletrhu cestovního ruchu Go a Regiontour 2016
v Brně pokračovaly ženy z Tělovýchovné jednoty
Spartak Slavíkovice pod záštitou Agentury Dobrý
den z Pelhřimova v originálním projektu - štafetovém pletení šály na jedněch jehlicích, který si
vysloužil zapsání do České knihy rekordů. Princip
nespočívá v honění metrů nebo v rychlosti, ale
v předávání si a v pečlivé dokumentaci pletařů.
Takže pokud se vše povede, budou jednou navazovat dcery na práci svých maminek a babiček.
První očka byla upletena právě před rokem na Regiontouru 2015 a řady přibývaly nejen na úspěšné akci Setkání generací ve Slavíkovicích, ale i při
dalších setkáních.

K pletacím jehlicím a barevným klubíčkům v první den konání veletrhů rády přisedaly starostky
z nejrůznějších koutů naší země a chválily neotřelý nápad. S chutí si „zaštrykovala“ i paní
Zuzana Bubílková, která se ukázala být nejen
skvělou moderátorkou a herečkou, ale i zdatnou
pletařkou. V dalších dnech konání veletrhů se
brány otevřely široké veřejnosti i školám.
Okres Vyškov byl ženami ze Slavíkovic skvěle reprezentován a projekt pletení nekonečné šály na
jedněch jehlicích se při svém prvním výročí ukázal
nejen jako životaschopný, ale i stmelující.
Foto a text
Miroslava Vymětalová

NEZISKOVKY

strana 16

MATEŘSKÉ CENTRUM POHÁDKA
Mateřské centrum Pohádka Vám všem přeje
krásný nový rok se spoustu šťastných a pohodových chvil.
V loňském roce jsme opravdu nezaháleli a po
úspěšném přestěhování centra do nových prostor na Tyršově ulici se plně rozjela činnost celého klubu. Pravidelně fungují dopolední herničky,
které maminky hojně navštěvují, odpoledne nabízíme angličtinu pro dospělé, výtvarku pro nejmenší, logohrátky, dívčí klub, aerobic, cvičení pro
rodiče s dětmi a patchwork.
Tímto bychom chtěli poděkovat KVS Svornost
a městu Rousínov za podporu a možnost tu pro
naše děti fungovat. Snažíme se i sami shánět
sponzory a dotace, abychom mohli rozšířit naši
nabídku a plnohodnotněji obohatit naše dění
v centru, již zavedené akce doplnit něčím novým.
Koncem loňského roku proběhla již tradiční
burza dětského oblečení, následně burza hraček, která měla velký úspěch. Rodiny s dětmi

ocenily focení v prostorách MC s Babyateliérem, při kterém vznikly krásné fotografie, které
výborně posloužily i jako vánoční dárky. Příjemným večerem bylo posezení a autorské čtení
s Blankou Hoškovou, která nám představila
své knihy psané velmi poutavým jazykem. Lampionový průvod se těší již každoročně velké oblibě a ve velmi hojném počtu dorazila spousta
dětí s lampionky, aby posvítily broučkům na
cestu. Na první adventní neděli jsme připravili
celé pásmo zábavy pro děti i dospělé v rámci
Adventního odpoledne, ve kterém jste mohli
vidět loutkové divadélko s pranostikami, klauny Jujdu a Jejdu z cirkusu LeGrando, tvořivé dílničky a spoustu skvělé zábavy. V prosinci jsme
s dětmi připravili malé vánoční vystoupení pro
babičky a dědečky v DCHB.
Další plánované akce na měsíc březen jsou Burza dětského oblečení, Hledání velikonočního
zajíčka, Probouzení broučků. Na duben chystáme jarní workshop, v květnu zájezdový výlet
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a v červnu dětský den. Podrobné informace
a přesné termíny sledujte na našich stránkách
www.klubpohadka.webnode.cz či na facebooku,
samozřejmě budete informováni formou letáčků
včas před každou akcí.
Děkujeme všem maminkám, které se podílejí na
chodu centra samotného, ale i na pořádání akcí.
Pokud máte nové nápady, či Vám tu ještě něco
chybí, neváhejte a přijďte mezi nás. Těšíme se.
Maminky z MC Pohádka
Pravidelný rozvrh MC Pohádka:
Prostory herny:

Prostory kreativky:

Pondělí:

17:00-18:00

Logohrátky

16:00-17:00

Výtvarka pro nejmenší

Úterý:

9:30-11:00

Koblížci - herna s programem

17:00-19:00

Angličtina

Středa:

9:30-11:00

Rarášci - herna s programem

16:00-17:30

Dívčí klub

Čtvrtek:

9:00-11:00

Sluníčka - herna s programem

Pátek:

9:30-11:00

Berušky - herna s programem

18:00-22:00

Patchwork

9:00-12:00

Patchwork

Sobota:

V rámci MC též pořádáme: Aerobic - středa od 17:30 v tělocvičně
Cvičení pro rodiče s dětmi v sále Svornost - středa od 16 hodin.

