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SLAVÍKOVSKÉ ŽENY
pěkné kroje mají…slavíkovské hodky rády obnovily…
Tak začínala úvodní písnička slavíkovických žen,
které v sobotu 21. května pořádaly již třetí babské
hody ve Slavíkovicích na počest narození sv. Jana
Nepomuckého, jehož socha zdobí místní kapličku
již od počátku 18. století. Velké párové krojované
hody se slaví na sv. Václava, proto hodky patří
ženským.
Krásné sobotní odpoledne rozehřívají paprsky
jarního sluníčka, kaplička je ozdobena růžičkami,
opentlené břízky září v slunečním svitu. Ze dveří
místní školky vychází 34 žen a dívek, nastrojených v překrásných kyjovských krojích. Slavnostním nástupem za znění pěkného pochodu přijdou
až před kapličku. Sem přinesou sklepníci také
historický obraz sv. Jana Nepomuckého, který byl
součástí slavností v minulosti. Dochoval se díky p.
Marii Tomanové z č.p. 56 a nyní je uschován i pro
časy budoucí u Doležalů. A slavnost může začít...

Jako za starých časů zazněl zvon místní kapličky,
promluvil páter Michal, požehnal vesnici i hodové víno a společně jsme se pomodlili. Stárky zazpívaly úvodní písničku letošních hodků a první
stárka požádala místostarostu města Rousínova
p. Zdeňka Šedého o hodové právo. Obdržela nejen
právo hodové veselí pořádat, ale i klíč s městským
erbem, který dává první stárce právo vládnou až
do pondělí celému městu. A první tanec patřil
místostarostovi.
…celičkou vesnicí projdeme průvodem…znělo
v úvodní písni, tak se také stalo - velcí, malí i ti
nejmenší v náručí rodičů, všichni v krásných krojích. Do kroku, k tanci i zpěvu vyhrávala dechová
hudba Voděnka z Kozlan. Na křižovatce vytvořily
stárky čtyři kolony a zatančily Moravskou besedu.
Na devíti zastávkách se zpívalo, tancovalo, hodovým hostům hostesky nabízely rozmarýny i malé
občerstvení. Průvod končil tradičně u májky před
sokolovnou TJ Spartak Slavíkovice, kde se večer
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pořádala hodová zábava. Nástup stárek do pěkně
vyzdobeného sálu mile překvapil všechny hodové hosty svou choreografií. Ještě úvodní písnička,
polka patřící stárkám a pak celý večer dámská volenka. První tanec samozřejmě patřil partnerům
stárek. V průběhu večera zatančily stárky ještě
jednou Moravskou besedu. O půlnoci čekalo na
všechny hosty i většinu stárek milé překvapení.
Část tanečního parketu se proměnila na vodní
plochu a šest akvabel v podání místních fotbalistů nám ukázalo své umění. Ovace v průběhu i po
skončení představení nebralo konce. Děkujeme

všem za nápad i za jeho realizaci. A pak dál nás
stárky vyzývaly k tanci i zpěvu těch nejpěknějších slováckých pěsniček. Neradi jsme se loučili
s hudbou, nikomu se domů ještě nechtělo, a ti nejvěrnější si až do rozednění prozpěvovali slovácké
milostné…
Tak příští rok zase na shledanou na babskéch
hodkách!
Slavíkovické stárky

VERNISÁŽ VÝSTAVY ČESKÝCH A MAĎARSKÝCH FOTOGRAFŮ OPĚT V ROUSÍNOVĚ
V neděli 15. května 2016 v 17 hod v Galerii na staré radnici v Rousínově byla slavnostně zahájena
výstava českých a maďarských fotografů s názvem ,,Rousínov a přátelé“, letos s tématem „Dědictví“. Výstavy se zúčastnila i maďarská strana
projektu a děti z Maďarska okrášlily vernisáž hudebním vystoupením velmi dobré úrovně. Vernisáž uvedl i náš starosta Ing. Jiří Lukášek a dále
přední brněnský fotograf Ing. Jiří Sláma, který
je čestným předsedou Klubu moravských fotografů. Za maďarskou stranu projektu promluvil
dr. Papp Kornél, ředitel reformátorské školy
z Halászteleku.
Myslím, že jsme tento rok sestavili opět výstavu, která i přes velkou pestrost fotografií
dává smysl a hodně pocitů, které se vám návštěvníkům snažíme jako fotografové zprostředkovat okem našich skleněných čoček.
Někteří návštěvníci byli z výstavy tak unešení,
že hned začali pózovat pod vystavenými fotografiemi. Výstava se po ukončení v Rousínově
přesouvá na zámek Plumlov - vernisáž bude
v úterý 5. července v 16 hodin v hlavních prostorách zámku. Po výstavě na Plumlově se výstava přesouvá do Maďarska. Děkujeme tedy
městu Rousínovu, rámařství Ludmily Osolsobě
a všem lidem, kteří s výstavou pomáhali.
Pavel Zugar

NENECHTE SI UJÍT
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sobota 11. června
1. LETNÍ NOC V ROUSÍNOVĚ
19 h - Nejkrásnější muzikálové písně v podání
herců souboru DAVA
20.30 - h DISCO & OLDIES, za mixem DJ KLIMIX
21.30 - h Barmanská show
zahrada za Záložnou, 19 h - 01 h
neděle 12. června
FOLKLORNÍ FESTIVAL SUŠILŮV ROUSÍNOV
– 5. ročník
Od 14 h vystoupí pěvecký sbor a taneční soubor
ze ZUŠ F. Sušila, SPS Sušil, Hanácký mužský sbor
Rovina, Tetky z Kyjova, Mužáci z Kyjova, Hudecká
muzika Jury Petrů, Soubor lidových písní a tanců
Májek a dětský soubor Májíček z Brna a cimbálová muzika Kalečník.
Možnost výroby svíček a zdobení perníčků,
občerstvení zajištěno.
zahrada za Záložnou, 14 h - 18 h

10. - 30. června
OBRAZY DIVOKÁ PŘÍRODA
Výstava obrazů Václava Hlaváče
PO – PÁ 10 – 17 h, NE 14 – 17 h
výstavní prostory staré radnice
11. – 12. června
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
TyMyJáNová zahrada Základní školy v Rousínově
v sobotu 11. června 2016 od 15 do 18 hodin otevřena veřejnosti, v 16 h komentovaná prohlídka,
různé hry a tvoření.
Zahrada za Záložnou – otevřena během víkendového programu letní noci a folklorního festivalu
17. 7., 24. 7., 14. 8., 21. 8. 2016
LETNÍ KINO V ZAHRADĚ ZA ZÁLOŽNOU
Vždy 14 dní před termínem představení bude
možné na facebooku hlasovat o výběru filmů

PŘIPRAVUJEME PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Město Rousínov připravuje na letní prázdniny příměstský tábor pro děti od 5 let. Program je zajištěn v níže uvedených termínech vždy od 8 do 16 hodin. Děti zažijí pobyt v přírodě, návštěvou
muzea či zámku, dobrodružné výlety do okolí, táborové hry, soutěže, hledání pokladů,…
Termíny:
11. – 15. července 2016
15. – 19. srpna 2016
Cena týdenního tábora: 800 Kč
Informace a přihlášky: Bc. Pavel Chládek, tel: 517 324 830, e-mail: chladek@rousinov.cz
Vedoucí příměstského tábora: Lenka Popelková, tel: 774 991 279, e-mail: lena.pop@seznam.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROUSÍNOV INFORMUJE:
Z důvodu provádění revize veškerého knihovního fondu Městské knihovny Rousínov a jejich
poboček bude knihovna na Sušilově náměstí v době od 11. července do 28. srpna 2016 pro
veřejnost UZAVŘENA. Čtenáři nemusí vypůjčené knihy a časopisy před uzavřením knihovny
vracet, upomínky jim během této doby NEBUDOU zasílány.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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STAVEBNÍ AKCE V ROUSÍNOVĚ V ROCE 2016
Zimní období není ideální pro provádění venkovních stavebních prací, nicméně lze provádět
práce uvnitř. Jednou z takových akcí byly vnitřní
úpravy městského úřadu. Jednalo se o nové rozvody slaboproudé sítě včetně nové serverovny,
zabezpečovací techniky, komponentů městského rozhlasu a příprava pro nové silnoproudé
rozvody. Tyto práce byly prováděny za plného
chodu úřady a mnoho návštěvníků úřadu zaregistrovalo přesuny jednotlivých kanceláří.

