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V ROUSÍNOVĚ SVÍTÍ VÁNOČNÍ STROM
Jedním z nejkrásnějších období roku je předvánoční a vánoční čas. Je plný dětského těšení,
setkávání rodin a přátel, a taky je plný světel
a světýlek, ozdobených ulic a domů. Dnes už skoro každé město má svůj vánoční strom. A má ho
i Rousínov. Letos podesáté byl slavnostně rozsvícen během programu o první neděli adventní.
Než se na Sušilovo náměstí stříbrný smrk dostal, vyrůstal u domu pana Petra Vlacha. Jemu
patří velké poděkování, protože strom městu věnoval. Městské služby s pomocí techniky strom
instalovali na náměstí, ozdobily jej a stejně tak
jejich pracovníci připravili světelnou výzdobu
celého města. Díky nim má každá místní část
svůj centrální vánoční strom.
Slavnostní rozsvícení stromu na náměstí odpočítaly děti ze Základní umělecké školy
Františka Sušila během závěrečné písně svého
vystoupení v slavnostním programu. Společně

s nimi zpíval Smíšený pěvecký sbor Sušil, všichni
pod vedením Davida Kříže. Před nimi se plnému
náměstí lidí představily děti z Mateřské školy
Rousínov pod vedením učitelek Terezy Vejdové
a Olinky Terebiencové. Vánoční příběh připomněly děti z Klubu dobré zprávy, který je součástí
R-klubu, dříve zvaného Centrum volného času.
Příběh s dětmi nacvičila paní Libuše Jarošová.
K dobré pohodě přispěly určitě i stánky s občerstvením, dobře zajištěné ozvučení a také možnost
návštěvy předvánoční výstavy v ZUŠ.
Ať vánoční strom nejen na náměstí, ale i ten který budete mít ve svých domovech, přináší pokoj
a radost a připomíná nám všem, že k sobě máme
být vstřícní, rozdávat úsměvy a že nejkrásnějším
dárkem je čas věnovaný našim blízkým.
Ing. Eliška Škrobová, odbor ŠKK
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sobota 12. prosince
VÁNOČNÍ JARMARK
Centrum osobního růstu Cesta a ZŠ Krasohled
připravují vánočně laděný program – dílničky pro
děti, občerstvení
prostory centra Cesta a jeho okolí a bývalá synagoga od 9 do 17 h
neděle 13. prosince
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY
STŘÍBRŇANKA
velký sál Záložny v 16 h
středa 16. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují žáci ZUŠ F. Sušila
sál ZUŠ v přízemí školy v 18 h
sobota 26. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT SPS SUŠIL
A ROUSÍNOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU
kostel sv. Máří Magdalény v 16 h
středa 30. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
DANIELIS
Na programu budou moravské a české koledy
a písně s vánoční tematikou
kostel sv. Václava v Rousínovci v 18 h
úterý 5. ledna
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
STAROSTY MĚSTA
sál ZUŠ v přízemí školy v 18 h
sobota 9. ledna
VÁNOČNÍ KONCERT MARTINA DOLEŽELA
A DALŠÍCH HOSTŮ
Na programu klasický i méně klasický repertoár,
vánoční písně a koledy
kostel sv. Václava v Rousínovci v 18 h

NENECHTE SI UJÍT
úterý 26. ledna
ROZEZPÍVANÁ POEZIE
Večer věnovaný tvorbě Zdeňka Železného
sál ZUŠ v přízemí školy v 18 h
úterý 23. února
KONCERT FILMOVÝCH, MUZIKÁLOVÝCH
A POHÁDKOVÝCH MELODIÍ - ROKI
– ROusínovské KIno
sál ZUŠ v přízemí školy v 18 h

Plesy
sobota 16. ledna
SPOLEČENKÝ PLES KDU-ČSL A SPOLKU
SVORNOST
sál TJ Spartak Slavíkovice
sobota 6. února
ŠKOLNÍ PLES
sál TJ Spartak Slavíkovice
sobota 13. února
SPORTOVNÍ PLES
Pořádá fotbalový oddíl TJ Spartak Slavíkovice
sál TJ Spartak Slavíkovice
sobota 20. února
MĚSTSKÝ PLES
Hraje Charlie’s band Ludvíka Čihánka
sály Záložny
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelů, pracovníků městského úřadu a i městských služeb Vám chci popřát hezký,
spokojený a šťastný konec roku a hlavně jeho
vyvrcholení v podobě vánočních svátků a oslavy
Silvestra.
Doufám, že nyní končící rok 2015 byl pro Vás rokem úspěšným.
Uvědomuji si, že mnoho z Vás bylo fyzicky,
a především psychicky, zatíženo stavbami, které
v tomto roce na území města probíhaly. Šlo především o rekonstrukci průtahu města, dokončování kanalizace ve Vítovicích, rekonstrukci části
silnice v Královopolských Vážanech atd. Všechny
nás to zatěžovalo v dopravní situaci ve městě,
kdy bylo opravdu téměř na mezi únosnosti dostat se přes Rousínov a jeho části do práce, na
nákupy, s dětmi do školy, k lékaři či jinam. K tomu
ještě nemalou měrou přispěly práce na dálnici
mezi Rousínovem a Brnem. Všechny stavební
práce nyní pomalu končí či budou končit do Vánoc. Opravdu veliký dík Vám, kteří jste projevili
velikou trpělivost a toleranci a brali jste tuto situaci s nadhledem a porozuměním. Byla Vás ona
pověstná mlčící většina, kterou některé až hysterické a neovladatelné výlevy vzteků v e-mai-

lech, telefonátech nebo jiným způsobem nám
sdělené, nemohou v žádném případě přebít. Každý vždy chce vylepšení, opravu nebo dobudování infrastruktury. Představa, že se to uskuteční
přes noc (zřejmě položením celého díla z vrtulníku) a nebude ho to omezovat, je zřejmě pouze
utopická vize vzdálené budoucnosti. Každý člověk ví, že něco budovat bez určitých dočasných
omezení nelze a že teprve čas ukáže, zda všechna přijatá technická řešení byla zvolena správně.
„Jen ten kdo nic nedělá, nic nezkazí“.
A co si přát do nového roku 2016? Především to
hlavní a důležité v životě každého z nás. Zdraví, lásku, porozumění, dobré soužití s ostatními
členy společnosti. Životní úspěchy jak lidské tak
pracovní a alespoň částečné splnění snů, tužeb a
přání, které jistě každý člověk nosí v sobě. A proč
jen částečné a ne všechny naráz? „Nemusí pršet,
stačí když kape“, a někdy je čekání na splnění
přání krásnější než jeho konečné naplnění.
Na závěr Vás chci pokorně požádat o toleranci
a pochopení nejen s námi a našimi ne vždy povedenými kroky, ale i s další stavební či jinou činností, která bude probíhat i v příštím roce.
Ing. Jiří Lukášek, starosta města