POZVÁNKA NA JARNÍ POCHOD DRAHANSKOU VRCHOVINOU
V sobotu 19. března se uskuteční 41. ročník Dálkového pochodu Drahanskou vrchovinou. Startovat se bude od 7 do 11.30 hod. z hospody Na
Stadecu v areálu fotbalového hřiště TJ Tatran
Rousínov. Účastníci si mohou vybrat mezi trasami o délce 8, 17, 18, 21, 25, 35 a 50 kilometrů. Pro
všechny účastníky bude na kontrolách připraven
čaj a chléb se sádlem a cibulí, na osmi a osmnáctikilometrové trati (kontrola Vildenberk, Horka) si můžete opéct špekáček. Za pěkného počasí
je osmikilometrová trasa ideální pro výlet s malými dětmi i v kočárku, kdy jsou na kontrole mimo
opékání připraveny i hry a soutěže pro děti. Krásné počasí je už objednáno. Více informací naleznete na stránkách pochodu www.dpdv.ic.cz.
Minulý ročník, ač nebyl zařazen mezi významnější krajské akce KČT, si svou účastí nezadal roč-

níku předchozímu, který byl vybrán jako pochod
k zahájení jarní sezóny KČT Jihomoravského kraje
s účastí 1 036 registrovaných pochodníků. Loňského ročníku se účastnilo 896 registrovaných
pochodníků z celé republiky, přičemž z Rousínova
a nejbližších okolních obcí přišlo 464 pochodníků. Rádi bychom touto formou poděkovali všem
účastníkům, pořádajícím dobrovolníkům, partnerům a institucím, díky nimž je možno akci každoročně pořádat.
K účasti na nadcházejícím ročníku DPDV srdečně
zvou členové Turistického oddílu mládeže Kačeny
a jejich přátelé.
Václav Čermák,
pořadatel pochodu
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ROUSÍNOVSKÝ KLUB SENIORŮ
Dá se říci, že v Rousínově je
Klub seniorů velice aktivní díky jeho vedoucí paní
Magdě Rothkögelové. Každý měsíc se senioři scházejí na posezení s hudbou
v Záložně, v letních měsících bývá toto posezení
spojeno s pěší vycházkou
do některé místní části,
případně do Olšan. Senioři
mají možnost zvyšovat
svou celkovou kondici,
zdraví a kreativní myšlení
na vycházkách do blízkého i vzdálenějšího okolí,
návštěvou různých výstav
a divadelních představení
v Brně a ve Vyškově a na
každoročním jednodenním zájezdě. V loňském
roce byl velmi zdařilý zájezd do Nového Jičína a
na technickou památku Dolní Vítkovice. Tradicí
je již několik roků předsilvestrovská vycházka
do Olšan s posezením v restauraci u Kalábů. Den
před Silvestrem roku 2015 se sešlo 60 seniorů.

Jak vidíte, činnost klubu je bohatá a zveme proto
další zájemce na plánované akce v roce 2016.
Ing. Jana Božeková

KDO HRAJE A ZPÍVÁ, TEN DOBRÉ SRDCE MÍVÁ!
Tímto mottem uvedla cimbálová muzika Kalečník veřejnosti, že vystoupí v pátek 27. 11. 2015 od
19 hodin v malém sále Záložny pod názvem
„Kateřinská beseda u cimbálu“.
Pro ansámbl primáše Ing. Pavla Švejnohy je hudba
vášní. Tam jsem pochopil, že všichni členové prodělali obtížnou etapu, kdy se museli naučit ovládat nástroje a hlas. Pro svou produkci získávají
stále bohatší repertoár. Během svého koncertování, až do druhého dne, vyčerpali téměř všechny
folklórní oblasti Moravy a navíc každý z účastníků si mohl říci, co chce zahrát. Vyhověli všem
a za jejich doprovodu si každý mohl zazpívat.