S příchodem jara se započalo s venkovními pracemi na stavbě chodníků v části Královopolské Vážany kolem průtahu, který se prováděl
v loňském roce, a chodníků v ulici Lípové. V obou
případech chodníky navazovaly na obrubníky
stávající komunikace a byly dopojovány vjezdy
k přilehlým nemovitostem. Zde se vyskytovaly

drobné problémy, které se řešily ve spolupráci
s majiteli. V ulici Lípové je provedena rovněž rekonstrukce stávajícího schodiště do ulice U kapličky. Schodiště bude následně doplněno zábradlím a provedena náhradní výsadba za odstraněnou zeleň.
Další akcí, která proběhla, je rozšíření veřejného
osvětlení před ZŠ Habrovanská. Jedná se o pět
kusů svítidel včetně kabelového rozvodu, zemních prací a terénních úprav.
V letních měsících bude probíhat přestavba dílen
na ZŠ Tyršova na nové učebny včetně vybavení,
na ZŠ Habrovanská proběhne rozšíření kapacity školní kuchyně a zázemí. Pořízením nových
technologických zařízení bude rozšířena kapacita ze současných 450 na 600 obědů.
V městských částech Vítovice a Kroužek budou
provedeny demontáže stávajících autobusových
zastávek a montáže nových zastávek, včetně
přilehlých dlážděných ploch. V Kroužku byly započaty práce na úpravě povrchu dětského hřiště
včetně oplocení. Tyto práce jsou prováděny částečně svépomocí.
O dalších stavebních akcích Vás budeme informovat v následných číslech Zpravodaje.
Jiří Karásek
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UZAVÍRKA ULICE ZAHRADNÍ
Město Rousínov, odbor výstavby a životního
prostředí, informuje obyvatele a majitele provozoven a garáží na ulici Zahradní o plánované
rekonstrukci kanalizace. Na základě kamerového průzkumu společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., která je provozovatelem kanalizační sítě v našem městě, je páteřní stoka na ulici
Zahradní již v nevyhovujícím stavu, a proto byla
zařazena do harmonogramu oprav. VaK Vyškov,
a.s. plánuje opravu v termínu od poloviny červ-

na do poloviny září. V tomto termínu bude ulice
Zahradní uzavírána na etapy, aby byl co nejméně
omezen příjezd k jednotlivým domům. Přesto se
však občanům žijícím v této lokalitě omlouváme
předem, protože v průběhu výkopových prací
bude docházet ke krátkodobému omezení průjezdu vozidel, v lokalitě za zdravotním střediskem k delší neprůjezdnosti vozidel.
Ing. Dušan Pekařík, odbor VŽP

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Město Rousínov informuje své občany, že od
konce května do konce září 2016 budou probíhat
opravy dálnice D1.
1. Rekonstrukce vozovky km 199,3 – 204,6 směr
Vyškov, v období 6 – 9/2016.
2. Rekonstrukce vozovky km 220,2 – 229,5 směr
Vyškov, v termínu 28. 5. – 22. 9. 2016. U této akce
bude uzavřen sjezd na km 226 u Vyškova.
Přes Rousínov není plánovaná žádná oficiální
objížďka, ale je předpoklad, že se velká část ři-

dičů bude dálnici vyhýbat použitím silnice II/430
Brno - Rousínov – Vyškov.
Vzdáleně se Rousínova dotknou plánované akce
SÚS JMK: oprava III/37930 průtah Habrovany (od
křižovatky na Nemojany směr Olšany) a opravy
povrchu silnic 37926,7,8 v Nemojanech a Lulči.
Tyto akce by měly proběhnout ve II. pololetí roku
2016.
odbor VŽP

ZMĚNA V JÍZDNÍM ŘÁDU
Na základě žádosti rodičů z místní části Slavíkovice o časové posunutí odjezdu autobusů v odpoledních hodinách od školy do Slavíkovic jsme
podali žádost na Kordis JMK. Po několika kolech
jednání se podařilo najít řešení. Změna nastane
od 12. 6. 2016 a vypadá takto:
odpolední spoje do Slavíkovic odjíždí v časech
13:15 h a 15:25 h přímo od školy v Rousínově do
Slavíkovic (lepší časové sladění s ohledem na
ukončení vyučování).

Další žádost byla na posunutí večerního spoje
z Rousínova do Olšan přes Královopolské Vážany a Vítovice jedoucí v čase 23:10 h na dřívější
odjezd. Změna nastane od 12. 6. 2016 a vypadá
takto:
dojde k posunu posledního spoje linky 731 v pracovních dnech na čas odjezdu v 22:50 h z Rousínova směr Olšany - tato časová poloha daleko lépe navazuje na přípoje ze směrů Vyškov
(22:46 h), Bučovice (22:43 h) a Brno (22:41 h).
Zdeněk Šedý, místostarosta
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NOVÁ SERVEROVNA A STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ NA MĚÚ ROUSINOV
V měsíci dubnu byla do provozu uvedena nová
serverovna a strukturovaná kabeláž. Nevyhovující, zastaralé, provizorně natažené rozvody
datové sítě na MěÚ byly v průběhu čtyř měsíců
nahrazeny novou serverovnou a strukturovanou
kabeláži. Serverovna byla umístěna do půdního
prostoru ve 3NP. Stavebně se jedna o samostatnou izolovanou místnost s klimatizaci, ze které
je napojena celá budova slaboproudými rozvody. Architektonicko-stavební řešení vycházelo
z požadavků minimálních
zásahů do stávajících
konstrukcí, rychlé realizace, pokud možno bez
„mokrých“
stavebních
procesů. Časové provádění bouracích a stavebních
prací bylo s realizační firmou QDS s.r.o. z Brna týdně koordinováno, jelikož
po celou dobu realizace
bylo nutné zabezpečit
plně provoz MěÚ. Nová infrastruktura je přiměřeně robustní s ohledem na předpokládanou
zátěž a s ohledem na požadavky budoucího
rozvoje (kapacitní, výkonové, technologické) při
maximální ochraně dřívějších investic do ICT
úřadu. Součástí projektu je i nové spolehlivější

zabezpečovací zařízení MěÚ, které je již v plném
provozu. Na přelomu měsíce byla do nových rozvaděčových skříní přemístěna původní telefonní
ústředna, do konce června zde budou přemístěný i modernizované prvky městského rozhlasu.
Občané se mohou do budoucna těšit na zlepšení
služeb poskytovaných pracovníky MěÚ elektronizací jednotlivých procesů. Na závěr bych rád
poděkoval pracovníkům MěÚ, občanům i dodavatelské firmě za vstřícný přístup a vzájemnou

toleranci při provádění stavebních prací za provozu a omluvil se všem, za případné komplikace,
které jim vznikly.
Ing. Marián Tlčik, MBA
tajemník úřadu

KAM SE STARÝM SPOTŘEBIČEM? ODNESTE HO DO SBĚRNÉHO DVORA!
Sběrný dvůr v Rousínově má ve svém areálu
vyčleněné plochy pro ukládání elektro zařízení
jako jsou pračky, ledničky, mrazničky, ale i malé
spotřebiče – fény, varné konvice, vrtačky, atd.
Pokud máte doma vysloužilý spotřebič, můžete
ho přinést (přivézt) do sběrného dvora na adrese
Krejčířova 28.