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
přichází k nám nejhezčí období v kalendáři. Neznám jiný čas, tak nabytý emocemi, radostí, rodinnou pohodou, spokojeností a štěstím, jako
ten vánoční. A právě toto všechno přeji pod každý stromeček, do každé rodiny. Z upřímného
srdce Vám všem přeji, abyste zažili a procítili sílu
lásky a porozumění v takové intenzitě, abyste ji
měli na rozdávání, jelikož takové dary jsou nejvzácnější. Dovolte mi rovněž poděkovat všem
kolegům a kolegyním za každodenní spolupráci

a Vám všem za důvěru, s kterou se na mě v řadě
věcí obracíte.
A když se nasytíte pokojem, oddychem a příjemným lenošením, zastavte se, napište, budu vděčný za každý Váš názor a podnět ke zlepšení naší
práce.
tajemník MěÚ Marián Tlčik
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NOVÝ KRUHOVÝ OBJEZD
Jak jste si jistě během posledních podzimních dní
všimli, v centru města přibyla nová plocha zeleně. Jedná se o tolik diskutovaný kruhový objezd,
tentokrát prostý jakýchkoli soch.
Práce na jeho úpravě proběhly v režii městských
služeb od začátku října do konce listopadu. Naši
zaměstnanci projevili dostatek odvahy, když
v rámci prací museli neustále přebíhat mezi jedoucími auty. Všem, kteří se na úpravě kruhového objezdu podíleli za těchto ztížených pracovních podmínek, patří uznání.
Projekt vegetačních úprav byl zpracován před
třemi lety v návaznosti na projekt okružní křižovatky. Úprava symbolizuje střemchový háj s korytem potoka Rakovce s podrostem okrasných
travin, trvalek a keřů. Středový ostrůvek bude
díky zastoupení různých druhů rostlin proměnlivý během celého roku. V časném jaře se objeví

květy jarních cibulovin, později rozkvetou střemchy, bergenie a barvínky. V létě vyniknou traviny,
které jsou vysazeny v několika druzích. Podzim
bude zajímavý zbarvením listů a kvetením trav.
V zimě budou nejnápadnější střemchy s jantarově zbarvenou kůrou a stálezelené barvínky
s bergéniemi.
Realizace kruhového objezdu stála nemalé úsilí a finanční prostředky. Bohužel, už v průběhu
prací začaly mizet čerstvě vysazené rostliny
jak po obvodu kruhového objezdu, tak i v jeho
středové části. Problémy s vandalismem řešíme
v Rousínově neustále. Veškeré škody průběžně
nahrazují městské služby, ale jsou to zbytečně
vynaložené finanční prostředky, které by mohly
být využity jinak.
Ing. Helena Vodičková
Městské služby Rousínov, p.o.
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SCHŮZKY S VEDENÍM MĚSTA
Vedení města zve občany na schůzky, které se uskuteční na začátku nového roku ve všech místních
částech v následujících termínech:
Místní část
Kroužek
Rousínov
Rousínovec
Slavíkovice
Královopolské Vážany
Vítovice
Čechyně

Datum
12. 1. 2016
19. 1. 2016
26. 1. 2016
2. 2. 2016
9. 2. 2016
16. 2. 2016
23. 2. 2016

Hodina
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Místo
škola
Záložna
Svornost
škola
škola
hasička
škola

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/
2012 připomínáme občanům povinnost uhradit
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 28. 2. 2016. V případě úhrady za 1. pololetí ve výši 300 Kč/osobu,
v případě úhrady za celý kalendářní rok ve výši
600 Kč/osobu. Poplatek bude možné uradit na pokladně MěÚ Rousínov od 11. 1. 2016
nebo převodem z Vašeho účtu na účet města
č. 19-1561324309/0800. V případě převodu na
účet města je nutné uvést variabilní symbol a do
poznámky pro příjemce: jméno, příjmení, rodné
číslo (nebo datum narození) a počet osob, za

které je poplatek placen. Variabilní symbol je
uveden na pokladním dokladu, který jste obdrželi v minulosti při úhradě poplatku, nebo Vám
bude sdělen na pokladně MěÚ Rousínov, případně na telefonním čísle 517 324 846 nebo e-mailu:
pekarikova@rousinov.cz.
Pokud plátce neuvede tyto údaje, vystavuje se
riziku, že platba nebude identifikována. Jakoukoli změnu v placení poplatku (např. změnu počtu
osob) nahlaste na pokladnu MěÚ. Známky na popelnice hrazené bezhotovostně budou vydávány
na pokladně přednostně.
Ing. Růžena Řehořová

PROJEKT „KONSOLIDACE ICT A ELEKTRONIZACE PROCESŮ – ROUSÍNOV“
Město Rousínov podalo žádost o dotaci na projekt „Konsolidace ICT a elektronizace procesů – Rousínov“ v rámci výzvy IOP 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. Dotace byla městu schválena ve výši
2 406 265,- Kč tj. 85% uznatelných nákladů. V rámci realizace budou propojeny budovy města optickým kabelem, budou pořízeny např. nové servery, bude pořízeno zařízení a SW pro postupnou digitalizaci stavebního archivu, zařízení a SW pro digitalizaci spisové služby, bude pořízena vyšší verze knihovního systému, rozšířen IS městského úřadu. Celkové náklady projektu vč. neuznatelných
nákladů budou činit asi 3 677 000,- Kč.
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MĚSTSKÁ POLICIE ROUSÍNOV
S velkou nelibostí pozorujeme následky řádění
neznámých vandalů a dalších delikventů v našem městě. Není v našich možnostech u všeho
být přítomni. O to víc nás trápí, když činy zůstávají nepotrestány. Proto se na Vás opětovně
obracíme se žádostí. Velmi rádi uvítáme pomoc
veřejnosti při odhalení pachatelů nejen těchto,
ale i jakýchkoliv dalších protiprávních deliktů:
• přelom měsíců září a říjen - nedbalostní
poškození asfaltového povrchu cyklostezky
mezi Královopolskými Vážany a stadionem.
Rýhy zjevně pochází od nedostatečně zdviženého zemědělského pracovního stroje. Žádný
ze zemědělců ale svoje zavinění nedoznává.
Svědky určitě přivítáme. Už i kvůli dřívějším
opakovaným znečištěním této cyklostezky při
zemědělských pracích v nedávné minulost.
• 26. 10. - zcela nesmyslné a velmi nebezpečné vyvrácení výstražných a zákazových dopravních značek na křižovatce ul. Habrovanská.