Ing. František Havíř zpíval přímo s cimbálovou
muzikou. Každý jejich projev je okrášlen něčím
jiným. Produkce účinkujících je jejich srdeční záležitostí, poskytuje jim prostor pro realizaci jejich
hudebních nápadů a umění. Eva Trněná hrála houslové kontry, Vojtěch Švejnoha kontrabas, Pavlína
Varmužová cimbál, Yvona Kalábová a Jana Kužnárová hrály na housle a zpívaly. Kateřina Švejnohová hrála na flétnu a též zpívala. Hlasy zpěvaček
byly vyrovnané a výrazově podmanivě laděné.
Ing. Václav Hlaváč
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ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY VE SLAVÍKOVICÍCH
V předvánočním adventním čase využili občané Slavíkovic pod záštitou Tělovýchovné jednoty Spartak výzvu Deníku Rovnost a přihlásili se
k akci „Česko zpívá koledy“. V roce 2015 se jednalo
o 5. ročník a ve středu 9. prosince se v 18.00 hodin
na 730 místech roztroušených po celé České republice sešlo téměř sto tisíc lidí, včetně známých
osobností, kteří si společně zazpívali 5 známých
koled - Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši a oblíbenou píseň Vánoce,
Vánoce přicházejí.
Ve Slavíkovicích začaly nácviky písní na začátku
prosince, ale nejdříve bylo nutné zajistit a rozdat
texty a také začít připravovat organizaci akce,
se kterou ve Slavíkovicích doposud nebyly zkušenosti. V přípravách nás podporoval Vyškovský
Deník, coby spoluorganizátor, ale chuť společně
si zazpívat nebylo ve Slavíkovicích potřeba nikomu vnucovat. Aktivně se ke zpívání postavili
především členové oddílu kopané TJ Spartak Slavíkovice, kteří pro vytvoření slavnostní atmosféry neváhali obětovat čas a energii a vytvořili reprezentativní živý betlém se zvířaty. Nápady pro
vytvoření příjemné atmosféry nebraly při přípra-

vách konce, takže nakonec se při samotném „zpívání“ sešlo na 250 zpěváků, kteří společně prožili
krásné předvánoční chvíle. Zpěv koled doprovodila paní učitelka
Mgr. Zdeňka Trněná na klávesy a Klárka Šeligová
na flétnu. Ozvučení a osvětlení celého prostoru
před budovou tělocvičny, kde se akce konala, podpořilo slavnostní náladu a závěrečný ohňostroj,
kterým své spoluobčany překvapili členové FANS
Slavíkovice, byl krásným vyvrcholením celé slavnosti.
Po oficiálním ukončení programu se občané měli
možnost zahřát čajem a svařeným vínem, slavíkovické ženy napekly sladké pochoutky, takže
nebylo divu, že se ještě několik hodin poté lidé
nechtěli rozejít, protože jim spolu bylo dobře.
O fotografie dětí s betlémskými postavami a zvířátky byl ve všech rodinách velký zájem. Poděkování patří všem, kteří si ve Slavíkovicích přišli zazpívat, protože také díky tomuto zájmu veřejnosti
budou mít členové
TJ Spartak Slavíkovice určitě chuť v roce 2016 akci
zopakovat.
Ing. Marie Straková, Ph.D.