Smyslem zpětného odběru elektrických spotřebičů je šetřit suroviny, energie a podílet se na
ochraně životního prostředí.
Otevírací doba sběrného dvora:
pondělí
13:00 - 18:00
středa
13:00 - 18:00
sobota
8:00 - 12:00
Odbor VŽP
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MĚSTSKÁ ZELEŇ
Od spousty z Vás jsme obdrželi pochvalné reakce na květinový záhon u kostela. Velice nás
to těší a budeme rádi, když se Vám budou líbit
i naše další výsadby.
Nyní, na přelomu května a června, přišel čas
letniček. Letničkové záhony každoročně vysazujeme na náměstí a na hřbitovech v Rousínově
a Rousínovci. Letničky na náměstí budou i letos
připomínat venkovský květinový záhon. Prostor
před městským úřadem již zdobí dvě květinové
pyramidy; nově vedení města pořídilo třetí, která je umístěna před kostelem. Letos jsme pyramidy osázeli surfiniemi ve třech barvách a bylo
použito 510 rostlin. Po loňském úspěchu jsme
znovu připravili pestrý letničkový záhon v parčíku na ulici Tománková a na novém hřbitově.
Záhony jsou založeny metodou přímého výsevu na stanoviště a tento rok jsme vybrali směsi
„Středověk“ a „Multicolor“.
Aktuálně se také věnujeme osázení průtahu.
Část ploch je navržena jako keřové výsadby, na
původních plochách se stromy je navržen trávník. Práce probíhají průběžně s ohledem na rozsáhlé plochy a množství rostlin. Časově náročná je zejména příprava terénů, která zahrnuje
rytí ploch a doplnění zeminy.
I přesto, že se spoustě z Vás zeleň v Rousínově líbí, musím zmínit opakující se problémy
s vandalismem. Stále se najdou tací, kteří kradou
a poškozují výsadby. V nové ulici Sadová se někteří občané nemohou trefit na přechod a zkracují si cestu přes levandule, z nichž již polovinu zničili. Ve Vítovicích náhrady za rozkradené

a poškozené rostliny dosáhly částky 2500Kč.
V Kroužku nové výsadby ničí především mlá-

dež, škody převyšují 3000Kč. Ve Slavíkovicích
u Spartaku pravidelně po zábavách doplňujeme
růže. Dochází také k poškozování mladých stromů, poslední případy jsou ze sídliště a dětského
hřiště za Základní uměleckou školou. Náklady
na náhradu jednoho takového stromu se pohybují v částce přes 1500 Kč.
Škody průběžně nahrazují Městské služby. Tyto
práce a náhrady nás stojí jak čas, tak i zbytečně
vynaložené finanční prostředky, které by mohly
být využity jinak.
Ing. Helena Vodičková

PŘESTĚHOVÁNÍ KNIHOVNY VE VÍTOVICÍCH
V prvních měsících letošního roku došlo k uzavření knihovny ve Vítovicích, pobočky Městské
knihovny Rousínov. Důvodem bylo její přestěhování a následné provedení revize celého knihovního fondu. Po přestěhování knihovny do sice menšího, ale útulnějšího prostoru v budově místní

hasičky, byla knihovna ve Vítovicích dne 2. května
2016 opět pro veřejnost otevřena.
Výpůjční doba je každé sudé pondělí v době od
18 do 20 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Věra Konečná, Městská knihovna Rousínov
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POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTEM ROUSÍNOVEM
Co si máme představit pod pojmem „domácí
pečovatelská služba“? Je to poskytování úkonů,
které mají zabezpečit všechny sociální potřeby
člověka spadajícího do skupiny v této oblasti potřebných. Jenom ve zkratce. Pečovatelské úkony
se dělí do 5 základních kategorií:
· pomoc při zvládání úkonů o vlastní osobu
(oblékání, chůze, orientace…)
· pomoc při osobní hygieně
(koupel, vlasy, nehty, pokožka…)
· poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
(příprava a podání jídla, dohled nad pitím…)
· pomoc při zajištění chodu domácnosti
(nákupy, praní, žehlení, úklid……)
· zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod k lékaři, na nákupy….)
Registrovanou terénní pečovatelskou službu
poskytuje Město Rousínov od března roku 2010.
Sociální úkony jsou poskytované převážně nájemníkům D-CHB, kde je celkem 46 uživatelů,
kteří pečovatelskou službu využívají. Pečovatelská služba je služba placená (hrazená uživatelem), ale takřka všichni, kterým je poskytována,
pobírají od státu na pokrytí těchto výdajů tzv.
„Příspěvek na péči“. Finanční obnos (mimo své-

PRVNÍ JARNÍ KYTKY NA LOUKÁCH
Proč na Loukách s velkým „L“? Ano, protože, jak
mnoho Rousínováků ví, již deset let zde stojí
dům pro seniory s pečovatelskou službou pro
potřebné občany. A zrovna na tyto lidi si jednoho jarního dne vzpomněl i rodák z našeho města,
pan Milan Bubniak. Najednou tady byl, s velkým
množstvím sytě žlutých narcisů. Docela mě to
zaskočilo, ale mile překvapilo.
A teprve jaké překvapení to bylo pro všechny
naše nájemníky. Každý dostal do bytu pěknou
kytičku a alespoň touto cestou panu Bubniakovi
poděkoval.
J. Havířová

ho důchodu) za pečovatelské služby tudíž mají
možnost hradit z tohoto státního příspěvku.
O tyto uživatele, tak jako o provoz celé budovy,
se starají čtyři pečovatelky, které zaměstnává
Město Rousínov, s technickou pomocí Městských služeb města Rousínova.
Kromě toho si můžou všichni občané Rousínova a jeho místních částí (Kroužek, Slavíkovice,
Vítovice, Čechyně, Královopolské Vážany, Rousínovec) u stejné pečovatelské služby Města
Rousínova objednat tzv. „svoz občanů“, který
v našem městě funguje již od srpna 2011. Jedná
se obyčejně o doprovod a odvoz k lékaři, na nákupy a zpět domů.
Veškeré podrobnější informace o pečovatelské
službě Města Rousínova jsou k dispozici na internetových stránkách www.rousínov.cz
Kontakty na poskytovatele pečovatelské služby Města Rousínova:
Havířová
724 571 836
Jandorová
608 944 857
Jindřichová
607 910 745
Tomečková
739 112 814
kancelář D-CHB
517 326 180
J. Havířová

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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TĚM, KTERÝM CHCEME PODĚKOVAT
Ze zkušeností a z dlouholeté praxe mého povolání, kdy denně pracuji s lidmi, jsem svědkem
spíše nespokojenosti. Nespokojenosti se vším,
aniž by někdy dotyční konkrétně věděli proč. Už
jen tak, z vrozeného pesimismu naši nátury, být
zamračení a naštvaní. Kdyby každý z těch nespokojených si vzpomněl a uvědomil, co prožívaly
generace našich rodičů a prarodičů, možná bychom se k sobě chovali lépe.
A proto jsem velmi ráda, že se setkáváme i s lidmi jiného ražení, s lidmi, kteří nemyslí jen na sebe
a svůj majetek. Jsou nenápadní, nekonfliktní
a dokonce se rádi podělí s ostatními, aniž by se
tím sami chtěli zviditelnit. Přesně s takovými
jsem se letos setkala u nás na D-CHB v Rousínově.
I když jsem slíbila, že nebudu zveřejňovat původce darů, které obdrželo Město Rousínov –
potažmo my, zaměstnanci pečovatelské služby
na D-CHB, nedá mi, abych alespoň touto cestou

těmto skromným lidem nepoděkovala. Děkujeme vám za materiální dary - počítač, novou stolní desku pod počítač, dvě žehličky, žehlicí prkno,
tlakoměr, kávovar, zkrátka dary v celkové hodnotě 20.000,- Kč.
A máme zde ještě jednoho dárce se stejným požadavkem zůstat anonymní. Mezi tyto dary patří
dvě chodítka pro osoby se sníženou pohyblivostí, klozetová židle, holicí strojek, magnetická tabule tzv. flip-chart s příslušenstvím k pravidelným volnočasovým aktivitám - dary v hodnotě
10.000 ,- Kč.
Takřka všechny tyto věcné dary jsou zároveň
cennými pomůckami v poskytování a administrativním vykazování naší péče vám všem, hlavně
nájemníkům D-CHB.
Ještě jednou DĚKUJEME.
Za kolektiv pracovnic DCHB,
Louky 1156/1 v Rousínově Júlia Havířová