Nejde o způsobenou škodu, ale význam značení
a případný dopad na bezpečnost provozu. Pro
podezření z trestného činu jsme podali oznámení na Policii ČR.
• 7. 11. okradení seniorky v prodejně Penny na
ul. Slavkovská
• 15. 11. - prokopnutí skleněné výplně okna
vstupních dveří městského úřadu
Petr Minařík, strážník MP Rousínov

INFORMACE PRO OBČANY
• Pomoc při údržbě veřejné zeleně. Na pomoc při údržbě veřejné zeleně v místních částech Kroužek,
Čechyně a Slavíkovice by Městské služby Rousínov, p. o. přivítaly pomoc schopných a ochotných seniorů. Dohoda by se zájemci byla uzavřena cca od dubna do října příštího roku. Bližší informace zájemci
získají na adrese: Městské služby Rousínov, p. o., Sušilovo náměstí 46, tel: 517 371 438.
• Provozní doba v knihovně během vánočních svátků 23. prosince - středa: 8.30-12.00 13.00-17.30
(poslední půjčovní den v roce 2015) 28. prosince - pondělí: ZAVŘENO, 30. prosince - středa: ZAVŘENO
• Svoz odpadů o vánočních svátcích
ČT 24. 12. - běžný svoz dle svozového plánu
PÁ 25. 12. - nesváží se

SO 26. 12. - běžný svoz dle svozového plánu
(náhradní termín svozu za pátek 25. 12. 2015)
ČT 31. 12. - běžný svoz dle svozového plánu

• Svoz odpadů v roce 2016
pátek 1. 1. 2016 - nesváží se, sobota 2. 1. 2016 - běžný svoz dle svozového plánu (náhradní termín
svozu za pátek 1. 1. 2016) V roce 2016 zůstávají zachovány čtrnáctidenní intervaly svozu odpadů
v návaznosti na rok 2015.
Komunální odpad
r. 2015 svoz probíhal v sudé
týdny
r. 2016 svoz bude probíhat
v liché týdny

(u 14-tidenního
svozu)
(u 14-tidenního
svozu)

Bio odpad
r. 2015 svoz probíhal
v liché týdny
r. 2016 svoz bude probíhat
v sudé týdny

(u 14-tidenního
svozu)
(u 14-tidenního
svozu)
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„POJĎME STROMŮM NAPROTI“
V srpnu tohoto roku byla podána žádost o dotaci na výsadbu stromů a keřů, kterou vyhlásila Nadace ČEZ. Žádost byla schválena
a městu Rousínovu přispěla nadace částkou
80 000,- Kč. Celkové náklady na projekt byly
87 000,- Kč. Díky dotaci byly vysazeny stovky dřevin do blízkosti bytových domů na ulici
V Sídlišti, u školky.
V sobotu 31. 10. 2015 se v lokalitě u mateřské
školky sešli zástupci města a obyvatelé žijící
v bytových domech u školky, aby společnými
silami vysadili 16 stromů z toho byly 4 kusy okrasná japonská třešeň, 11 kusů - okrasný
buk sloupovitý „Dawyck gold“, 1 kus - okrasný
buk sloupovitý „Rohan Gold“ a téměř 400 keřů
z toho 264 kusů - tavolník japonský, 132 kusů
- mochna křovitá. Celkem se zúčastnilo 30
těch, kteří neváhali, obětovali volnou sobotu
a dobrovolně se zapálením přispěli svojí pomocí
k realizací.
„Nové stromy a keře větrné poryvy, prach
i hluk částečně pohltí a vytvoří tak přírodní

val chránící naše občany, kteří v těchto domech žijí. Kromě významné ekologické funkce, okolí malého sídliště také zdobí a navrací
okrajové části města původní ráz a svěží nádech. Současně bych chtěla touto cestou ještě
jednou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří
svojí účastí potvrdili to, že si sami uvědomují
pozitivní vliv zeleně v místě svého bydliště.
A do budoucna doufám, že my všichni, kdo
jsme se na výsadbě stromů podíleli, jsme byli
ukázkovým příkladem pro ostatní a o vysázenou zeleň budeme společně pečovat a chránit
ji“, uvedla referentka odboru VŽP Petra Nohelová.
Pozitivní vliv stromů nespočívá pouze v jejich
estetické funkci, stínění nebo ochraně blízkého
okolí proti přírodním živlům. Výzkumy například ukazují, že výskyt astmatu u dětí se snižuje až o 25 % s každými dalšími 350 stromy na kilometr čtvereční v oblasti, kde dlouhodobě žijí.
Petra Nohelová, Odbor VŽP
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ŠKOLY

KULIFERDOVA ŠKOLKA HROU
Již třetím rokem pracujeme s dětmi v logopedické třídě s časopisem Kuliferda. Během školního
roku vychází šest pracovních sešitů, které dětem
hradí rodiče. Pomocí úkolů v nich se rozvíjejí dovednosti budoucích školáků a pomáhají jim objevovat svět.
Hravou formou děti připravujeme na školu a zároveň sledujeme individuální pokroky dětí. K sešitu jsou též metodické pokyny pro učitele, které obsahují konkretizované očekávané výstupy
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
V letošním školním roce jsme se zapojili do celoroční hry s Kuliferdou. V každém čísle pracovního sešitu najdeme společně s metodickými pokyny také jednoduchý herní úkol, který
zařazujeme do aktivit s dětmi. Za jeho splnění

dostanou dárky všechny děti a nejlepších pět
školek dostane praktické odměny. Součástí hry
je zasílání fotografií nebo videí, které můžete
shlédnout na www.facebook.com/media/set
nebo YouTube. Na nástěnce v šatně motýlků mohou rodiče sledovat herní plán. Na závěr hry, na
konci května, proběhne slosování a jedna školka
s dětmi, které se do hry zapojily, vezme Kuliferda
s sebou autobusem na výlet do ZOO.
První úkol z oblasti grafomotoriky je za námi. Již
se těšíme na úkol druhý, který je zaměřený na
rozvoj myšlení a získávání poznatků.
Bc. Renata Popelová,
učitelka speciální třídy MŠ

