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REALIZACE BEZBARIÉROVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JDE DO FINÁLE
Z dostupných zdrojů se povedlo zjistit, že přízemí nynější budovy městského úřadu bylo postaveno již v roce 1814, další patro pak v roce 1837.
V průběhu přibližně 200 let budova měnila využití a absolvovala řadu citlivějších i méně citlivých stavebních úprav. Z tohoto pohledu nám
připravila i řadu překvapení, na které se muselo
v průběhu realizace stavby reagovat.
Architektonické řešení městského úřadu vycházelo z našeho požadavku na bezbariérové řešení, na přehlednější a vstřícnější dispoziční uspořádání pro potřeby obyvatel a návštěvníků úřadu
a celkovou estetickou revitalizaci vnitřních prostor. Materiálově i barevně je návrh konzervativní v bílých a šedých barvách, u nových informačních pultů jsou navrženy grafické tapety
s historickými fotografiemi Rousínova.
Hlavní stavební úpravy byly vyvolány vestavbou
nového výtahu obsluhujícího všechny čtyři výškové úrovně v obou podlažích, vybudováním podatelny a recepce v centrální částí, vybudováním

bezbariérového WC a úpravou využití stávajících
místností. V rámci realizace bylo provedeno částečné odizolování podlah kolem obvodových
zdí, odstranění zvlhlých omítek, výměna rozvodů vody, kanalizace a topení, oprava sociálního
zázemí na jednotlivých podlažích, sanace, resp.
výměna, částí shnilých stropních konstrukcí,
provedení nových nášlapných vrstev z keramické dlažby a PVC dle typu místnosti, sjednocení
dveří do jednotlivých místností, prosvětlení pomocí dveřních nadsvětlíků, provedena instalace
nového informačního systému, realizace nových
rastrových podhledů s instalací úspornějšího
LED osvětlení a v neposlední řadě provedení
opravy omítek a výmalby. V předchozích dvou letech byly za provozu provedeny rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů
a v půdním prostoru vybudována s dílčím využitím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj moderní serverovna.
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Z hlediska provozu jsou největší změny v uspořádání jednotlivých pracovišť. Občana, návštěvníka v centrální části, přivítá podatelna spojená
s recepcí, kolem které jsou situovány nejvíce
navštěvované agendy jako je matrika, pokladna
a stavební úřad, každá se svoji čekací zónou.
K pomyšlenému cílovému stavu chybí na úřadě
ještě jeden krůček, a to zasedací místnost. Plánovaná je v prostorech nynější hasičské zbrojnice, ale na tento krok byla provedena jenom
příprava a realizace by byla až v případě vybudování nové hasičské zbrojnice.
Slavnostní otevření bezbariérového úřadu plánujeme na 10. 5. 2018 za účasti hejtmana Jihomoravského kraje, starostů okolních obcí, zastupitelů města a pracovníků úřadu. Občany města
zveme na den otevřených dveří v neděli 13. 5.
2018 od 14 do 17 hodin. Provoz na úřadě bude zahájen 14. 5. 2018 od 8 hodin. I touto cestou bych
rád požádal občany o shovívavost, pokud by ještě vše nefungovalo na sto procent.

ÚVODEM
Poděkovat bych chtěl všem, kteří se podíleli na
realizaci, vedení města a zastupitelům za vstřícný postoj, Ministerstvu pro místní rozvoj za
přidělenou dotaci, všem pracovníkům úřadu za
práci ve ztížených pracovních podmínkách bez
přerušení, občanům města za shovívavý a trpělivý postoj. Poděkovat bych chtěl i projektantům
a realizační firmě STAVBROS s.r.o. za dobrou
spolupráci a vstřícný postoj k řešení ne vždy jednoduchých problémů spojených s rekonstrukcí
této historické budovy.
S přáním, aby nám budova městského úřadu co
nejlépe a nejdéle sloužila a vyřizování Vašich záležitosti bylo co nejpříjemnější
Ing. Marián Tlčik, MBA
tajemník MěÚ Rousínov

NENECHTE SI UJÍT
25. a 26. dubna
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU
velký sál Záložny vždy v 17 h
30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Čarodějnické zkoušky pro čaroděje i čarodějky
fotbalový stadion TJ TATRAN od 17 h
3. května
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Kateřina Bradáčová, Karolína Jánská,
Leona Posoldová, Marlene Anna Bílková
sál ZUŠ v 18 h
5. května
XXIV. ROČNÍK MEMORIÁLU
ANTONÍNA BARTÁKA
Soutěž týmů mladých hasičů
náves v Kroužku od 9 h
13. května
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
Prohlídka zrekonstruovaných prostor budovy
MěÚ Rousínov. Provoz na úřadě bude zahájen
14. května.
Budova MěÚ Rousínov 14 – 17 h
15. května
KONCERT KE DNI MATEK
sál ZUŠ v 18 h
22. května
SLAVNOSTNÍ ABSOLVENTSKÁ INAUGURACE
sál ZUŠ v 18 h
24. května
II. ROČNÍK CELOREPUBLIKOVÉHO PROJEKTU
„ZUŠ OPEN“ - ŽIVOT V PÍSNÍCH
- POCTA FRANTIŠKU SUŠILOVI
sál ZUŠ v 18 h
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do 27. dubna
VÝSTAVA CESTA NA SEVER
Fotografie Jaromíra Flösslera
a Vladimíra Bandoucha
výstavní prostory staré radnice,
po, st, pá 10 – 17 h, ne 14 – 17 h
30. dubna - 6. května 2018
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ŽÁKŮ ZUŠ F. SUŠILA
vernisáž 30. dubna v 18 h
výstavní prostory staré radnice,
po – pá 10 – 16 h, ne 14 – 17 h
13. - 27. května
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
„NEJMILEJŠÍ DÍLA PRO NAŠE SRDCE“
8. ročník výstavy maďarských a českých
fotografů, vernisáž v Rousínově 12. května.
Dále výstava bude putovat na Plumlov
(vernisáž 14. 7. s kulturním pořadem sboru
Bel Canto Halásztelek), do Halászteleku (vernisáž 18. 8.)
a do Budapešti (září, říjen).
výstavní prostory staré radnice,
po – pá 10 – 16 h, ne 14 – 17 h
26. května
BABSKÉ HODY V KRÁLOVOPOLSKÝCH
VÁŽANECH
místní část Královopolské Vážany
9 - 10. června
FOLKLORNÍ FESTIVAL SUŠILŮV ROUSÍNOV
V 7. ročníku festivalu vystoupí místní i hostující
soubory. Podrobný program pořadů bude
prezentován na webu, v rozhlase a na
plakátech.
zahrada za Záložnou
Připravujeme:
LETNÍ KINO V ZAHRADĚ ZA ZÁLOŽNOU
15. 7, 27. 7. , 12. 8. a 24. 8.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME SI V ROUSÍNOVĚ
Tak jako každý rok se počátkem dubna objevují kolem cest, v parcích a na návsích lidé s barevnými pytli a sbírají do nich veškeré odpadky
a smetí, které se přes zimu nahromadily. Tuto
celostátní dobrovolnickou úklidovou akci pořádá Český svaz ochránců přírody, který nám
poskytl pytle na odpad a rukavice. Město Rousínov se ujalo druhým rokem organizace úklidových akcí, a to ať v samotném Rousínově či
jeho místních částech. Již v pátek 6. dubna odpoledne se sešlo 13 členů TJ Sokol Královopolské Vážany, kteří nasbírali 10 pytlů odpadků. Za
krásného slunečného počasí v sobotu 7. dubna