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
Za poslední „redakční období“
jsme pokračovali v zajištění klidu,
pořádku, bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu u akcí pořádaných městem i dalšími organizacemi. Usměrňovali jsme např.
provoz a napomáhali s organizací dopravy při
„Setkání vozů Volkswagen New Beetle a Beetle“
a exhibicí skupiny auto-moto veteránů „Habrovanské otevírání šoupátek“.
Aktivně jsme spolupracovali se složkami Integrovaného záchranného systému nebo mu byli
na požádání nápomocni. K opětovně znečištěnému toku Habrovanskému potoka jsme volali Hasičský záchranný sbor. Příčiny znečištění zjišťují
příslušné orgány. Zdravotní záchrannou službou
byla naše pomoc vyžádána při jednání s problematickým, psychicky labilním pacientem. Zpra-

covali jsme několik poznatků pro Policii ČR, spolupracovali s jejími útvary vč. kriminální služby.
Nezůstáváme lhostejní k porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské
zodpovědnosti, Podněty od nás obdržel jak orgán sociálně právní ochrany dítěte ve Vyškově,
tak i sociální odbory našeho města i jiných obcí.
Narůstá množství žádostí veřejných orgánů
a organizací o úkony ve správním řízení. K získání stanoviska či informací ve specifických věcech
se na nás obrací jak vedení města, tak i odbory
městského úřadu.
Přestože se diskotéky pořádané v areálu nad Tománkovou od června přesunují na svůj pravidelný letní provoz do jiné obce, noční služby budeme
stavět i nadále. V plánu je totiž řada kulturních
a hudebních akcí, které probíhají po dvaadvacáté hodině. Největší zátěž v dalších týdnech však
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očekáváme v souvislosti s již započatou rekonstrukcí dalšího úseku dálnice mezi Rousínovem
a Vyškovem. Naší prioritou napomoci těm nejslabším, tedy chodcům, seniorům, maminkám
s dětmi. Pokud to bude kapacitně možné, jsme
v součinnosti s dopravním inspektorátem Policie
ČR připravení využít naše zákonná oprávnění při
usměrnění provozu na klíčových komunikacích
a křižovatkách.

Rozšířili jsme „vozový park“
Na konci loňského roku jsme byli vybaveni „teréňáčkem“. Vozidlo v barvách policie a majákem přirozeně zefektivnilo naši činnost. Práce
v terénu nemá být fixována za volantem, proto
další formy výkonu služby rozhodně nezaniknou. Občané si v minulosti zvykli na cyklohlídky strážníka. Ty byly posledních 5 let konané
na jeho soukromém kole. Sice pohledném, ale
ne příliš kvalitním. S přibývajícím opotřebením
rostl počet servisních zásahů na osobní náklady
strážníka. Za aktivního přispění a podpory vedení města Rousínova jsme v květnu pořídili kvalitnější „stroj“, s jehož přispěním byly cyklohlídky
obnoveny. Případným zlým jazykům, kteří této
formě výkonu služby posměšně přezdívají „četnické humoresky“ vzkazujeme, že jízdní kolo sice
bylo tradičním prostředkem prvorepublikového
četníka, ale moderní policejní sbory ve světě se
k němu velmi rády pro efektivnost a úspornost
vracejí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Z hlídkové knížky městské policie
Mladý manželský pár s kočárkem nás požádal
o zhodnocení situace v místní části Rousínovec. Před jedním z domů jsou často nuceni sejít
z chodníku kolem řadové zástavby do vozovky
a riskovat i s dítětem v silničním provozu mezi
kamióny. To vše kvůli obcházení vozidla, ponechaném čelně před vraty rodinného domu. Situaci jsme obratem citlivě vyřešili. O to víc jsme
však byli překvapeni reakcí seniora - neřidiče
z domu, který nutnost vstupu chodců do vozovky
prezentoval jako samozřejmost.
O tom nejsme přesvědčení. Apelujeme na ohleduplnost všech. Chodníky slouží chodcům, vjezd
do domu ke vjíždění a nikoliv k překážení jiným
účastníkům silničního provozu nebo navyšováním jejich rizika.
To, že rousínovské autobusové nádraží patří
k reprezentativním, není pochyb. Téměř 6 let se
o udržování čistoty svědomitostí sobě vlastní
stará jediná paní uklízečka – děkujeme! Možná
i proto nás všechny velmi trápí schválnosti některých cestujících. Vyjmout celý zásobník papírových osušek od umývadla a ucpat jimi toaletu
vyžaduje notnou dávku hlouposti a arogance.
Pokud i Vám na kulturnosti cestování záleží,
velmi oceníme, když budete nápomocni a na
pachatele obdobných „projevů“ nás neprodleně
upozorníte na tel. č. 778 417 821.
Petr Minařík, strážník

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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OVOV NA ZŠ ROUSÍNOV
OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů - mnozí z nás nevědí, o co se jedná. Někteří
zavzpomínají na odznak zdatnosti, který kdysi
plnili za své školní docházky. OVOV je sportovní
projekt, který založili olympijští šampioni v desetiboji, Robert Změlík a Roman Šebrle, s cílem
motivovat děti ke sportu. Zaměřili se především
na žactvo základních škol. I naše škola se již
před lety zapojila do tohoto projektu. Žáci během celého školního roku plní deset atletických,
silových a dovednostních disciplín: sprint na 60
m, skok daleký, hod míčkem, shyby na šikmé
lavičce, hod medicinbalem vzad, skákání přes
švihadlo, kliky, leh-sedy, trojskok snožmo a na
výběr mají ze tří disciplín: plavání, 1000 m běh
a dribling s basketbalovým míčem.
Nejlepší žáci reprezentují naši školu v okresním
kole, dále mohou postoupit do krajského kola,
popřípadě do kola republikového. I přesto, že
naše škola nemá atletické zázemí pro trénink,

umisťují se někteří naši chlapci a děvčata velmi
vysoko. Družstvo i jednotlivci ZŠ Rousínov pravidelně postupují do krajského kola. Letos tomu
není jinak. V okresním kole v Bučovicích jsme
v družstvech porazili i sportovně zaměřené školy z Vyškova a dál postoupilo i sedm našich jednotlivců. Krajské kolo se koná 6. 6. 2016 v Brně.
V minulých letech se už do republikového finále
probojovali Hana Volešová (2012), Pavel Sedlmajer (2013), Jiří Ševčík a Ondřej Krejčí (2014)
a v roce 2015 Natálie Jelínková.
Získávání odznaků a úspěchy motivují děti ke
stále lepším výkonům a dalšímu snažení. Samy
chtějí cvičit a zlepšovat se. Všechny se už těší,
až budou moci trénovat na přislíbeném novém
atletickém oválu. Přejme jim i nadále chuť do pohybu, vždyť pohyb je základem zdravého života.