ZPÁTKY DO ŠKOLKY :-)
V posledních dnech zažily třídy mateřských škol
nečekané návštěvníky, kteří sice trochu přes
školní stoly přečnívali, ale od dětí se svým zápalem, kreativitou a radostí ani trochu nelišili.
A koho tím máme na mysli? No přece rodiče, kteří
si přišli do mateřské školy užít tvořivé odpoledne spolu se svými dětmi. Jde o zvláštní den, kdy
si děti pozvou své rodiče
do třídy, kde si společnými silami vyrobí nějakou
maličkost, při které se kreativitě meze nekladou. Například lampiony, ježečky,
skřítečky, papírová zvířátka a podobně. Některé třídy si kromě tvoření s rodiči nachystaly i krátké vystoupení, při kterém děti
předvedly, něco málo z toho, co se v mateřské škole
naučily. Ať už to byly básně,
písničky, taneček či ukáz-

ka hodiny angličtiny. Zpravidla bývají tato odpoledne příjemným zpestřením všedních dní
v mateřské škole a to jak pro děti, tak pro rodiče
i učitelky.
V. Vlčková a V. Stehlíková,
učitelky MŠ

ŠKOLY
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O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DÝNI
Tak jako v předešlých letech, i letos proběhla
v naší MŠ výstava ,,O nejzajímavější dýni“. Děti si
doma spolu s rodiči vydlabaly, vyřezaly a ozdobily dýně různých velikostí a přinesly je do mateřské školy. Výstava proběhla ve dnech od 19.
až 23. října ve vstupních prostorách školy a bylo
se opravdu na co dívat. Opět jsme byli příjemně
překvapeni neotřelými nápady. Vedle tradičních
dýňových strašidel jsme si mohli prohlédnout
i vydařené pohádkové postavičky ,,mimoně“.
Zúčastněné čekal nejen zasloužený obdiv, ale
i sladká odměna.

Chalupová Marta, Stehlíková Veronika,
učitelky MŠ

ZUŠKA BILANCUJE
I rok 2015 vám nabídnul přepestrou paletu
a značné množství veřejných akcí, kterými vás
obšťastnila naše ZUŠ. Tak činí s obětavostí, vynalézavostí a pracovitostí již mnoho let. Kromě
této činnosti však ještě navíc zvládá přehršel
další práce a prezentace nejen své školy, nýbrž
mateřského města Rousínova a jeho širokého
regionu. A je to prezentace vpravdě výstavní
a reklamní. Vedle přípravy a organizace běžných
koncertů, výstav a tanečních představení naši
žáci spolu se svými obětavými a neúnavnými pedagogy stihli ještě akce charitativní a společenské jako např. tradiční koncert pro seniory, předvánoční vystoupení v D-CHB, kulturní program
pro Červený kříž ve Vyškově, tančení na plesech,
taneční program ve Slavkově, a také dva pořady
pro naše nejmenší rousínovské obyvatele, a sice
pro žáčky mateřské školy. To ovšem není zdaleka
všechno. Instrumentalisté i žáci tanečního oboru
zvládli také několik třídních besídek a nikdo z posluchačů hudebního oboru neunikl každoročním
závěrečným postupovým zkouškám a přípravě
na ně. Ani v této fázi výčtu úkolů a píle vynaložené v uplynulém roce nejsme u konce. Téměř
každý rok, a letos tomu nebylo jinak, se zúčast-

ňujeme celostátních soutěží, a to ve všech třech
vyučovaných oborech - hudebním, tanečním
a výtvarném. Jelikož rok 2015 byl v mnoha ohledech výjimečným a nesmírně úspěšným, cítím potřebu jej na jeho samém konci zhodnotit
a předložit čtenářům Rousínovského zpravodaje
přehled toho nejzajímavějšího a nejhodnotnějšího, co se naší škole v uplynulých 365 dnech podařilo.
Kalendářní rok jsme zahájili jako ten minulý slavnostně, a to Novoročním koncertem se slavnostním přípitkem starosty města. Na závěr koncertu
pan starosta Ing. Jiří Lukášek s číší v ruce popřál
škole i všem občanům Rousínova mnoho elánu
a štěstí v celém roce.
Po několika letech se uskutečnila v lednovém
podvečeru velmi oblíbená akce - Koncert při
svíčkách. Ztemnělé chodby v nejvyšším patře školy ozařovalo jen slabé světlo ze spousty
nádherných a výtvarně velmi kreativních svícnů
na parapetech oken. Mimořádnou atmosféru
ozvláštnila skladba hraná „neviditelnými hudebníky“, kteří krásnou Pergolesiho hudbu zahráli
z povzdálí schodiště, čímž docílili jedinečného
prostorově - zvukového výsledného dojmu. Prá-
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vě toto hudební číslo v podání chlouby naší školy
flétnového souboru Flauti incantati nejvíce ocenili přítomní posluchači pochvalnými komentáři
po skončení programu. Únor proběhl ve velmi
pracovním nasazení v rámci příprav na náročný
v pořadí již šestý mezioborový projekt. Tentokrát
jsme návštěvníkům nabídli cestu do vzdálených
nejvyšších hor planety Země při objevování nejtajemnějšího tvora Himálají. Po stopách Yettiho
se vydala expedice dětí s vedoucím pedagogem,
aby tam spolu se dvěma vědci jednou provždy
objasnili záhadu a existenci Sněžného muže.
Představení, která jsme letos poprvé nabídli
veřejnosti po zkušenostech velkého zájmu z let
minulých, i s reprízou, měla stejně jako předešlý
úspěšný projekt Cirkus je na světě formu mu-