KULTURA

strana 20

„NA KUS ŘEČI…BEZ STRACHU A KŘEČI“
David Kříž (1985) – zpěvák, režisér, pedagog,
skladatel, textař, absolvent Konzervatoře
Brno a brněnské JAMU. Je významnou osobností působící po celé ČR. Za posledních deset
let zvládl spolupracovat v rámci Rousínova se
všemi hudebními tělesy působícími ve městě.
Je zakladatelem úspěšného souboru D.A.V.A.
V letech 2010 – 2014 byl David Kříž zvolen do
Zastupitelstva města. V pátek 11. prosince 2015
se v 18 h ve velkém sále Záložny uskutečnil koncert nesoucí název „Na kus řeči…bez strachu
a křeči…“ Za účasti žáků, kolegů, přátel, předních představitelů města Rousínova i jeho významných institucí, se na jevišti po delší době
David Kříž představil jako sólový zpěvák. Po
skončení koncertu se vytvořila dlouhá řada
gratulantů, kteří kromě jeho pěveckého projevu
ocenili skromnost a pokoru, s jakou vzpomínal
na své zážitky a osoby, které poznal a potkal.
Koncert byl věnován oslavě jeho třicátých narozenin a závěr se nesl v duchu loučení. Po koncertě jsme se ho zeptali na několik otázek.
Čím je pro Tebe Rousínov?
Místem mého dětství a dospívání. Místem první
třetiny života. Místem mého uměleckého i lidského růstu. Malebným městem se spoustou
zajímavých lidí.
Čím je pro Tebe D.A.V.A?
Je to dítko, které směle roste a má stále více přátel. Je to mladická nerozvážnost, která nám přináší tolik radosti. Je to divadelní rodina.
Proč tedy soubor opouštíš? Na koncertě ses
loučil. Budeme Tě v Rousínově vídat méně?
Soubor D.A.V.A neopouštím. Jsem jeho uměleckým vedoucím. Změní se pouze posty režisérů, které obsadí hostující Kristýna Kopřivová
a kmenový herec souboru Jakub Libánek. Od ledna 2016 mám bydliště v Brně. Většina mých uměleckých a profesních aktivit je v různých koutech

ČR. V rámci Rousínova se určitě uvidíme na představeních souboru D.A.V.A a koncertech ZUŠ.
Co bys popřál D.A.V.Ě do budoucna?
Aby byli D.A.V.Áci stále partou, ve které se setkávají lidé za účelem potěšit, pobavit, poučit nejen
diváky, ale i sebe. Aby dělali Daváci čest nejen
svému jménu, ale také Rousínovu, který byl vždy
plný zajímavých divadelních počinů. A samozřejmě plné sály nadšených diváků.
Co bys popřál Rousínovu?
Přeji mu co nejméně „remcalů“ a co nejvíce akčních lidí, kteří budou muzicírovat, sportovat, kteří třeba vysadí pěkné předzahrádky, které budou
těšit spoluobčany na procházkách, nebo také
těch, kteří se umí na ulici usmát a mile pozdravit,
prostě mnoho těch úžasných duší města, které
přispěly a přispějí k tomu, aby byl Rousínov stále
tak kouzelný, jak ho už od dětství znám já.
Celý rozhovor naleznete na
www.davarousinov.cz
Ptal se: Jan Žáček

KULTURA

strana 21
POVÁNOČNÍ KONCERT ANEB TO NEJLEPŠÍ NA KONEC
Konec vánočního období ukončila ta nejlepší kultura nadregionální úrovně, kterou jsme mohli
v Rousínově zažít. Dokonalý koncert umělecky,
společensky, v nádherném prostředí, s fascinujícím vystupováním a projevem Martina Doležela
a jeho přátel.
V sobotu 9. ledna proběhl poslední vánoční a zároveň první letošní koncert. V kostele sv. Václava
vystoupil rousínovecký rodák Martin Doležel
a jeho přátelé. Martin Doležel působí jako pedagog na Biskupském gymnáziu v Brně a žije
v Kloboukách u Brna. V Rousínově vedl více než
10 let komorní sbor Danielis, který během jeho působení nabídl velké množství vystoupení, a to nejen vánočních. Martin se také dlouhodobě aktivně
věnuje sólovému zpěvu.
Koncert začal tradiční koledou Narodil se Kristus
Pán. Začal tím, čím normální vánoční koncerty
končí a měl stále gradující úroveň. Během koncertu Martin představil své umělecké kolegy
– Karolínu Coufalovou, Kateřinu Švejnohovou
a Kristinu Růžičkovou (zpěv), Hedviku Šlápotovou (příčná flétna), Veroniku Vaňkovou a Marii