Ondřej Krejčí a Jiří Ševčík s Robertem Změlíkem a Romanem Šebrlem (olympijský vítěz v desetiboji z LOH
v Aténách 2004)

Natálie Jelínková se Šárkou Kašpárkovou (bronzová
medaile v trojskoku na LOH v Atlantě 1996, mistryně
světa v trojskoku z roku 1997) a s Robertem Změlíkem
(olympijský vítěz v desetiboji z LOH v Barceloně 1992)

Mgr. Markéta Sekaninová

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Se souhlasem zřizovatele bude provoz mateřské školy v Rousínově v době letních prázdnin
přerušen na dobu tří týdnů od 25. 7. do 12. 8. 2016.
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ŠKOLY

BEZ POTLESKU
Vedoucí kina Sokolský dům ve Vyškově oslovila
naši školu s nabídkou vystavit výtvarné práce žáků v předsálí kina. Nabídku jsme využili
a připravili více než 20 panelů s pracemi žáků
2. stupně. Výstava trvala celý měsíc a i v příštích
letech budeme mít stejnou možnost možnost
prezentace.
Co je na tom? V těchto prostorách nevystavuje
každý. Tato nabídka přišla jako odměna po zkušenostech vedení kina s dobrou prací pedagogů rousínovské školy. S přístupem k dětem, se
zvládnutím kázně žáků apod. Zde svoji dobrou
práci odvádí zejména vychovatelky školní družiny. Podobně příjemných ozvěn se vrací více.

Například z vyškovského zimního stadionu, kam
jezdila bruslit se svými učitelkami většina žáků
1. stupně, dokonce i prvňáčci. Z horské chaty na
beskydském Gruni, kde každoročně dospívající
sedmáky krotí celý týden pětice lyžařských instruktorů. Ze vzdělávacího střediska v Maršově
u Uherského Brodu, kam jezdí naše škola na několikadenní adaptační pobyty, atd. Tyto ozvěny
jsou dokladem dobré práce našich učitelů a vychovatelů. Poctivé, mravenčí, každodenní, v každém okamžiku. Neviditelné práce bez ovací.
Kolegyně a kolegové, děkuji vám za to.
Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel ZŠ

NETRADIČNÍ A NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY
Mateřská škola připravuje dětem různé netradiční
programy, které se nyní, při
pěkném počasí, uskutečňují
venku na školní zahradě.
Ve dnech 18. a 19. května
připravila MŠ ve spolupráci s cirkusem LeGrando
z Brna – Lužánek celodenní
projekt „Cirkus ve školce“.
Na zahradě byly postaveny cirkusové stany a v nich
v dopoledních hodinách
probíhal s předškolními
dětmi pod vedením trenérů
trénink a nácvik jednotlivých výstupů. Děti okusily
různé cirkusové disciplíny:
chůzi po laně, balancování
na kouli, žebříkovou akrobacii, pyramidy i něco
z umění fakírů, klaunů a kouzelníků. Po obědě
a krátkém odpočinku děti své umění předvedly
na generální zkoušce svým kamarádům ze školky a při odpoledním představení svým rodičům.

Zúčastnění předškoláci tak získali nevšední
umělecké i sportovní zážitky a za svoje výkony
byli odměněni bouřlivým potleskem a ovacemi
přihlížejících diváků.
H. Šmerdová, učitelka MŠ

ŠKOLY
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HRY S DRUMBENY
Ve dnech 9. - 11. května se děti společně s učitelkami zúčastnily výukového programu s bubínky,
tzv. drumbeny.
Program se uskutečnil na školní zahradě, vždy
v dopoledních hodinách. Děti byly rozděleny na
mladší děti a předškoláky. Program se lišil v délce i obsahu.
Všechny děti pluly společně s lektorkou na ostrov lodí. Během cesty všechny překvapil déšť,
ale na ostrov nakonec dopluli. Po celou dobu děti
bubnovaly do rytmu dle pokynů.
Na ostrově byl velký nepořádek (barevné míčky
a drátěnky), který děti uklidily (roztřídily podle

barvy do správných nádob) a současně přitom
trénovaly hod na cíl. Předškoláci měli do cesty přidanou hru procvičující postřeh. Lektorka
střídavě zvedala 2 - 4 barevné vlaječky a podle
ukázaných barev si děti mezi sebou vyměňovaly
místo u drumbenů. Následně dopluly stejně jako
mladší děti zpět do školky.
Během celého programu si děti procvičovaly orientaci v prostoru, barvy, rytmus, postřeh i přesnost v hodu na cíl. Akce měla u dětí velký úspěch.
Bc. Monika Flösslerová
učitelka MŠ

ROZMARÝNEK
Rozmarýnek je jedním z pěti pracovišť školského zařízení Lipka Brno a své služby nabízí lidem,
kteří se zajímají o šetrnější a odpovědnější přístup k životnímu prostředí a zdravý životní styl.
S předškoláky pravidelně navštěvujeme výukové programy, které obohacují naši výuku o environmentální rozměr a naplňují náš ŠVP ,,Společně si hrát, objevovat a poznávat“. Programy mají
vždy vysokou odbornou úroveň, poskytované
informace jsou aktuální, rozvíjí tvořivost, děti si
osvojují ekologické myšlení a získávají praktické poznatky pomocí bezprostředního kontaktu
s přírodou a přírodními materiály.

V jarních měsících jsme navštívili program ,,Babiččina zahrádka“. Děti se seznámily s tím, jaká
zelenina roste babičce na zahrádce, jak voní, jak
chutná a také kdo bydlí v kompostu. Hravě objevovaly krásnou zahradu Rozmarýnku, zvířata
i rostliny. Nejhlubším zážitkem bylo samostatné
zasetí rukoly do kelímku a příprava koření do babiččiny bramboračky.
Už se těšíme na další návštěvu a příjemné chvíle,
které strávíme v Lipce.
Bc. Renata Popelová
učitelka MŠ

ŠKOLY
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NOVOŘEDITELSKÉ ČERVNOVÉ BILANCOVÁNÍ ZE ZUŠ
V Rousínovském zpravodaji z října 2015 jsem se
s Vámi vítala jako nová ředitelka ZUŠ Františka
Sušila Rousínov. Můj první školní rok je již téměř
před prázdninovými branami a událo se toho
v něm opravdu mnoho.

Po všech potřebných prázdninových úpravách
a opravách budovy jsme v září zahajovali i s novými pedagogickými posilami našeho kolektivu - BcA. Lucií Kubátovou, která vyučuje hru na
klavír, a Veronikou Jánskou, jež se věnuje dětem
ve výtvarném oboru. Do všech akcí, ze kterých
jsme oproti předešlým letům rozhodně neslevili
a o nichž Vás pravidelně na těchto stránkách informuji, se obě dámy zapojily s velkou energií a pílí.
V minulém čísle jsem se zmiňovala
o letošní novince - Rozezpívané poezii i o tradiční akci naší školy Koncertu filmových, muzikálových a pohádkových melodií. Ty se konaly ve
druhém pololetí a v tomto čase někteří naši žáci také soutěžili. Soutěž
základních uměleckých škol, kterou
každoročně vyhlašuje MŠMT, probíhala v tomto školním roce ve hře na
keyboard. Pod vedením BcA. Petry
Andrlové se okresního kola zúčast-

nili tři žáci. Jakub Čáslava obsadil 3. místo, Kristýna Limanovská 1. místo a Lucie Bubniaková postoupila do krajského a posléze i do ústředního
kola, kde získala nádherné 2. místo. Jiného typu
soutěže - jednokolové Újezdské notičky ve hře
na housle se se svým žákem Janem
Graffem zúčastnil i Mgr. Jaromír Graffe a výsledkem bylo 2. místo. Všem
patří veliká gratulace!
Měsíc květen přinesl jako každoročně absolventské koncerty žáků
hudebního oboru a vystoupení tanečního oboru, které pro Vás paní
učitelka Jana Pinterová i letos připravila ve dvou dnech. V tomto měsíci jste ovšem mohli zaznamenat
i dvě novinky. Historicky první absolventskou výstavu na Staré radnici,
která dokázala, že absolventi jsou
schopni pod vedením svého pedagoga zrealizovat samostatnou prezentaci svojí činnosti. Druhou novinkou byla slavnostní inaugurace absolventů všech tří oborů ZUŠ s předáním
pamětních absolventských listů a závěrečným
fotografováním. Ta svojí milou a zároveň slavnostní atmosférou snad předznamenala hezkou
tradici, která bude k naší škole opět neodmyslitelně patřit.