ŠKOLY
řádné ocenění zaslouží Mgr. Jan Nohel se svými
žáky, kteří dokázali nemožné, neboť výtvarně
přemístili Himálaje z dálek Asie až do Rousínova. Velká pochvala patří i protagonistům na
scéně z hudebního oboru a tanečního oboru za
jejich kvalitní hudební, taneční i herecké kreace.
Speciální vyznamenání a výraz obdivu je nutno
adresovat představiteli hlavní role Davidu Krayzelovi, který kvůli nastudování a ztvárnění role
přijel do Rousínova až z Ostravy. Všem nadšeným návštěvníkům obou představení mohu jen
sdělit, ať se těší na další mezioborový projekt,
který realizačně připravujeme na rok 2017.
Z důvodu omezeného rozsahu textu nelze vyjmenovávat všechny akce, ale určitě nemohu nezmínit ještě alespoň dvě zcela zásadní.

foto: J. Konkol
zikálu. Strašidelný, avšak velmi hodný a citlivý
Yetti diváky ohromil a někteří se nechali příběhem i příjemnými melodiemi autora Radka Dočkala unášet i o den později při repríze. Akce, na
níž se podílely všechny obory, patří mezi nejúspěšnější, které kdy naše škola připravila. Mimo-

Na konci března se obyvatelé Rousínova dočkali
po mnoha letech filmového představení v úplně
novém kině, které si sami návštěvníci večera hlasováním pojmenovali ROKI /ROusínovské KIno/.
V sále ZUŠ vznikl kinosál, kde projekce nad pódiem připomínala významné scény různých filmů

ŠKOLY
a původní hudbu k nim hráli živě žáci přímo pod
stříbrným plátnem. Tato nová a pro zúčastněné
velmi překvapivá forma tradičního Koncertu filmových, muzikálových a pohádkových melodií
se setkala s velmi nadšeným ohlasem a superlativním hodnocením.
Aby toho nebylo málo, stihli v zimě a na jaře
naši zpěváčci absolvovat v několika věkových
a oborových kategoriích okresní a krajské kolo pěvecké soutěže ZUŠ. Svěřenci Mgr. Radka Dočkala
a MgA. Davida Kříže dosáhli ve velké konkurenci
zasloužených skvělých umístění za své kvalitní
výkony v sólovém i komorním zpěvu. Svými získanými vavříny udělali žáci radost nejen sobě
a svým rodinám, ale samozřejmě také svým výborným pedagogům, kteří se s nimi na soutěž
i po běžném vyučování a také o víkendech trpělivě a pečlivě připravovali. Jsem přesvědčená,
že na jejich vzornou reprezentaci ZUŠ i celého
Rousínova mohu být právem hrdá nejen já, ale
i vedení města.
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Zřejmě by si kdekdo pomyslel, že po takovém
celoročním maratonu bychom si nyní zasloužili trochu toho odpočinku. Ano, zasloužili, jenže
právě v období adventním a vánočním nás čeká
největší koncentrace akcí v celém roce. Proto
neleníme, pracovní frekvenci zvyšujeme na ještě vyšší obrátky a velmi nás potěší, když osobně
oceníte naši snahu a navštívíte naše nejbližší
akce, kterými jsou Vánoční koncert mladších
žáků (9.12.), Vánoční koncert (16.12.) a Novoroční
koncert se slavnostním přípitkem starosty města ihned po Vánocích 5.1.2016. Všechny akce se
konají ve zvelebeném koncertním sále ZUŠ. Na
setkávání s vámi se těším já osobně i spolu se
všemi pedagogy naší školy.
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila

PŘÍJEZD MARTINA NA BÍLÉM KONI
ZŠ Krasohled ve spolupráci s TJ Sokol Vítovice
uspořádala v sobotu 21. listopadu u rybníka ve
Vítovicích akci pro děti a jejich rodiče “Martin
na bílém koni”. I v chladném počasí přišlo přes
100 dětí s rodiči a užily si krásné odpoledne
plné her. Na začátku přišel děti
přivítat sám svatý Martin s bílým koněm a v drobné scénce
ukázal své dobré srdce. Děti se
mohly povozit na ponících a na
koňském povoze. Děti si vyzkoušely svoji obratnost a dovednosti
v různých disciplínách s koňskou
a sněhovou tématikou. Na stanovištích je čekal hod podkovou,
dostihová dráha, shrnování sněhu, bobování a další veselé hrátky. U ohně nás všechny čekaly
brambory pečené v popelu, čaj,
domácí buchty a koláče, rodiče

se ohřáli svařákem. Po setmění jsme se vydali
s lampióny na cestu okolo Vítovic.
Pokud se chcete dozvědět více o ZŠ Krasohled,
sledujte naše stránky www.zskrasohled.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Milí spoluobčané,
Tak jako v předchozích letech i o letošním svátku
Tří králů budete mít možnost setkat se s koledníky, kteří vám poskytují možnost udělat dobrý
skutek ve formě finančního daru na podporu
charitního díla v naší republice.
V Tříkrálové sbírce 2015 jsme v Rousínově
a městských částech vybrali částku 95 618,- Kč.
Výtěžek z této sbírky byl dán na pomoc lidem,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci a na podporu
stávajících charitních projektů. Z loňského výtěžku byly také zakoupeny kompenzační pomůcky, které si rousínovští občané mohou přednostně půjčovat. Jsou uloženy v Bučovicích, kontaktní
telefon je 739 380 444.
Tříkrálová sbírka 2016 proběhne ve dnech
1. - 14. 1. 2016. Přispět můžete do zapečetěné po-

JEČMÍNKOVA POHÁDKOVÁ CESTA
V sobotu 3. 10. 2015 pořádalo město Rousínov
a TJ Sokol Vítovice Ječmínkovu pohádkovou cestu, na které čekalo děti šest stanovišť s různými
pohádkovými postavičkami a rozmanitými úkoly.
Děti si s rodiči udělaly pěknou vycházku lesem,
poučily se, pobavily, a za svou šikovnost a odvahu byly odměněny v cíli cesty na Sokoláku ve
Vítovicích samotným králem Ječmínkem. Projekt
byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Všem organizátorům, pohádkovým postavičkám
i technickému zázemí patří poděkování za vydařenou akci. A snad i Ječmínkovi, který nám zařídil
ještě teplé počasí...
P. Nohelová

kladničky tříkrálových koledníků, kteří vaši domácnost navštíví. Podrobnější informace budou
umístěny na webových stránkách města.
Děkuji za vaši štědrost a vlídnost ke všem tříkrálovým koledníkům. Zároveň vám přeji klidné
apokojné prožití vánočních svátků.
František Havíř ml.