Foltýnovou (housle), Marka Schollera (trombón),
Ditu Černínovou, Tomáše Pelouška a Patrika
Buchtu (klavír), Jakuba Hádka (kytara) a Jiřího
Svobodu (bicí). Kromě nádherného hudebního
zážitku posluchači prožívali nadání a zapálení
všech vystupujících, kteří nám předvedli své krásné umění ať jednotlivě při špičkových sólových
vystoupeních, tak i všichni společně při dynamicky gradujících skladbách. Z jejich spolupráce při
každé skladbě byla patrná dokonalá harmonie
nejen zvuková, ale i kolegiální. Ke krásné povánoční atmosféře přispělo i průvodní slovo, které
hudební vystoupení doplňovalo.
Za bouřlivý potlesk si publikum, které zaplnilo kostel sv. Václava, vysloužilo ještě přídavek
– Tichou noc. Věřím, že všichni, kteří se koncertu
zúčastnili, byli koncertem tak nadšeni jako já, a že
se o koncertu bude ještě dlouho mluvit.
Děkujeme Martinu Doleželovi a všem jeho kolegyním a kolegům za krásný zážitek!
František Havíř ml.
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I V ROUSÍNOVĚ SE OTEPLUJE
Není nic výjimečného v našem zeměpisném pásmu, že stále přibývá větší měrou vegetace ze
Středomoří. Umožňují to nejspíše změny klimatu
všem známé. Mírná zima, teplé jaro, které plynule
přechází do léta, a i období podzimu si podrží babí
podobu léta.
Se zalíbením si prohlížím formy rostlin, které
neměly šanci za mého mládí dostat se přes Alpy
až do oblasti našeho mírného vegetačního pásma. Nevěřím svým očím, rostlina aklimatizovaná
v subtropech se přede mnou třepotá pod jíním
a je stále ještě plná malých zelených fíkových
plodů. Žádám pěstitele, kterým je Ing. Zdeněk
Frank (1924), aby mi odpověděl na položenou
otázku: „Kde se tady tato rostlina vzala?“ A on
klidně odpoví: „Ať si zvyká!“ Jen tak si pro sebe
prohodím: „My tu máme Mičurina!“ Povoláním
je technik, ale souběžně se svou profesí se celý
život zabývá biologickou prací. Roubuje, očkuje,
vegetativně rozmnožuje různými způsoby, ale
především si pěstuje rostlinky ze semínek. Stejně

i tento fíkovník, ze kterého mu dcera letos vyrobila 10 kg džemu.
Specializuje se na rostliny, které mají v sobě léčivou sílu. A fíkovník, ten má hned všech pět „P“:
• příznivě ovlivňuje činnost trávicího ústrojí
• přispívá, a to velmi příznivě, žaludečním
sliznicím
• posiluje obranné mechanismy organismu v boji
proti mikrobním procesům
• podporuje zdravý stav tkání
• působí příznivě na činnost mozku
Fíkovník je rozsáhlý rod z čeledi morušovníkovitých s více než 800 druhy. O jeho pěstování se
dovídáme více než 3 000 let před Kristem. Pochází
z Přední Asie, pěstuje se odedávna v široké oblasti
od západního Středomoří po severovýchodní Indii, kde všude snadno zplaňuje. Největšími producenty fíků jsou Turecko, Itálie, Řecko a další země
Středomoří a v Rousínově Ing. Zdeněk Frank.
Ing. Václav Hlaváč

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Městské služby Rousínov, příspěvková organizace, oznamují, že přijmou do trvalého pracovního poměru provozního elektrikáře se vzděláním v oboru a s praxí. Nástup možný ihned. Bližší informace
získají zájemci na adrese: Městské služby Rousínov, Sušilovo nám. 46, tel: 517 324 837, 605 454 965.
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Telefon

Mobil

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

517 324 825

732 319 065

lukasek@rousinov.cz

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

517 324 835

773 114 857

sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

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

grecova@rousinov.cz

podatelna

Obhlídalová M.

517 324 820

733 539 138

radnice@rousinov.cz

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

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833

734 752 399

pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Hálová Kateřina

517 324 847

778 435 983

halova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

517 324 847

733 373 554

nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

517 324 840

733 539 137

mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

517 324 828

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Pukowietz Josef, Ing.

517 324 827

778 741 200

pukowietz@rousinov.cz

Vlková Jana, Ing.

517 324 836 739 454 690

vlkova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

517 324 832

739 454 695

mezihorakova@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

Městská policie Rousínov
JSDH

chladek@rousinov.cz
724 571 836

Vlček Karel

517 371 667

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

e-mail

jhavir@seznam.cz

pekarikova@rousinov.cz

konecna@rousinov.cz
739 265 415

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

Vodičková Helena, Ing.

778 411 251

vodickova@rousinov.cz

Haizler Vlastimil

778 439 429

haizler@rousinov.cz

778 417 821

mpolicie@rousinov.cz

Minařík Petr

517 324 831

Janečková Soňa

517 324 831

Marišler Vlastimil

517 324 849

mpolicie@rousinov.cz
777 681 605

jsdh.rousinov@seznam.cz
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Město Rousínov

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

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