proběhly další úklidové akce. V 9 hodin se sešlo
na Sušilově náměstí 44 osob (z toho 30 dětí).
Tato skupina nasbírala 20 pytlů odpadků a uklidila Sušilovo náměstí, autobusové nádraží, ži-

dovskou čtvrt, park u zdravotního střediska,
Rousínovec a příjezdovou komunikaci od dálničního přivaděče do Slavíkovic. Malá skupinka se pustila i do úklidu v Kroužku. Odpoledne
se sešli dobrovolníci v Čechyni a ve Vítovicích.
Občanské sdružení Čechyně uklízelo za účasti
12 dětí a 10 dospělých. Naplnili 10 pytlů a nalezli
i několik pneumatik. Ve Vítovicích se organizace
ujaly členky TJ Sokol Vítovice. Za účasti 27 dětí
a 23 dospělých dobrovolníci nejen nasbírali
20 pytlů odpadků, ale stihli i natřít dětské hřiště
a vymalovat hospodu. Celkem se akce zúčastnilo 129 lidí, kteří nasbírali 60 pytlů s odpadem.
Další úklidová akce proběhla ještě ve čtvrtek
12. dubna, a to za organizačního přispění základní školy. K této akci se také připojil Klub
seniorů a ZŠ Krasohled za účasti cca 100 dobrovolníků.
Všechny pytle s odpady uklidili zaměstnanci
Městských služeb Rousínov. Vedení města děkuje všem organizátorům a účastníkům této
prospěšné akce.
Ing. Dušan Pekařík
vedoucí odboru VŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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SKLENĚNÉ OBALY DO KOŠE NEPATŘÍ! KAM S NIMI?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné dát
i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem? Při dalším zpracování to nevadí a víčko
se oddělí pomocí magnetu.
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska
vztahu k životnímu prostředí a recyklaci k těm
nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky donekonečna. Tříděním a recyklací skla šetříme
nejen energii, ale i přírodu kolem sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 % sklářských
písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového
skla ze starého je ohromná úspora energie - ta
může činit až 90% oproti výrobě ze sklářských
písků.
• skleněné obaly je možné třídit i se zbytky obsahu, recyklaci to nevadí. Stačí obsah dojíst,
vyškrábnout, nemusí se vymývat
• do tříděného odpadu je možné dát i obal s kovovým víčkem, oddělí se pomocí magnetu

• díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají
nové produkty (sklo lze recyklovat v podstatě
donekonečna)
• tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci,
a tedy snížení spotřeby energií při výrobě (až
90%), úspory surovin (65%)
• sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním šetříme přírodu
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
• barevné sklo a čiré sklo
• lahve od vína, jiných alkoholických
i nealko nápojů
• tabulové sklo z oken nebo dveří
DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
• keramika a porcelán
• zrcadla, autosklo, drátované sklo
• varné sklo nebo zlacené sklo
72 % obyvatel ČR třídí odpad
(sklo z nich třídí 83 %)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do
kontejnerů zelené barvy, na sklo čiré jsou pak
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určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení
je prostý – z barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se sveze na
třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků
a vibračních sít se dále dotřiďuje. Nakonec se
dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky nebo kousky porcelánu či keramiky, by se
totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených
vlastnostech nových skleněných výrobků
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět
lahve na minerálky a pivo. Ve specializovaných
továrnách se z odpadního skla vyrábí také tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo,
což je materiál, který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod základovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené
sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako
přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická
odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost,
možnost sterilace, vícenásobné použití a opě-
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tovné zpracování. Nejčastější druhy skleněných
obalů jsou lahve od piva, vína, nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád,
kompotů, flakonky od parfémů, lahvičky od
léků. Více o třídění skla www.samosebou.cz/
extra/sklo.
Recyklační symboly skleněných obalů
Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde totiž o snadno rozpoznatelný materiál.
V ojedinělých případech se s nimi můžete setkat, tady je jejich stručný přehled.
Bílé sklo - čiré sklenice od kompotů,
od vína a dalších nápojů.

Zelené sklo barevné lahve od vína,
sirupů a piv i tabulové sklo.

Hnědé sklo

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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VANDALOVÉ MEZI NÁMI
Na jaře loňského roku byly po dohodě s vedením
města zpřístupněny pro veřejnost nové záchody
na zahradě za Záložnou. Snahou bylo umožnit
občanům celoroční využívání tohoto zařízení. Po
velice krátké době se však projevili „naši vandalové“ – krádeže toaletního papíru a čisticích prostředků je to nejmenší. Horší to je, když se zařízení ničí. Vrcholem všeho bylo uražení vodovodní
baterie v únoru. A než se závada zjistila, bylo celé
WC zaplavené vodou. Tato dosavadní zkušenost
nás nutí přijmout takové opatření, že vstupní
dveře na WC budou během krátké doby osazeny
mincovními automaty pro jejich otvírání. Stejný
problém jsme v loňském roce museli řešit na WC
na autobusovém nádraží. Mrzí nás to zejména
vzhledem ke slušným lidem, ale bohužel to nejde jinak.
Městské služby