ŠKOLY
Téměř všechna naše letošní, ale
i předešlá veřejná vystoupení, snímá
kamera a fotografie a nacházíte je na
webových stránkách www.zusrousinov.cz. Za tyto mnohaleté záznamy vděčíme v největší míře člověku, který se tiše ukrývá za kamerou
a s nadšením potom její záznamy
zpracovává - panu Karlu Vymětalovi.
Díky němu máme vizuální památku,
kterou bychom si jinak museli uchovávat pouze ve svých myslích.
Děkuji celému pedagogickému sboru
za skvěle odváděnou práci v jednotlivých hodinách, ale i při veřejných
produkcích a přípravách na ně. To vše bychom
však nezvládali bez udržovaného zázemí, které
nám skvěle zajišťují paní uklízečky Jitka Škůrková (v době nemoci ji zastupuje Silvia Hartlová)
a Olga Zichová. V neposlední řadě patří také moje
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poděkování za podporu a důvěru našemu zřizovateli - Městu Rousínov.
Přeji Vám krásné a odpočinkové léto a těším se
v září na nová setkávání!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila

RADEK DOČKAL JUBILUJÍCÍ – BILANCUJÍCÍ
Dokončení rozhovoru z dubnového vydání zpravodaje
Teď už se nedivím, že máte na své žáky tak vysoké nároky. Všimla jsem si, že už i s malými
flétnisty a zpěváčky se začínáte zabývat komorní hrou a zpěvem. Není to pro ně těžké?
Je i není. Pro kohokoliv je obor komorní hudby
či zpěvu nelehký a vyžaduje určité predispozice a současně velkou dávku píle a trpělivosti.
Zároveň však tento hudební prostředek ideálně
rozvíjí a pěstuje hudebnost, vnímavost, smysl
pro souhru, pro intonaci, hlubší prožitek z interpretace. Děti týmová práce i sounáležitost velmi
baví.
Že jste vynikající pedagog, je zcela zjevné. V jakých oblastech jste kdy pedagogicky působil?
Moje učitelská kariéra trvá již 32 let. Pedagogicky jsem působil na několika ZUŠ (Zlín, Kroměříž,
Brno, Pozořice), 10 let jsem vyučoval na Církevní konzervatoři, vedl jsem seminář staré hudby

na Hudební akademii v bosenském Sarajevu,
realizoval více než 500 výchovných pořadů pro
mládež všech věkových kategorií. Sám komponuji skladby přímo pro své žáky, které jsou pro
ně nejen muzicírováním, ale zároveň metodickou
průpravou konkrétních technických prvků dle jejich vyspělosti. V létě se chystám na přednášku
v rámci mezinárodního fóra Hudební interpretace a pedagogika na Slovensku.
Na které zajímavé umělecké spolupráce a projekty rád vzpomínáte?
Odpověď by zabrala mnoho a mnoho stran. Bylo
jich skutečně nesmírně moc. Pokusím se vybrat
namátkou pár z nich. Spolupracoval jsem rád
a vzájemně velmi inspirativně s přítelem Davidem Uličníkem ze 4-tetu Jiřího Korna, který premiéroval moje skladby, dále se světovou pěvkyní
Magdalenou Koženou, s dramaturgem Filhar-
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monie v New Yorku Theodorem Wiprudem, jemuž jsem v ČR premiéroval jeho díla, s herečkou
Gabrielou Vránovou, s pěvci, kteří jsou v oboru
veličinami Ivanem Kusnjerem, Richardem Novákem, Petrem Julíčkem, Marikou Žákovou, Zuzanou Pálenskou, Petrem Ulrychem, BROLNem, tuzemskými filharmoniemi i orchestry v Rakousku
a Německu a tak dále.
Děkuji za stručnost. Kolik koncertů jste v životě realizoval, máte je spočítané?
Úplně přesně, Pavli, nemám. Nikdy jsem to ještě
nepočítal. Vedl jsem si přehled až v dospělosti.
Odhaduji, že v dětství to bylo určitě přes 300,
večerních s různými svými ansámbly i sólových
více než 1 000, přes 500 výchovných, k tomu nutno připočíst soutěže a festivaly tuzemské i zahraniční, produkce v médiích a koncerty se svými
žáky či studenty vůbec nepočítám. Celkově bychom se dostali asi k číslu 2 500.
Zmínil jste soutěže. Máte na mysli i nějaké nedávné? A v jakých médiích je možno se s Vámi
setkat?
V rozhlase, kde pouštějí pravidelně moje nahrávky. V televizi, kde jsem natočil několik pořadů
a účinkoval i v přímém přenosu. Napsal jsem
hudbu k filmu Kvartet, který získal mnohá ocenění. S Petrem Ulrychem jsem natočil hudbu k televizní pohádce Jak se Kuba stal mlynářem. Letos
v únoru jsem natáčel celovečerní film Bába
z ledu v mezinárodní koprodukci s cenami ověnčeným režisérem Bohdanem Slámou, kde hraji
závodního otužilce, tedy sám sebe. Ten snímek
přijde do kin na začátku roku 2017 a bude se promítat celosvětově. Natočil jsem 10 hudebních CD
a ještě jednu klasickou vinylovou gramodesku.
V rozhlase českém i slovenském vysílali různé
rozhovory se mnou, dokonce i londýnská BBC
se mnou natočila interview. V novinách o mně
vyšlo poměrně dost článků. CD Jací jsme byli
v roce 2010, které jsme natočili se žáky naší ZUŠ,
bylo odborníky vysoce hodnoceno jako mimořádný počin a zvláště první světová nahrávka
na zvukový nosič díla B. Martinů Pastorely ze
Stowe se dočkala od renomovaných hudebníků
obrovských komplimentů. Ze soutěží poslední
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doby zmíním mezinárodní soutěže v Makedonii,
v Bratislavě, v Olomouci, kde jsem v kategorii duchovní hudba získal zlatou medaili.
Jste velmi všestranným člověkem žijícím
v několika rovinách všemožných aktivit, o čem
svědčí i brzký, a to již druhý Váš autorský koncert v rozmezí několika týdnů v Rousínově. Asi
máte obrovské množství plánů do budoucna.
Uvedl byste alespoň některé?
To ano, máš pravdu. Plánů je nekonečně a je těžké vybrat. Uvedu ty nejbližší, které chci realizovat. Napsat pro děti stovky dalších básní, vydat
je v několika knížkách, zkomponovat pro děti
i dospělé několik muzikálů, jejichž náměty už
dlouho nosím v hlavě. Dále mám nabídku k napsání a vydání knihy o ultraběhu v letošním roce.
Plánuji realizovat celovečerní skladbu Madrigalová mše se 4-tetem J. Korna a symfonickým orchestrem doplněným netradičními instrumenty.
Jednu část tohoto díla jsem již před 5 lety za přítomnosti televizní kamery veřejně uvedl. Plánuji
uběhnout maratóny na všech kontinentech, zaplavat si v Antarktidě, vylézt na osmitisícovku,
oběhnout non-stop po hranici celou naši republiku, se žáky se zúčastnit mezinárodní soutěže.
Děkuji, že ses nezeptala na životní krédo. To bych
si připadal už vskutku stařecky. /úsměv/
A máte nějaké?
Jednodušší, než si možná myslíš. Přeji si, aby
k sobě lidé byli slušnější, taktnější, empatičtější,
přáli jeden druhému a měli se navzájem elementárně lidsky rádi.
K tomu není co dodat. Jsem sama zvědavá, co vše
mi na sebe ještě milý oslavenec neprozradil a co
snad prozradí někdy příště. Děkuji mu za trpělivý
rozhovor a přeji mu k jeho jubileu plno sil na další
tisíce naběhaných kilometrů, nepřeberné množství kreativních nápadů a plno šikovných žáčků,
kteří budou jeho melodie s radostí hrát.
Rozhovor připravila Pavla Chromá