NEZISKOVKY
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R KLUB
Rousínovský klub volného času pro děti a mládež
pracuje nyní také v nových prostorách. Klubovna
v Královopolských Vážanech zůstává v provozu
tak jako doposud. Klubovna v centru města Rousínova se stejně jako ostatní volnočasové aktivity přestěhovala (z ulice Skálova) do bývalého
učiliště na ulici Tyršova. Klubovna se nachází
v budově naproti školní družině, jsou to první
dveře v levé chodbě.
V Klubu pracují jako vedoucí kroužků Mgr. Jaroslava Marková, Libuše Jarošová DiS a Lenka
Popelková. Klubovnu navštěvují děti zhruba od
pěti let věku, v některých případech až do dospělosti. Takoví nám pomáhají s organizováním
náročnějších akcí, např. výletů. Vstup do klubu
je dobrovolný, pro první přihlášení potřebujeme

jméno, adresu a datum narození dítěte. Platba za
kroužky je také dobrovolná, naši činnost hradíme
z prostředků města, z výdělku na jarmarcích a ze
sponzorských darů.
V běžném týdnu probíhají v hlavní klubovně od
úterý do pátku různé kroužky, které se mohou
podle domluvy s dětmi měnit. Stálicemi v naší
činnosti jsou především Čajovna, Stolní hry,
Vaření, Dívčí klub, Rukodělné vyrábění a Ping-pong. Pravidelně vyrábíme dekorační předměty na jarmarky k různým obdobím roku a při tom
děti také nacvičují na divadelní vystoupení. Naši
činnost jste mohli vidět při rozsvěcení vánočního
stromu v Rousínově.
Za všechny z R klubu J. Marková

NÁBOR DO ODDÍLU KRAV MAGA KIDS-SEBEOBRANA PRO DĚTI ROUSÍNOV
Sebeobranný systém Krav Maga je velice jednoduchý jak pro děti, tak pro dospělé. Každý trénink
se studenti zlepšují jak ve fyzické kondici, tak
psychické odolnosti. Cílem je, abychom naučili
každého adekvátně reagovat na verbální i neverbální útok, obranu proti jednomu i více útočníkům, se zbraní i beze zbraně.
Nábor do oddílu Krav Maga Kids-sebeobrana
proběhne dne 7. 1. 2016 ve 14:30 h v tělocvičně
EM Café (Trávníky 16, bývalý UNI Club). Tréninky
budou v úterý a ve čtvrtek od 14:30-15:30 h. Do
oddílu hlaste děti od 8 - 14 let.
Kurz Tae Bo Rousínov
Hodiny intenzivního a dynamického cvičení složeného z kopů, úderů a jejich kombinací, které na
sebe bezprostředně navazují. Tae Bo kombinuje prvky bojových umění (taekwon-do, klasický
box) s prvky dance aerobiku a vy se můžete těšit
na zábavu, rychlý pohyb, redukci tělesné hmotnosti, zvýšení svalové síly a posilování.
Tae Bo může cvičit každý bez rozdílu věku, pohlaví a dokonce i kondice. Nemáme striktní cho-

reografií a proto, když vynecháte hodinu, tak nebude problém se zapojit na další.
Zaujalo Vás Tae Bo? Přijďte na zkušební hodinu
dne 11. 1. 2015 v 18. h za 50 Kč do tělocvičny EM
Café (Trávníky 16, bývalý UNI Club), po které se
můžete zapsat do kurzu. Kurz je 10 hodinový
a bude probíhat vždy v pondělí od 18 do 19 h.
Na cvičení s Vámi a Vašimi dětmi se těší
Ing. Kristýna Gessnerová, instruktorka Krav
Maga Kids a Tae Bo ve spolupráci s ARČR, o. s.
Kroužky a kurzy ve druhém pololetí 2015/2016
pořádané Asociací rodičů ČR, o. s.
Vážení rodiče, milé děti,
Čerstvé informace o pořádaných kroužcích, kurzech a akcích najdete na našem FB profilu nebo
na www.emcafe.cz , tel. 731912144
Marcela Čermáková
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ZAVÍRÁNÍ NEBE
Dne 24.10.2015 pořádal nově založený modelářský klub LMK Větrník Rousínov první ročník „Zavírání nebe nad Rousínovem“. Této akce se zúčastnilo nejen všech 21 členů klubu pod vedením
předsedy pana Jana Winklera, který tímto navázal na dlouholetou tradici rousínovských modelářů, ale i modeláři z Brna a rakouského městečka Laa. K vidění bylo kolem sta modelů různých
velikostí i kategorií od RC větroňů přes modely
poháněné elektromotorem až po velké modely
poháněné spalovacími motory s rozpětím křídel
přes tři metry. Asi nejzajímavější ukázkou byly
aerovleky, kdy motorový model vlekl za pomocí vlečné šňůry model větroně do výšek kolem
pěti set metrů. Nejstarším účastníkem letošní
akce byl rousínovský rodák pan Miloš Navrátil

(88), který nám všem ukázal, že i v jeho věku umí
skvěle létat. Již v průběhu nadcházejícího zimního období začínáme plánovat další modelářské
akce na příští rok 2016 s předpokladem ještě větší účasti jak návštěvníků, tak i pilotů.
Závěrem bych chtěl poděkovat náčelníkovi Letecko-modelářského klubu Větrník Rousínov
panu Winklerovi za jeho ochotu a čas s přípravou
této akce, dále pak starostovi města Rousínova
panu Ing. Jiřímu Lukáškovi a ZD Rousínov, kteří
nám umožnili užívat plochu letiště. Nejen jim,
ale i všem, kteří se zúčastnili této akce patří velký dík. Již teď se těšíme na další jarní „Otevírání
nebe nad Rousínovem“.
Jiří Finstrle ml.