SBĚR ELEKTRONIKY A LEDNIČEK
Městské služby Rousínov oznamují občanům,
že v sobotu dne 21. dubna 2018 proběhne na určených místech sběr elektroniky a ledniček. MS
přistaví v uvedenou dobu do místní části vlečku

a dva pracovníci budou přebírat výše uvedený
odpad. Upozorňujeme občany, že jiný odpad
svážen nebude. 			
Městské služby Rousínov

Vítovice

7.00

8.00

u autobusové zastávky

Královopolské Vážany

8.00

9.00

u autobusové zastávky

Habrovanská

9.00

10.00

parkoviště u sportovní haly

V sídlišti

10.00

11.00

u šumperáků

Čechyně

11.00

12.00

u hasičské zbrojnice

Slavíkovice

12.00

13.00

u hasičské zbrojnice

Kroužek

13.00

14.00

u hasičské zbrojnice
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ČASOVÝ ROZVRH ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD PRO OBČANY

1 Slavíkovice – za školou
x

x

x

x
x

x
x

x

7 Královopolské Vážany – Dílce

x

x

x

8 Královopolské Vážany – u hřiště

x

x

x

9 Vítovice – u hospody

x

x

x

10 Rousínov – u policie

x

x

x

x

x

x

1 Slavíkovice – za školou

x

2 Slavíkovice – u Spartaku

x

x

x
x

26. 10.

x

x
x

19. 10.

5. 10.

x

x

4 Kroužek – u HZ

6 Čechyně – u křížku pod lípou, u hospody

x
x

x

5 Čechyně – naproti Pyrusu

21. 9.

x
x

3 Rousínovec – parkoviště náves

14. 9.

7. 9.

31. 8.

24. 8.

10. 8.

3. 8.

kontejnery budou na místě 3 dny
27. 7.

místo

x

x

17. 8.

12 Rousínov – Tyršova, vedle tělocvičny

x

x

20. 7.

x

x
x

6 Čechyně – u křížku pod lípou, u hospody

13. 7.

x

x

x

11 Rousínov – V sídlišti, u garáží vedle zahrádek

29. 6.

22. 6.

x
x

x

5 Čechyně – naproti Pyrusu

15. 6.

8. 6.

1. 6.

25. 5.

x
x

3 Rousínovec – parkoviště náves
4 Kroužek – u HZ

18. 5.

x

12. 10.

2 Slavíkovice – u Spartaku

11. 5.

4. 5.

27. 4.

kontejnery budou na místě 3 dny
20. 4.

místo

x
x

x

7 Královopolské Vážany – Dílce

x

x

x

x

8 Královopolské Vážany – u hřiště

x

x

x

x

9 Vítovice – u hospody

x

x

10 Rousínov – u policie
11 Rousínov – V sídlišti, u garáží vedle zahrádek
12 Rousínov – Tyršova, vedle tělocvičny

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
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BESEDA S AUTOREM KNIHY KRVAVÝ MĚSÍC NAD HOROU LILIAVOU
Motto: „Co uvážlivost politická a dalekozrakost
státnická zbudovaly, to zničila vášnivost stranická.“
(Karel starší ze Žerotína)
Označení besedy s Mgr. Josefem Špidlou je převzaté z názvu jeho románu, ve kterém tvůrčím
způsobem řeší historicky diskutabilní události
v rozmezí let 1599 – 1628. Besedu s autorem románu ve středu 11. dubna 2018 zorganizoval Klub
seniorů.
Připadalo nám, že Josef Špidla je spíše malířem
obrazů této doby než spisovatelem. Díky své
dlouholeté badatelské činností nám dokázal odkrýt mnoho míst, která byla různými stranami
v historických dobách zastíněná.
Účel přednášky byl podtržen nutností odhalování pravdy a to přesto, že jde o těžkou práci trva-

jící někdy i několik staletí. V historii nelze udělat
tlustou čáru a hledět jen kupředu, takto se dají
řešit snad jen manželské konflikty. Hledání vztahů a souvislostí mezi událostmi se nemůže bagatelizovat slovy: „Co bylo, se nedá již napravit
ani změnit“. Tato poslední slova vyjadřují, jak
jsou historické vědy důležité. Staví před nás dávná hospodářská a politická rozhodnutí a zároveň
ukazují jejich důsledky pro národ, někdy dokonce
i pro národy. Obracet se k historii by mělo znamenat nedělat chyby předků.
S panem Josefem Špidlou jsme se loučili neradi.
Jeho přednáška se stala podnětem pro mnoho
dotazů, které byly všechny odborně objasněné.
Děkujeme!
Ing. Václav Hlaváč

	
  

MATERIÁLNÍ SBÍRKA V ROUSÍNOVĚ 2018
Kde: DCHB Rousínov, Louky 1
Termín: 30. 4. - 9. 5. 2018
Čas: 8:00 až 17:30 h v pracovní dny
Co můžete přinést?
Letní a zimní oblečení a obuv (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony
a látky. Prosíme, aby oblečení bylo zabalené do igelitových pytlů.
Co nenosit?
Vatové i péřové přikrývky, deky, kožichy, ledničky, televize, počítače, nábytek, knížky, jízdní kola,
šicí a pletací stroje či znečištěný a vlhký textil.
Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Také prosíme o příspěvek na dopravu.
Děkujeme
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ŠKOLY

VÍTÁNÍ JARA
Tradice vítání jara sahá do hluboké historie po
celém světě. V naší školce se můžeme pyšnit
tím, že se vítání jara stalo opravdu dlouholetou tradicí. Díky dodržování zvyků se děti učí
ctít tradice a vnímat je jako kulturu naší společnosti. I přes dlouhodobé mrazy, které nás
letos překvapily v době, kdy jsme jaro vyhlíželi

z oken, jsme se dočkali a vydali se v průvodu
vynést smrtku k místnímu potoku. Po vhození
smrtky do téměř zmrzlé vody jsme jí zamávali

a dívali se za ní, dokud nezmizela z dohledu. Tím
jsme se přesvědčili, že zima už nás pro letošek
opravdu opustila. Netrpělivě s dětmi vyhlížíme
první pupeny sněženek a fialek a všechny další
krásy jara. Přejeme i vám, abyste byli zahrnuti teplem slunečních paprsků a radostí, kterou
jaro přináší.
Radka Němcová
učitelka MŠ

UČÍME SE DEMOKRACII
Průběh voleb do žákovské rady ZŠ Rousínov
Volby probíhaly v datech od 11. prosince 2017 až
14. prosince 2017, a to tím způsobem, že každý
žák naší školy mohl svobodně volit 15 zástupců
z celkového počtu 24 kandidátů 5. – 8. tříd. Volební účast byla 61, 34%.
Naše první zasedání a nápady
Se spolužáky se snažíme školu podpořit nejen našimi návrhy, které si řekneme při zasedáních žákovské rady, ale každý ze zástupců přednese projednané téma také své třídě, jež k danému návrhu
vyjádří vlastní názor. Od voleb jsme se jako školní
žákovská rada sešli dvakrát. Na prvním jednání
jsme se spolu seznámili a pan učitel Tvrdík s námi
probral, čím bychom se obecně mohli zabývat. Na
druhé zasedání jsme si přinesli návrhy na zlepšení a vybírali jsme z nich, čím bychom se v následujících měsících měli zabývat.