ŠKOLY
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STO PATNÁCT DOBRÝCH SKUTKŮ
115 osob se v pondělí 18. dubna 2016 dobrovolně zapojilo do úklidu, který pořádala Základní
škola v Rousínově ve spolupráci s Klubem seniorů, Mateřským centrem Pohádka a městskými
službami v rámci celostátní akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Celkem 86 dětí a 29 dospělých
pomohlo se sběrem odpadu na veřejném prostranství našeho města. „Přišel jsem, protože
mě baví pomáhat,“ hlásil Vašek ze třetí třídy. A že
bylo co uklízet! Dobrovolníci vytvořili jedenáct
pracovních čet a vydali se na předem stanovené
úseky. Postřehy a dojmy patnáctileté Sáry přibližují průběh první části odpoledne: „Do této akce
jsem se zapojila, protože mi není jedno, jak se kolem nás povalují odpadky. Něco podobného jsem
zažila už na táboře a vím, že uklízení nemusí být
jen nechutné, ale může být také docela zábavné. Nejvíce mě překvapilo složení naší skupinky
„uklízečů“. O většině holek jsem si myslela, že jim
nic moc špinavá práce neříká. A najednou jsme
všechny na sobě měly reflexní vesty a rukavice
a vydaly jsme se vypořádat s nepořádkem. Asi
nikdy nepochopím, jak vůbec lidé mohou vyhodit

takové věci, které jsme společně s učiteli našli.
Na dvoukilometrovém úseku jsme nasbírali 11
pytlů odpadu, poskládali pomalu celé auto, nový
šatník a mohli otevřít prodejnu se skleničkami
od alkoholu. Chvilku jsme si dokonce mysleli,
že jsme našli mrtvolu.“ Někteří lidé jsou bohužel
nepořádní. Výsledkem úsilí všech dobrovolníků
bylo přes šedesát pytlů odpadků a hromada dalšího nepořádku. Doufejme, že se nenaplní slova
deváťačky Nikoly „Jestli to takhle bude pokračovat, Země se za chvíli zahalí do odpadů,“ a naše
okolí zůstane čisté.
Po práci legraci – v druhé části odpoledne si sběrači zaslouženě užili opékání špekáčků a jablek,
ale především bohatou tombolu. Ten den vyhráli
všichni. Dárky a barevné tašky na tříděný odpad
do domácnosti byly připraveny pro každého.
Hřejivý a nenahraditelný pocit z dobrého skutku
je však nejcennější odměnou. Děkujeme všem,
kteří se na úspěchu akce podíleli.
Hana Pivečková
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Čarodějnice 2016

ČARODĚJNICE 2016
Příspěvek ze 3. ročníku pálení čarodějic ve Vítovicích. Akci, která se těší stále větší oblibě, pořádá
TJ Sokol Vítovice.
Letos se sešlo na návsi u rybníka na 60 masek
čarodějů, čarodějnic a černokněžníků, kteří si
vyslechli zprávu o řádění zlé baby Jagy v naší
vesnici. Nastartovali košťata, zlou Jagu vypátrali
a přivedli až k připravené hranici na Sokoláku,
kde byla posléze k radosti dětí a všech místních
občanů upálena.
Mezitím ještě proběhla soutěž o nejlepší masku
v různých kategoriích, pohybové a postřehové soutěže pro děti, a tombola. Nikdo neodešel
s prázdnou. Po upálení Jagy jsme si naplnili bříška voňavými špekáčky a po setmění se děti vypravily na stezku odvahy k bývalé hájence, kde
si ti nebojácnější mohly vylovit z vody překvapení v podobě žáby, brouka nebo koníka. Ač už
bylo večer zima, dětem se domů vůbec nechtělo
a užívaly si tajemnou atmosféru temnoty a ohně
u lesa.
Všem obětavým organizátorům a sponzorům
patří velký dík za hezké zážitky.
Hana Richterová

V sobotu k nám potřetí
čarodějky přiletěly
s čaroději slet zas měly
na svém novém koštěti.
Z rybníka zrcadlo
házelo prasátka
na malé křesadlo
a super košťátka,
na nejednu ježibabí pihu
a pokřivené frňáky,
na hady a žáby v lihu,
pavouky, netopýry a ptáky.
Čarojízda na koštěti
zastavila čas ve vesnici –
kam se hrabou s BMW a Fordem
slavní Němci a Amíci!
Košťátka jsou ryze ekologická
spotřeba a jízda ekonomická –
stačí zápal pro věc v srdci
a čarodějové s úsměvem frčí –
kam se hrabe Chevrolet,
na koštěti jízda mění se hned v let!
Má to ovšem jeden háček
toto koště funguje
jen když Duben – panáček
se svou Valpružinou nocí čaruje.
Honili jsme zlou babu Jaguši
co zlem se živila –
byla v tom až po uši.
Naše mise byla splněna,
zlá Jaga už je spálená.
Na košťatech jsme si zařádili
i stezku odvahy nastoupili,
oheň nás večer příjemně hřál,
tak zase za rok letíme dál…

NEZISKOVKY
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CHARITNÍ CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB INFORMUJE
Centrum denních služeb na adrese Polní 1444 ve
Slavkově u Brna je sociální služba, která působí již
od roku 2008. Lidé, kterým pomáháme, jsou senioři
a osoby se zdravotním postižením od 18ti let věku.
Staráme se o ty, kteří nechtějí nebo častěji, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nemohou zůstávat sami doma, tak, aby mohli co nejdéle bydlet
ve svých domovech a nemuseli se nutně stěhovat
do domovů pro seniory a obdobných zařízení. Pro
tyto obyvatele nabízíme naše služby. Pomáháme
při přípravě a podání stravy, při zajištění hygieny,
napomáháme při zachování psychických a fyzic-

kých schopností každého člověka. Zajišťujeme
doprovod k lékaři a na úřady k vyřízení nezbytných
osobních záležitostí. Náš přístup je individuální,
podporujeme uživatele ve vlastní samostatnosti, schopnosti vhodně prožít volný čas. V každém
věku je důležité mít pocit užitečnosti a mít možnost se setkávat s lidmi v obdobné situaci, v přibližně stejné věkové skupině.