CO SE DĚJE VE SLAVÍKOVICÍCH
Drakiáda
Je sobota 10. října, slunce se schovalo za mraky,
teploměr ukazuje 7,4°C a vítr fičí, že se i ořešáky
ohýbají. A my jdeme pouštět draky. Ani nemusíme
daleko. Díky silnému větru stačí přejít na slavíkovické hřiště a přilehlé pole, oseté ozimou pšenicí.
Jen co se odmotalo kousek motouzu, už všechni
draci, panenky, strašidelné příšery i pohádkové
postavičky všeho druhu, kupované i vlastní výroby, létají nad hlavami nejen nadšených dětí, ale
také jejich tatínků a maminek, kterých se sešlo
i přes chladné počasí celkem 49. Velkou pochvalu
jsme dostali hlavně od tatínků, kterým se nápad

pouštět draky velice líbil (vrátili se do klukovských
let). A že někteří létali opravdu vysoko!
Noční pochod
byl původně naplánovaný na pátek 16. 10. 2015.
Ale proti tomu se postavil svatý Petr a seslal
z nebe tolik potřebný déšť pro všechny zemědělce
i zahrádkáře. To znamenalo v pátek vše odvolat,
přeplánovat a sezvat na další sobotu. A to nám
opravdu počasí přálo. Na jasné obloze se třpytily hvězdičky, měsíček rostl k úplňku a svítil nám
krásně na cestu, že ani baterky nebo svítilničky,
které si děti připravily, nebyly zapotřebí. Přes-
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ně ve 20.00 hod. vyšlo 22 dětí a 17 dospělých po
polní cestě přes Loutňák do Vítovic. Povídali jsme
si o nočním životě v přírodě, pozorovali známá
souhvězdí, hledali Polárku. Chlapci nasadili ostré tempo, schovávali se ve křoví kolem cesty
a strašili ostatní, když kolem nich procházeli. Ale
žádný strašpytel se mezi námi nenašel, všichni to
přivítali jako pěkné pobavení. Ve Vítovicích se děti
pohoupaly na houpačkách a pak už jen k Vítovickému potoku a podél něj na cestu zpět. A za chvíli
již slyšíme: „Tady je velká a hluboká kaluž a já su
morké aji s botama.“ To si Jirka, který šel první, nevšiml pozůstatku deštivého počasí minulých dní
a prostě se zmáchal. Ale bral to sportovně, přece
není z cukru. A především svým výkřikem zachránil všechny ostatní od stejného osudu. Pak už bylo
čelo pochodu na pozoru a každá louže byla včas
ohlášena. Tak jsme bez úhony prošli až k železniční trati, podél které jsme se vraceli domů. Tam
jsme si ještě prohlédli krásnou zmenšeninu hradu Karlštejn a potom už hajdy na kutě! To se nám
bude dobře spát…

stojí v parčíku ve Slavíkovicích hlouček dětí s lampiony. Chci akci odvolat, ale to se mi nedaří. „My
jsme ještě nikdy na lampionovém průvodu nebyli
a ani broučky jsme neuspávali. A déšť nám nevadí.“
To byla slova hlavně těch nejmenších tříletých až
šestiletých. A tak se v pět hodin vydává 24 odhodlaných dětí pod vedením cvičitelek a v doprovodu
rodičů na procházku vesnicí. V jedné ruce deštník,
pod deštníkem lampion, aby ho déšť nerozmočil.
S úsměvem na rtech a s nevyslovenou otázkou
v očích, kam vlastně ty broučky uložíme ke spánku, když je na hřišti takové mokro. Asi po hodině
průvod končil ve vestibulu sokolovny, tam každý
dostal broučka, kterého si mohl vyzdobit tečkami
i tykadly. Před sokolovnou v trávníku, zahrnutí suchým listím, nyní spí broučci i berušky svůj zimní spánek. Velké překvapení přichystal na závěr
p. Zdeněk Bartošek. Nejdříve vypustil balony
štěstí a poté se na tmavé obloze rozzářil krásný
barevný ohňostroj. Děkujeme. Také teplý čaj přišel
všem vhod a děti neodmítly ani párek v rohlíku.
Domů se nikomu nechtělo.

Uspávání broučků
V podvečer 20. listopadu opět prší. Sice ne mnoho,
ale prší. I přes toto nevlídné počasí už před pátou

Zdobení perníčků
umí ve Slavíkovicích snad nejlépe a nekrásněji
p. Liduška Skřivánková. Je to velmi milá a hlavně ochotná babička, nikdy neodmítne připravit
tuto sladkost pro děti při nejrozličnějších akcích,
které pro ně pořádáme. Co už to bylo medailí,
zvířátek, pohádkových postaviček, jedna hezčí
než druhá, až se srdíčko usmívalo. Své umění
v minulém týdnu učila i ostatní slavíkovické
ženy. Sešly se u Skřivánků, kde to vonělo čerstvě
napečeným perníkem. Teď už jen vyrobit správně hustou polevu, vzít kornoutek a zdobit. Lehce
se to řekne, ale není to tak snadné. Žádný učený
z nebe nespadl, ale výsledkem je pěkně nazdobená asi stovka perníčků, připravená zase pro
děti.
Mnohokrát děkujeme, Liduško, přejeme hodně
zdraví a elánu, abychom mohli ještě dlouho obdivovat tu perníkovou krásu.
Dobroslava Mezihoráková
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POSLEDNÍ VERNISÁŽ PUTOVNÍ ČESKO-MAĎARSKÉ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY
V BUDAPEŠTI
V pátek 9. října 2015 v 17 hodin byla v prostorách
střední školy Európa 2000 v Budapešti slavnostně zahájena poslední výstava z letošního ročníku
putovního fotografického cyklu česko-maďarských fotografů s názvem ,,Rousínov a přátelé“.
Vernisáž uvedla hlavní organizátorka akce a jeden z hlavních jazykových mostů mezi českou
a maďarskou stranou projektu Éva Soponyai. Za
českou stranu projektu pak promluvil starosta
města Rousínova Ing. Jiří Lukášek a za Maďary pak
předseda regionální asociace Maďarsko-střed

státního sdružení podnikatelů a zaměstnavatelů
Dr. Marjay Gyula a ředitelka střední školy Európa
2000 v Budapešti Dr. Pappné Herr Anna. Hudební
číslo si vzaly pod záštitu děti z hudební umělecké
školy z našeho partnerského města Halászteléku.
Na závěr pak vystoupil mladý kouzelník, který do
svých čísel zapojil i početné obecenstvo.
Děkujeme tímto maďarské straně projektu za velmi povedenou vernisáž a zdárné zakončení ročníku 2015.
Pavel Zugar