Mezi návrhy padlo mnoho různých názorů,
z nichž některé se opakovaly častěji než jiné.
Nejčastěji si žáci našich tříd přejí změny ve fyzickém prostředí školy a jejím okolí, velmi by si
přáli šatní skříňky, které by vystřídaly dosud používané „klece“, chtěli by mít možnost se vyjádřit
k vymalování chodeb a tříd či by uvítali automat
s pitím. Také bychom chtěli zlepšit školní atmosféru častějšími soutěžemi, ať už sportovními
nebo vědomostními. Hodně dětí, které chodí na
obědy, by uvítalo možnost si vybírat ze dvou jídel.
Následovat bude diskuze o našich návrzích s vedením školy, případně se zastupiteli na Městském úřadu Rousínov a potom některé z nich
dotáhneme do konce.
Tomáš Korčian
a Mgr. Jan Tvrdík
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AKTIVITY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vzhledem k tomu, že jsme moderní školkou
současné doby, nabízíme dětem během celého
školního roku mnoho nadstandardních aktivit.
Všechny děti jsou zapojeny do projektu „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Záměrem tohoto projektu je „pohyb jako každodenní
potřeba dětí“ a zdravé řešení volnočasových
aktivit. Snažíme se podpořit první větší zájem
o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů, jak
u jednotlivce, tak ve skupině. V letošním školním roce již proběhla zimní olympiáda a v dubnu
se zapojíme do Olympiády PEZ. Ke zvýšení tě-

lesné obratnosti napomáhá pravidelné cvičení
v tělocvičně základní školy a každodenní pohyb
dětí na čerstvém vzduchu. Čtyři skupiny předškoláků se účastnilo předplaveckého výcviku.
Děti s hudebním nadáním navštěvují dětský
pěvecký sbor Puntík, se kterým vystupují při
různých příležitostech nejen při školních slav-

nostech, ale jsou zapojovány do kulturního dění
ve městě.
V průběhu dne jsou ve třídách zařazovány preventivní logopedické chvilky, zejména artikulační, dechová a prstová cvičení. Děti se špatnou výslovností jsou zařazovány do speciální
logopedické třídy, kde se s nimi každodenně individuálně pracuje. Školka je zapojena do akce
„Česko čte dětem“.
Nabízíme mnoho divadelních představení, koncertů, výtvarných výstav a seznamujeme děti
s literárním a dramatickým uměním. Učitelky
hrají maňásková divadla, v měsíci knihy navštěvujeme městskou knihovnu. Pro předškoláky je
připravena beseda s knihovnicí.
V oblasti informačních technologií je škola dobře vybavena a děti mají možnost pracovat s Albi
knihami a elektronickými tužkami, Magicboxem,
multiboardem, tablety, včelkou Bee a s dalšími
programy pro individuální i skupinové práce.
Rodiče zapojujeme do dění v mateřské škole účastí ve společném tvoření, na besídkách
k různým příležitostem, nabízíme konzultace
o dětech a možnost společné práce rodičů
a dětí v edukativně stimulačních skupinkách.
Velmi oblíbená mezi dětmi i rodiči je spolupráce
s cirkusem Le-Grando, který se letos uskuteční
již po sedmé.
Do konce letošního školního roku se mohou
naše děti těšit ještě na besedu s policisty, hasiči, na Den Země, návštěvu divadla Radost
v Brně, představení spolku D.A.V.A., pohádku
o ekologii, besedu se včelařem, oslavu Dne dětí,
návštěvu základní školy a další akce. V červnu
pak na společné výlety do přírody a za poznáním. Na závěr roku se bude konat slavnostní
rozloučení s předškoláky.
Veronika Trávníčková
učitelka MŠ
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DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Blíží se zápis dětí do ZŠ a mnozí rodiče se rozhodují, zda nedat svému dítěti odklad školní docházky. V jejich rozhodování jim mohou pomoci
tzv. Edukativně stimulační skupinky. Konají se
v odpoledních hodinách a provádí je proškolené
učitelky. Program skupin je rozvržen do 10 lekcí, ve skupině je 6 – 8 dětí. Každá lekce má svou
strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a na
sebe navazují. Lekce má přibližně hodinové tr-

vání a dítě je navštěvuje spolu s rodičem. Přítomnost rodiče je velmi důležitá, získává tak
náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky
toho, co a jak s dítětem dělat a jak rozvíjet potřebné schopnosti. Dále je mu umožněno vidět
své dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při

práci s dospělou osobou, při záměrných činnostech. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje.
V letošním školním roce navštěvuje tyto skupinky 16 dětí a doufáme, že budou rodičům i dětem ku prospěchu a správnému rozhodování.
V předškolních třídách jsou rodiče seznámeni
ještě s tzv. Desaterem. To je souhrn základních
dovedností, které by mělo dítě zvládnout před
vstupem do ZŠ:
• Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě
ovládat své tělo, být samostatné
v sebeobsluze
• Dítě by mělo být relativně citově
samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
• Dítě by mělo zvládnout přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
• Dítě by mělo zvládat koordinaci
ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
• Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
• Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
• Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost si záměrně zapamatovat a vědomě se učit
• Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné
soužití s vrstevníky ve skupině
• Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
• Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí,
v okolním světě i praktickém životě
Hodně štěstí budoucím prvňáčkům!
Ivona Čajková
učitelka MŠ
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V SOULADU S PŘÍRODOU
učitelky odlévaly ze sádry.
Při tomto dobrodružství se
zahřívaly skákáním přes
švihadlo nebo běžeckými
závody na cyklostezce.
Dnes se žáci 4.B těší, až
budou učit poznávat přírodu na školní zahradě
prvňáčky v projektu „Děti
učí děti“.
Pavlína Vránová
třídní učitelka 4.B