V rámci Centra denních služeb nabízíme mnoho
aktivizačních činností (canisterapii, trénink paměti, cvičení, muzikoterapii), hrajeme společenské
hry. Pořádáme různé akce, přístupné i veřejnosti,
nedávno to byla výtvarná dílnička s názvem „Jarní
květinový den“, v měsíci květnu „Trénování paměti
s pejsky“.
Většina našich uživatelů má problémy s chůzí, narůstá počet našich uživatel na vozíčku. Tito všichni rádi využívají možnosti svozového automobilu,
který je dopraví nejen do Centra, ale také k lékaři
nebo na úřad. Avšak automobil, kterým nyní jezdíme je již zcela nevhodný
kvůli svému stáří a náročnosti provozu i oprav. Nesplňuje
požadavek na bezbariérovost.
Usazení uživatelů do auta nebo
zpět na invalidní vozík je fyzicky velmi náročné pro samotné
cestující i pro doprovázející pracovnice. Pro přepravu Centra
denních služeb bychom chtěli
pořídit auto s plošinou. Zakoupení bezbarierového auta by
velmi zjednodušilo přepravu
našich zdravotně znevýhodněných dospělých osob i seniorů.
Pracovnicím CDS by ubyla fyzicky namáhavá práce.
Věříme, že se nám podaří získat
potřebné finance na pořízení nového bezbariérového vozu s plošinou pro pohodlnější a důstojnější
přepravu imobilních cestujících.
Bc. E. Vávrová
vedoucí CDS, tel. 734 435 125
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SLAVÍKOVICKÉ ČARODĚJNICE MEZI SPORTOVNÍMI PŘEBORY PODRUHÉ
Prvním závodem byla začátkem dubna krajská
soutěž v gymnastice žactva. Zúčastnili se jí naši
nejlepší - Jiří Ševčík, který ve své věkové kategorii
nenašel přemožitele a Julie Sekaninová, která obsadila v silné konkurenci krásné, i když nepopulární, čtvrté místo. Následovaly oddílové přebory
v gymnastice a šplhu, které připravily pro věkové
kategorie od 2 do 15 let cvičitelky naší TJ Spartak.
Pilný trénink zde zúročilo celkem 23 závodníků.
Soutěžilo se v gymnastickém čtyřboji pro dívky
a v pětiboji pro chlapce, děti si také vyzkoušely šplh
na tyči. Viděli jsme srdnaté výkony, za které byli
všichni odměněni diplomy a drobným dárkem, ti
nejlepší i medailí. Vítězové jednotlivých kategorií
školního věku mohli své výkony změřit na župním
přeboru ve SG a šplhu ve Vyškově. Bohužel pro nemoc nebo již dříve naplánované rodinné programy
soutěžila ve Vyškově pouze 3 děvčata. Julie Sekaninová a Adéla Šeligová obsadily ve svých věkových
kategoriích 6. místa, debutantka závodů sedmiletá
Anička Herynková získala v konkurenci 31 závodnic
pěkné 13. místo. Všem dětem blahopřejeme.
Posledního dubna se sešlo na hřišti 34 malých
a minimálně stejný počet velkých čarodějnic i čarodějů se svými košťaty na již tradičním Pálení čarodějnic. Kostýmy byly strašidelné a krásné zároveň, některé z čarodějnic nebyly k poznání. A právě
košťata byla potřeba při všech hrách a soutěžích
pro děti i dospělé. Odměna samozřejmě žádnou

malou čarodějnici či čaroděje neminula. A pak již
v plamenech skončily všechny čarodějnické makety i košťata, opékaly se špekáčky, ti nejodvážnější
skákali přes oheň. Povídalo se a zpívalo do pozdních večerních hodin, poslední se rozcházeli kolem
půlnoci.
Děti školního věku se souběžně s gymnastikou
připravovaly i na závod mládeže v přírodě pod názvem Medvědí stezkou, jehož regionální kolo čekalo na soutěžící v polovině května v Olšanech. Naše
děti si vedly velice úspěšně. Ti nejmladší (kteří dle
pravidel soutěže nepostupují do dalšího kola) ve
složení Adam Bartošek - Ondřej Hrachovina obsadili 1. místo, 2. místo pak Daniel Čech - Radek Žemla
a Hana Magdová - Kateřina Trněná. Starší hlídky
Michal Bartošek - Vojtěch Vráblík, Lukáš Jandl Marek Křivánek, Julie Sekaninová - Adéla Šeligová
a Michaela Šlimarová - Tereza Vymazalová zvítězily, na 2. místě se umístily hlídky Martin Jandl
- Adam Šlimar a Michaela Holoubková - Klára Šeligová. Tyto krásné výsledky přinesly také 1. místo
v soutěži zúčastněných tělovýchovných jednot
a postup všem šesti starším hlídkám do krajského
kola, ve kterém zopakovaly úspěch z regionálního kola a vybojovaly si tak účast na republikovém
finále. Dětem gratulujeme a jsme na ně opravu
pyšní. Přejeme jim hodně úspěchů na mistrovství
republiky.
Dobroslava Mezihoráková
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ROUSÍNOVSKÉ DĚTI VYRAZILY ZA POKLADEM DO VYŠKOVA
O jedné svěží sobotě jsme spolu s R - klubem Rousínov uspořádali výlet „S poklady za pokladem“ do
Vyškova. Sešli jsme se před sborem Dr. Karla Farského a přes Masarykovo náměstí a Radniční uličkou se přesunuli na zámek. Cestou děti plnily úkoly
kvízu o Karlu IV. a na nádvoří zámku jsme nasnímali
společné foto. V Muzeu Vyškovska jsme shlédli výstavu „České korunovační klenoty na dosah“. Seznámili jsme se s životem největšího Čecha - „otce
vlasti“ Karla IV. A nejen to. Převlékali jsme se do dobových oděvů - děti byly za pážata, děvčata hlavně
za princezny, chlapci za rytíře. Žhavě jsme zkoušeli

středověké chladné zbraně a výzbroj, také šperky
a ozdoby, vlastnoručně si vyrazili pamětní mince.
Nakonec jsme prohlédli největší poklad. České korunovační klenoty - Svatováclavskou korunu, královské jablko a žezlo. Nikomu nevadilo, že to jsou
repliky. Byl to jedinečný zážitek. Celý výlet jsme
zakončili Bowlingem ve Squash centru. Velebíme
nejvyšší prozřetelnost a přejeme si, aby takových
společných zážitků bylo co nejvíc.
Jiří Vymětalík

KULTURNÍ CTITELÉ MĚSTA BYLI NASYCENI
V chrámu Páně sv. Máří Magdalény v neděli dne
22. 5. 2016 od 19.30 hod. zaznělo téměř melodramatické pásmo pod názvem „Pozdvihuji oči k horám“.
Slovem, které si pro své vystoupení připravil pražský herec Jan Kačer, spěl v jeho kulminační gradaci k vyjádření oslavy humanity ve smyslu úsilí
o krásu a dobro lidstva. Celé pásmo bylo zakončeno triumfálním apelem pro obecný projev lidství.
Tento přednes byl doprovázen biblickými písněmi a skladbami od Antonína Dvořáka klavíristkou

Jarmilou Babáčkovou a zpěvem Martina Doležela.
Klavír svým doprovodem vytvořil nosnou a pevnou
oporu, od které se odrážela hlasová mohutnost
s výraznými melodickými proměnami.
Akustické možnosti chrámu proměnily jeho hlas
v silnou rezonanci krásy ve vědomí všech návštěvníků. Nekončila jen jeho vystoupením, ale bude jím
ještě dlouho znít a jako kulturní zážitek se bude
stále vracet. Děkujeme.
Václav Hlaváč

KONTAKTNÍ ÚDAJE
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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

Hladká Markéta

517 324 820

733 539 138

radnice@rousinov.cz
e-podatelna@rousinov.cz

matrika, TP, czechpoint

Jánská Božena

517 324 821

janska@rousinov.cz

matrika, TP, KPPP,
czechpoint

Hrachovinová Petra

517 324 838

hrachovinova@rousinov.cz

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830

778 770 068 chladek@rousinov.cz

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180

724 571 836

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698

rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823

mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

517 324 822

skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní, majetek

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

starkova@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846

pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby
a životního prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833

734 752 399

pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Hálová Kateřina

517 324 847

778 435 983

halova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

517 324 847

733 373 554

nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

517 324 840

733 539 137

mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

517 324 828

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

517 324 827

739 454 692

horcickova@rousinov.cz

Pukowietz Josef, Ing.

517 324 832

778 741 200

pukowietz@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

517 324 832

739 454 695

mezihorakova@rousinov.cz

Ryšánek Jiří

517 324 836

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

517 324 826

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

Městská policie Rousínov
JSDH

Vlček Karel

517 371 667

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

e-mail

vykydalova@rousinov.cz
jhavir@seznam.cz

rysanek@rousinov.cz
733 539 133

skrobova@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

Minařík Petr

517 324 831

778 417 821

mpolicie@rousinov.cz

Janečková Soňa

517 324 831

778 760 002

mpolicie@rousinov.cz

777 681 605

jsdh.rousinov@seznam.cz

Marišler Vlastimil
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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