NEVŠEDNÍ NEDĚLE
V neděli 22. 11. 2015 v 18 hodin uspořádali rousínovské veřejnosti, nám dobře známí Mistři, „ Koncert všem blízkým“. Sál Záložny se naplnil. Účastníci svými projevy dali najevo, jak těžce nesou, že
hlavní protagonista, profesor Martin Doležel, se
jim vzdaluje tím, že z osobních a pracovních důvodů je vázán na jiná místa. Vedle něho vystoupila
zpěvačka s výrazným kultivovaným hlasem Kateřina Švejnohová. Jejich profesionální projev byl
podpořený doprovodnými instrumenty. Kytarou
v podání Jakuba Hádka a klavírem Dity Černínové

a Tomáše Palouška. Jejich příznivci si upřímnou
ovací vyžádali další a další přídavky, kterých se
jim dostalo. Je to důsledek, kdy bylo zrno zaseto
do úrodné půdy, aby pro všechny přítomné mohlo vydat na poli kultury lahodné plody. Jsou o to
cennější, že jde o naše rodáky, z nichž někteří jsou
i občany města.
Za nadšené účastníky si dovoluji celému ansáblu
za velmi pěkný kulturní zážitek poděkovat.
Václava Hlaváčová
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NA VÝDRŽ! D.A.VÁCI V BRNĚ, BUČOVICÍCH, HODONÍNĚ, OLŠANECH
D.A.V.Áci se v první polovině sezóny 2015/2016
věnovali především reprízování. Představení zatím poslední autorské hry našeho uměleckého
vedoucího a režiséra Davida Kříže – Na pospas
shlédli diváci v Olšanech (18. 9), v Brně (2. 10.),
na Divadelním festivalu Ladislava Doležela v Bučovicích (14. 10.), kde nám hercům i autorovi pochvalu složil host večera herec a pedagog Jan
Přeučil. Následovala cesta do Hodonína (11. 11.)
a opětovný návrat do Brna (27. 11.), kde jsme představení předvedli v rámci charitativní akce pro
podporu zrakově postižených. Na všech místech
se D.A.V.Áci setkali s nadšeným přijetím publika,
které se výtečně bavilo a mnohdy v průběhu hry
spontánně aplaudovalo. Ve druhé polovině sezó-

ny nás čekají nové premiéry. Více informací naleznete na www.davarousinov.cz.
Mgr. Jiří Hýzl

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
V pondělí 23. listopadu jsem se jako bývalý učitel
výtvarného oboru po dlouhé době účastnil vernisáže předvánoční výstavy výtvarného oboru ZUŠ
v Rousínově. V tomto ročním období se pořádá
hodně zajímavých kulturních akcí, z nichž jsem
se některých osobně zúčastnil. Jak vidno nemusíme jezdit nikam daleko, abychom mohli navštívit
kvalitní kulturní akce. Mezi nimi mne však velmi míle překvapila vernisáž výstavy výtvarného
oboru ZUŠ Rousínov.
Pan učitel Jan Nohel zasvěceně informoval diváky
o tom, kterak tyto práce vznikaly, jaká byla moti-

vace žáků a taktéž učinila učitelka prvního ročníku
Veronika Jánská. Rád bych vyzdvihl pedagogické
zkušenosti Jana Nohela a zvláště jednu vzácnou
pedagogickou vlastnost. Je to umět také naslouchat žákům! A protože na žádné vernisáži nesmí
chybět hudba či recitace, celý program byl velmi
zdařile propojen kvalitní tvorbou pana učitele
Radka Dočkala. Přeji nejen výtvarnému oboru, ale
celé ZUŠ Rousínov, aby v takové kulturní činnosti
pokračovala dále.
Jiří Škodák

BOHOSLUŽBY
Srdečně Vás osobně bez rozdílu vyznání, věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na
tato sváteční setkání.
V Rousínově, v kostele Cyrila a Metoděje na Trávníkách, bývalá synagoga:
Ve čtvrtek 24. 12. ve 13 h Vánoční slavnost s rozdáváním vánočních oplatků
V neděli 3. 1. 2015 ve 13 h Novoroční s udílením osobního požehnání do roku 2016
Těším se na setkání s každým z Vás.
Věřím, že využijete čas k povzbuzení a pěknému prožití této krásné doby.
Požehnané Vánoce a šťastný rok L.P. 2016 Vám přeje farář Martin Kopecký
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

Telefon

Mobil

517 324 825

732 319 065

e-mail
lukasek@rousinov.cz

Místostarosta města
Tajemník MěÚ

Šedý Zdeněk

517 324 835

773 114 857

sedy@rousinov.cz

Tlčik Marián Ing., MBA

517 324 824 724 982 860 tlcik@rousinov.cz

Odbor VV a správce IT

Grecová Jitka

517 324 829

739 454 697

podatelna

Obhlídalová, Grycová

517 324 820

733 539 138

matrika, TP, CP

Jánská Božena

517 324 821

janska@rousinov.cz

matrika, TP, KPPP, CP

Hrachovinová Petra

517 324 838

hrachovinova@rousinov.cz

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

vykydalova@rousinov.cz

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830

Vedoucí PS

Havířová Júlia

Odbor HS

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698

rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823

mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

517 324 822

skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní, majetek

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

starkova@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846

Odbor VŽP

Dušan Pekařík, Ing.

517 324 833

734 752 399

pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Hálová Kateřina

517 324 847

778 435 983

halova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

517 324 847

733 373 554

nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

517 324 840

733 539 137

mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

517 324 828

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Pukowietz Josef, Ing.

517 324 827

778 741 200

pukowietz@rousinov.cz

grecova@rousinov.cz

chladek@rousinov.cz
724 571 836

jhavir@seznam.cz

pekarikova@rousinov.cz

Vlková Jana, Ing.

517 324 836 739 454 690

vlkova@rousinov.cz

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing

517 324 826

skrobova@rousinov.cz

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

Vlček Karel

517 371 667

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

Vodičková Helena

JSDH

konecna@rousinov.cz
739 265 415

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

778 411 251

Haizler Vlastimil
Městská policie Rousínov

733 539 133

Minařík Petr

517 324 831

Janečková Soňa

517 324 831

Marišler Vlastimil

517 324 849

778 439 429

haizler@rousinov.cz

778 417 821

mpolicie@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz

777 681 605
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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