Jaro už je zase tu. Lidé se na toto období velmi
těší a děti zvlášť. Pro žáky naší školy to platí dvojnásob. V tomto období ve výuce prvouky
a přírodovědy hojně využívají školní zahradu.
V loňském roce zde žáci 3.B poznávali pomocí
encyklopedií byliny, keře, stromy. Pomocí klíče se
snažili rozpoznat bezobratlé živočichy, které si
sami v místním jezírku ulovili. Dozvěděli se něco
o kompostu, prohlédli si skleník, broukoviště
a spočítali budky pro ptáčky. S panem Bartlem
děti podnikly vycházku do zahradní kolonie Ve
žlebě, ověnčeni dalekohledy a dychtiví po informacích o místním ptactvu. Nejen, že se dozvěděly zajímavé informace o poštolce, holubu hřivnáči, kalousi ušatém, ale také je pobavil pestře
zbarvený kačer, který se před dětmi předváděl
u Habrovanského potoka. Tehdy jsme si s dětmi
slíbili, že pro ptáčky také něco vykonáme.
Uplynul necelý rok a my se vydali do přírody pomoci ptáčkům lépe překonat zdlouhavou zimu.
Někteří žáci si dle návodu vyrobili z PET lahví
krmítka, jiní se vybavili semínky, ovesnými vločkami, jablky a mrkví pro zajíce. Děti měly také
speciální úkol - hledat stopy živočichů, které si
nejdříve nastudovaly v učebnici přírodovědy pro
4. ročník. Našly sice jen stopu psa, ale i to byl
pro ně zážitek, zvláště když ji pak s pomocí paní
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JSME ŠKOLA, TAK VYUČUJEME, ALE ZVLÁDÁME TAKÉ SOUTĚŽIT
V letošním školním roce se kromě tradičních
akcí, které v naší škole - i mimo ni - pořádáme,
také velice nadstandardně věnujeme soutěžení.
A v této souvislosti musím zmínit pedagoga, na
jehož práci by měl být hrdý každý ředitel, pokud
takového pedagoga ve svém kolektivu má. Mgr.
Radek Dočkal - o účasti a úspěších jeho žáků v sólovém zpěvu na celostátní jednokolové pěvecké
soutěži Olomouc 2017 jsem vás už informovala
v únorovém Zpravodaji. Tím však aktivita jeho třídy neustala. Každoročně jsou vyhlašovány MŠMT
vícekolové soutěže základních uměleckých škol.
Pro každý školní rok v jiných oborech. Tentokrát
se nás týkal sólový zpěv, hra na zobcové flétny
a soutěžní přehlídka tanečních oborů. Neznám
pedagoga, který by
se v jednom školním
roce se svými žáky
zúčastnil této soutěže ve dvou různých
oborech, všechny své
žáky si korepetoval
a ještě je připravil
tak, že v okresních
kolech z jeho sedmi
statečných flétnistů
obsadili všichni první
místa a čtyři postoupili do krajského kola
a z jeho devíti zpěváků a jednoho pěveckého dua postoupili do krajského kola zpěváci dva. Jako ředitelka mám
ohromnou radost z toho, že úspěch žáků ze třídy
Radka Dočkala opět upozornil na to, že naše ZUŠ,
která je svojí kapacitou nejmenší na celém okrese, dělá městu Rousínovu čest i za hranicemi jeho
území. Krajské kolo v sólovém zpěvu se konalo 20.
3. v ZUŠ v Kyjově. Nella Blažková získala 2. místo a
ocenění za nejmladšího účastníka soutěže a Karel
Procházka obsadil 3. místo. V okresním kole dále
soutěžili: Patrik Mahdal (1. místo), Julie Šeligová
+ Michaela Svobodová (2. místo), Andrea Mahda-

lová + Elissa Meixnerová + Tomáš Nguyen (3. místo), Elena Gajdová (čestné uznání), v komorním
zpěvu Michaela Svobodová a Karel Procházka
(3. místo). Krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu se konalo 27. 3. v ZUŠ Ivančice. Marlene Anna
Bílková, Karel Procházka a Tomáš Nguyen obsadili 2. místa ve svých kategoriích a 3. místo získal
Jiří Pospíšil. Zbývající tři flétnisté, kteří obsadili

1.místa v okresním kole jsou Markéta Rothkögelová, Michaela Svobodová a Michaela Holoubková. Pokud bych měla použít soutěžní terminologii,
měl by Mgr. Radek Dočkal získat zaslouženě titul
absolutního vítěze!
Okresního kola v sólovém a komorním zpěvu se
zúčastnilo také pět žáků ze třídy MgA. Davida
Kříže. Marek Musil (2. místo), Alžběta Vránová
+ Lenka Janečková (3. místo), Alice Sedlaříková
(čestné uznání) a v komorním zpěvu Lenka Janečková a Gabriela Sedlaříková (3. místo).
Paní učitelka Jana Pinterová se do okresního kola
přehlídky tanečních oborů rozjela s osmi žákyněmi do Ivanovic na Hané. Julie Sekaninová, Anna
Havlíčková, Daniela Kuklínková, Radka Pospíšilová, Adéla Šeligová, Anna Hofmanová, Dominika
Povolná a Jana Soldánová předvedly choreografii
s názvem Indiánský tanec a obsadily s ní stříbrné
pásmo. A „hlavní šamanka“ Julie Sekaninová získala zvláštní ocenění poroty „za rytmické cítění
sólistky“.
Všem kolegům, kteří se podíleli na veškerých soutěžních aktivitách i žákům samotným velice děkuji za reprezentaci školy!
Pro tento školní rok máme tedy odsoutěženo, ale
to neznamená, že naše aktivita končí. Od 11. do
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šeho projektu je „Život v písních - pocta Františku
Sušilovi”, od jehož úmrtí uběhne právě v měsíci
květnu 150 let.
Veškeré informace a fotografie naleznete na
nových webových stránkách naší školy www.
zusrousinov.cz. Jak jste si mohli přečíst, do konce školního roku nás čeká ještě hodně akcí a moji
kolegové i já se budeme na setkávání s vámi moc
těšit!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila

14.4. se budeme těšit z návštěvy žáků hudebního
oddělení školy Bocskai István Református Oktatási Központ z maďarského Halászteleku, jež je
partnerským městem Rousínova. Jejich koncertní vystoupení jste si mohli poslechnout ve čtvrtek
12. dubna v sále naší školy. Čekají nás absolventské koncerty, vystoupení tanečního oboru, absolventská výstava, Koncert ke Dni matek, koncert
hudebního oboru v Halászteleku, absolventská
inaugurace. 24. 5. se opět zúčastníme druhého
ročníku celorepublikového projektu zaštiťovaného Magdalenou Koženou „ZUŠ Open”. Název na-

KOUZLA ZE ZELENINY A OVOCE - CARVING
Ve dnech 3. 4. – 4. 4. 2018 probíhal v naší škole
kurz vyřezávání zeleniny a ovoce. Lektor kurzu pan Luděk Procházka z Czech carvingového studia v Benešově je propagátorem tohoto
pozoruhodného gastronomického oboru a sám
prvotřídní řezbář s řadou mezinárodních ocenění. Jeho kurzy prošlo mnoho gastronomických odborníků, kteří využívají carving ve své
profesi. Začátek kurzu věnoval lektor krátkému
seznámení s nářadím a technikou řezání, učil
žáky vytvářet jednoduché zeleninové a ovocné
ozdoby. Ty, které tato zajímavá tvorba zaujala,
mají možnost se nadále zdokonalovat v navazujících kurzech, ve kterých se vyřezávají květy
ze zeleniny a vodních melounů. Absolventi kurzu získali účastnický list. Věřím, že nové znalosti

a dovednosti budou dále prohlubovat, procvičovat a uplatňovat ve svém oboru.
Mgr. P. Horáková
ISŠ Slavkov
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AHOL CUP 2018
Dne 28. 2. 2018 se v Ostravě konal již 20. ročník
gastronomické soutěže s mezinárodní účastí AHOL CUP 2018. Jako tradičně se všichni sešli
v Multifunkční hale GONG. Zúčastnili jsme se
kategorie Czech Teatender, ve které bylo tentokrát neobvyklé zadání - typ volného nápoje a to
sparkling, což znamená, že drink musí obsahovat bublinky. Čajovou složku pro tuto soutěž zajistila firma OXALIS a to pravý zelený čaj Sencha
s chutí tropického ovoce s tóny koření a názvem
Malý Budha.
L. Musil toto zadání splnil se svým drinkem Valentýnské zklamání, který stylově servíroval
s bonbony, srdíčkem a citátem, pro každého
komisaře ve skleničce na vysoké nožce. Od komisařů dostal velkou pochvalu za vynikající chuť
drinku a vtipný servis. Opět na zchlazení čaje použil suchý led, který je velmi efektivní. Získal tak
krásné sedmé místo.

Pro A. Klíčovou to byla první soutěž, kde předvedla skvělý výkon se svým kokosovo-jasmínovým drinkem. Vylosovala si hned třetí pořadí,
měla brzy odsoutěženo a mohla sledovat zbytek
dne ostatní soutěžící, kteří se sjeli z celé republiky a sousedního Slovenska, někteří soutěžící byli
dokonce i jiných národností a u nás studují gastronomické obory.
Na vyhlášení výsledku jsme si museli všichni
počkat až do večerních hodin. Užili jsme si tak
netradiční prostory bývalého plynojemu a měli
čas se seznámit s dalšími dvanácti soutěžícími,
které rádi uvítáme 14. listopadu 2018 u nás ve
Slavkově u Brna. Náš L. Musil se jako člen České
barmanské asociace stále drží na krásném průběžném třetím místě v soutěži o teatendera roku
JUNIOR TEATENDER COMPETITION .
Ing. Bc. L. Svobodová
ISŠ Slavkov
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VZÁCNÝ HOST U MLADÝCH FOTBALISTŮ V KROUŽKU
Dne 19. 3. 2018 navštívil naši mladší a mini přípravku pan Luboš Kalouda, bývalý profesionální
fotbalista, odchovanec Zbrojovky Brno, odkud
v roce 2008 přestoupil do ruského celku CSKA
Moskva. Během své kariéry působil v mnoha
českých i zahraničních klubech. Zapojil se do
tréninkového procesu, předal své zkušenosti

a poznatky trenérům, p. Vanderkovi a p. Pospíšilovi, kteří se o tuto akci zasloužili, i chlapcům,
vedl s nimi dialog a v závěru se také všem podepsal na míče, kopačky i různé části těla :-) Pozval
všechny zúčastněné na velkou fotbalovou akci,
která se bude konat letos v létě 2. 6. 2018, pod
názvem Dětský den se Zbrojovkou & Fotbalové
utkání hvězd! Veškeré informace o akci najdete
na webových stránkách www.kaloudova11.cz.
Všechny Vás zveme, pojďte si tuhle jedinečnou
akci společně s námi užít!
Mgr. Zdeňka Vanderková

MC Pohádka Rousínov pořádá opět letní příměstské klubíky pro děti
9. - 13. 7. Holčičí klubík (5 - 9 let) denně 8:00 - 15:30
23. - 27. 7. Klubík s angličtinou (5 - 9 let) 8:00 - 15:30
Cena 1690 Kč + obědy 300 Kč
Ve škol. roce 2018/2019 budou opět pokračovat kurzy angličtiny pro děti
i dospělé v MC Pohádka, noví zájemci předběžně pište na english.vyskov@seznam.cz
Více info a přihlášky na e-mail: english.vyskov@seznam.cz
Fcb: Tereza Pokorná - výuka angličtiny
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NEZISKOVKY

NÁPAD HODNÝ OBDIVU
Cílem poutníků z Dražovic a Rousínova ve středu 28. 3. byl polský Krakov s jeho významným
okolím.
Krakov dodnes nese stopy paleolitického a mezolitického období. Trvale bylo území osídlené
před 6 000 lety. V 8. století je uváděna osada
kmene Vislanů na křižovatce obchodních cest.
V 10. století bylo Polsko součástí českého státu,
byl vybudován hrad Wawel. Kolem roku
1 000 byl připojen Boleslavem I. Chrabrým
k Polsku se založením biskupství. Za vlády Kazimíra I. Obnovitele roku 1038 se stal Krakov
sídelním městem polského státu. V letech 1290
– 1306 byl Krakov oporou přemyslovské vlády.
V roce 1320 se Krakov stává korunovačním
městem polských králů a v roce 1364 byla po
vzoru Karlovy univerzity v Praze založená univerzita v Krakově, nyní zvaná Jagellonská. Až
v roce 1596 bylo přenesené polské hlavní město
do Varšavy, ale korunovačním městem nadále
Krakov zůstává.
Rozhodnutím vídeňského kongresu 1814 – 1815
se Krakov stává svobodným městem (Krakovskou republikou). Po porážce krakovského povstání roku 1846 bylo připojeno k rakouské monarchii. Až v roce 1918 se stal součástí polského
státu.
Po okupaci Československa roku 1939 byl Krakov jedním z míst, kde se soustřeďovali čeští
a slovenští uprchlíci, aby započali boj proti německému nacistickému totalitarismu.
Na hlavním náměstí každého z nás upoutala
monumentální socha Adama Mickiewicze (1798
až 1855), polského básníka, dramatika, publicisty a revolucionáře, který byl představitelem
Poláků v emigraci. Měl značný vliv na českou
literaturu, zejména v 19. století. Jeho dílo do
češtiny překládali Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, Eliška Krásnohorská, František Hlas,
Václav Holan a další.
Patnáct kilometrů od Krakova se nachází solný
důl Wieliczka (kopalnia soli Wieliczka), který

byl v provozu od 13. století do prvního desetiletí 21. století. Stal se tak největším solným
dolem na světě. Dnes je zapsán do seznamu
světového dědictví UNESCO. Z celého komplexu podzemních slují dosahujících délky 300 km,
které sahají do hloubky 327 m, je návštěvníkům
přístupné 1 % upravené jako názorné muzeum
dobývání soli v celém průběhu konání těžebních
prací.
Celý projekt zájezdu vymyslela a zrealizovala paní Růžena Matějíčková z Dražovic. Velkou
pochvalu si zasluhuje i průvodkyně po celé naší
cestě Ivana Augustová, která nás obdarovávala
poznatky z mnoha oborů a jejich zajímavostmi.
Účastníci, členové Klubu důchodců v Rousínově,
rovněž děkují paní Magdě Rothkögelové, která rozvíjí spolupráci s kluby důchodců z okolí
Rousínova. Atmosféra v autobusu na této cestě
byla družná a optimistická. Je nutné pochválit
i mistrovství řidičů, kteří nám všem ušetřili mnoho kroků. Za výrazný pocit spokojenosti
je nutné pochválit i polskou průvodkyni Elišku,
která v hlubokém podzemí neopomněla žádnou
technickou ani kulturní zajímavost.
Ing. Václav Hlaváč

KULTURA
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CO UŽ SE LETOS UDÁLO KOLEM VÝROČÍ ÚMRTÍ FRANTIŠKA SUŠILA

P. František Sušil je bezesporu nejvýznamnějším
rodákem Rousínova. Proslavil se svoji prací, která má značný rozměr a rozsah. Stal se uctívanou
osobností nejen na Moravě, ale v celé České republice. Ve své době byl vyznamenáván samotným císařem.
První letošní přednášku o P. Františku Sušilovi přednesl P. ThDr. PhDr. Hynek Šmerda, Th.D.
v neděli 18. března 2018.
Přednášející se zaměřil
na představení 19. století, ve kterém Sušil žil
a poté se věnoval Sušilovu celoživotnímu dílu.
Dozvěděli jsme se, že
P. František Sušil uplatňoval své nadání a talent v několika oblastech
tvorby. Od 40. let počal
uveřejňovat své verše,
posléze dal přednost
činnosti prozaické. K tomuto úkolu byl velmi
dobře vybavený, ovládal

řečtinu a latinu a potíže mu nedělal žádný jazyk
v Evropě, všemi se domluvil. Provedl výklad spisů
starých otců apoštolských a jeho stěžejním dílem
je překlad Nového zákona s obsáhlým výkladem.
Pracoval na něm třicet let. Obsahuje 8 svazků
tištěných ve dvou sloupcích drobným písmem na
každé stránce, v úhrnu na 2 750 stran. Z teologického hlediska se považuje tato práce za nejhlub-
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ší a nejrozsáhlejší úkol, kterým přispěl ke kvalitě
církevního učení. Zabýval se též hymnologií, skládal a překládal náboženské písně.
Průběh přednášky byl doprovázen komorním pěveckým sborem Danielis, který přednesl písně za
doprovodu kytary, saxofonu, houslí, violoncella
a rytmických nástrojů.
V sobotu 7. dubna 2018 se sešli zájemci o působení P. Františka Sušila na staré radnici. Obsažnou přednášku si připravil o tomto našem
rodákovi profesor PhDr. Radomír Malý, bývalý
redaktor Lidové demokracie a profesor teologické fakulty Jihočeské univerzity. Zaměřil se
na život Františka Sušila, na jeho osobní vztahy
a na jeho význam pro národní a vlastenecké cítění. Nejzajímavější částí přednášky byla část
o Sušilově mládí. Výklad pana profesora byl rozdělený do významných částí curricula vitae. Mezi
každou částí, za doprovodu pedagoga Mgr. Davida Kříže na klavír, zazpívaly Adéla Coufalová a Eva
Kyjovská svým břitce melodickým hlasem několik
písní nejen ze sběratelské Sušilovy tvorby.

KULTURA
Všichni zájemci o počátky národního kulturního
obrození na Moravě, přítomní na staré radnici,
vyjadřovali nadšení a spokojenost potleskem.
A to především proto, že získali poznatky nové,
dosud nikde nepublikované.
V neděli 8. dubna 2018 se sešla hudebněmilovná rousínovská veřejnost v kostele sv. Maří Magdalény na Koncertě duchovní hudby a slova
konaném na počest P. Františka Sušila. Hlavním
protagonistou a vzácným hostem při hře na varhany byl Alfréd Habermann. Jeho výkon doprovázel zpěvem Mgr. David Kříž. Přítomné zaujalo
jímavé a poučné slovo P. Michaela Macka, který v
něm zdůraznil inspirativní význam evangelia pro
hudební tvorbu. Závěr vystoupení předznamenalo mohutné entreé všech účinkujících. Pěvecký
sbor dirigoval Mgr. David Kříž. I když není běžné
aplaudování v chrámu potleskem, pro tuto chvíli
se změnil chrám v koncertní sál, v němž potlesk
mnohokrát zazněl.
podle Ing. Václava Hlaváče

ZE ŽIVOTA FRANTIŠKA SUŠILA
Sušil se narodil v Rousínově v přízemní světničce 14. června 1804 rodičům Fabiánovi Sušilovi
a Terezii, rozené Pospíšilové, jako jeden se sedmi dětí. Dospělosti se však dožil jen František
a jeho sestra. Sušilovi žili v pronajatém hostinci v čp. 6, odkud se přestěhovali do domu čp. 9.
Nakonec si koupili dům čp. 26, kde si zřídili opět
hostinec U černého medvěda. Otec Františka
Sušila byl člověkem národnostně uvědomělým,
byl literárně zdatným a uznávaným písmákem
a jako vážený občan byl i v obecní radě. Hlavní
slovo v pohostinském podnikání i v rodině však
měla Františkova matka. Františkovi se dostalo
poctivého základu výchovy i v oblasti hudebního
vzdělávání. Už v dětství si oblíbil hru na flétnu
a klavír. Byl také členem rousínovské kapely. Ještě ve starších letech se vracel, aby si zahrál se
svými druhy z mládí.

Jeho výchovu a vyučování v prvních třech ročnících gymnázia řídil jeho strýc, bratr matky, rousínovský kaplan František Pospíšil (1788 - 1831),
a to až do roku 1819, kdy František odešel k piaristům na gymnázium do Kroměříže. Ve studiích pokračoval v Brně, kde vystudoval bohosloví
a v roce 1827 byl vysvěcen na kněze. Stal se
kaplanem v Olbramovicích a od roku 1831 v Komárově. Přelomem v jeho životě se stal rok
1837, kdy byl jmenován profesorem novozákonní teologie na bohosloveckém ústavu v Brně.
Toto povolání mu umožnilo činnost buditelskou
a spisovatelskou. Jeho úsilím bylo sloužit vlasti
a církvi. Sušil měl rovněž vliv na dorůstající kněžské generace. V pozdějším věku byl nemocný, trpěl dnou a plicní chorobou, ale jakmile se potíže
zmírnily, věnoval plně energii svým cílům. Život
završil 31. května 1868 v Bystřici pod Hostýnem
a je pochován na ústředním hřbitově v Brně.

KULTURA
SMRTNÁ NEDĚLA – VÍTOVICE 2018
Tři dny trápí Vítovice
silná zimní fujavice –
zdalipak v té slotě
holky dají notu k notě
a nedělní vesnice
obdaří kolednice?
Stromeček je nazdobený,
holky trochu nazlobený,
že jim hned u prvních domů
vítr pozměnil fazónu
a odnes si ozdoby ze stromečku –
no tak co, půjdem bez stromku, panečku…
Narazte si čepice, písnička se zpívá,
do vozíčku přibývá mouka, cukr, krupice,
k litru mléka další litr dnešní cestu řídí vítr.
Zacpem jídlem zimě ústa –
už je letos dosti tlustá!
Otevřeme jaru vrátka,
těšíme se na poupátka!
V oknech korouhvičky září,
tak už by se mohlo
jaro na nás vlídně tvářit!
Ať už jaro nad zimou vyhraje ten duel,
ať v pondělí na svůj svátek
vyletí ven motýl Emanuel!

strana 22
VRKÁNÍ VE VÍTOVICÍCH
NA ZELENÝ ČTVRTEK A VELKÝ PÁTEK
Na Zelený čtvrtek zvon si nedá ani ránu,
na služební cestu mizí k Vatikánu –
a když zvony odletí nám do Říma,
vrkací povinnost klukům začíná.
Rámusit se může – ba co: musí!
Tak zas po roce řehtačky poslechnu si.
Vrkači sraz mívají
ve Vítovících na kraji.
Od začátku vesnice až do jejího konce
vzduchem nese se hlučný koncert
ozubených řehtaček
a dřevěných klapaček.
U křížků se zastavíme,
zvony řádně nahradíme.
Vrkání je těžká práce –
ruka bolí – bez legrace!
Ve čtvrtek a v pátek kluci mají odpolední směnu,
v pondělí už to chce ale změnu –
dopoledne s čerstvou opentlenou žilou
omlazují hoši holky novou jarní silou,
s písní na rtech koledují holky kluky obdarují.

text a foto Hana Richterová

KONTAKTNÍ ÚDAJE

strana 23
Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

Telefon

Mobil

E-mail

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

773 114 857 sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián, Ing.,MBA

724 982 860 tlcik@rousinov.cz

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

Hrachovinová Petra

778 435 984

hrachovinova@rousinov.cz
radnice@rousinov.cz

podatelna

Škvarková Hana

733 539 138

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

732 319 065 lukasek@rousinov.cz

matrika, trv.pobyt, czechpoint Hladká Markéta

733 539 138 hladka@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 jhavir@rousinov.cz

Odbor hospodářsko-správní Řehořová Růžena, Ing.

vykydalova@rousinov.cz

739 454 698 rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

770 120 759 mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

770 120 759 skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní

Stárková Anna, Ing.

770 120 759 starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

770 120 759 navrkal@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

774 165 361 pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby a životního
prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

734 752 399 pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Kejlová Lenka, Ing.

778 435 983 kejlova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

733 373 554 nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

733 539 137 mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

778 411 252 karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

731 651 359 vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

739 454 692 horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

739 454 695 mezihorakova@rousinov.cz

Ryšánek Jiří, Ing.

739 454 690 rysanek@rousinov.cz

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

Polák Pavel

517 371 667 770 120 758 polak@rousinov.cz

733 539 133 skrobova@rousinov.cz

Doležalová Dana, Ing.

778 411 251 dolezalova@rousinov.cz

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

Haizler Vlastimil

konecna@rousinov.cz

kusnikova@rousinov.cz
jetelova@rousinov.cz
778 439 429 haizler@rousinov.cz

hlášení poruch

mobil se záznamníkem

Městská policie Rousínov

Kučera Pavel, Ing.

517 324 831 770 127 000 mpolicie@rousinov.cz

Janečková Soňa

517 324 831 778 760 002 mpolicie@rousinov.cz

JSDH

Marišler Vlastimil

770 120 758

777 681 605 jsdh@rousinov.cz
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Město Rousínov

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

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

