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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SI V ROUSÍNOVĚ 2017
Vážení spoluobčané, rád bych napsal pár řádků
k letošnímu ročníku akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Je to dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. Hlavní úklidový den byl v sobotu
8. dubna 2017.
Město Rousínov se zaregistrovalo do letošní
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ jako hlavní
organizátor úklidových akcí. Výhoda organizace
úklidu městským úřadem spočívala jak ve snadnější domluvě a koordinaci jednotlivých úklidových tras, tak i v zabezpečení úklidového materiálu a odvozu sesbíraného odpadu městskými
službami. Městský úřad uvolnil i určité finanční
prostředky na nákup drobného občerstvení pro
účastníky v jednotlivých místních částech.
Srdcem celé akce jsou ale dobrovolní organizátoři úklidů v místních částech. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid
v místní části. Od začátku až do konce se pak
společně s námi starají o hladký průběh akce.
Z naší strany jsme jim k tomu poskytli pevné pytle na sesbíraný odpad, pracovní rukavice a další
potřebnou podporu.
Největší podíl na celé akci máte ovšem vy – naši
dobrovolníci. Letos se do jarního úklidu zapojili

všechny místní části, celkem cca 245 dobrovolníků. Úklidové dny zahájila v pondělí ZŠ Habrovanská, přidaly se ZŠ Krasohled, MC Pohádka i klub
seniorů. Byla to z počátku a ve finále i o „chloupek“ nejpočetnější skupina 92 dobrovolníků.
V pátek proběhl úklid v Královopolských Vážanech. V sobotu dopoledne pomyslně odstartoval
úklid v samotném Rousinově, Rousínovci, Slavíkovících a Kroužku, odpoledne v Čechyni a Vítovicích, kde se počet dobrovolníků vyšplhal na
číslo 85 - veliké překvapení! Jako poslední si ve
svém areálu a okolitých prostorech uklízel Tatran. Není důležitý přesný počet účastníků úklidu,
ale to, že vysbírali desítky pytlů různých odpadků, které do přírody nepatří. Jen díky vám je totiž
možné „úklidovku“ úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. Zdaleka se nepovedlo vyčistit vše,
některé černé skládky vyžadují techniku, svým
rozsahem již nejsou na ruční práci.
Mediální obraz akce je nedílnou součástí celého projektu. Cílem akce není stále více uklízet,
ale to, aby nepořádek pokud možno vůbec nevznikal. Proto se snažíme, aby se o akci a jejích
výsledcích dozvěděla co nejširší veřejnost a třeba se nad sebou díky tomu zamyslí i ti, kteří
nepořádek a černé skládky vytvářejí. I letos se
v Rousínově a jeho jednotlivých místních částech
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našly „černé skládky“. Jen stěží lze pochopit lidi,
kteří místo na sběrný dvůr, do kontejneru nebo
do nádoby na odpadky raději míří s vozíkem někam k cyklostezce nebo do jiného prostoru a tam
své odpadky vyklopí. Několik fotek z těchto míst
je i ve fotogalerii na webových stránkách města.
Mimo soutěž o „Nejkurióznější odpadek“ vyhlášenou vedoucím odboru výstavby a životního
prostředí, zašlete prosím fotky z Vašeho místního úklidu na e-mail pekarik@rousinov.cz, vybrané fotky budou zveřejněny na webových stránkách města.
Budeme rovněž rádi za jakékoliv Vaše náměty,
návrhy a připomínky k úklidové akci, které bychom mohli zohlednit v dalších ročnících.
Na závěr bych rád poděkoval za organizaci celé
akce vedoucímu odboru výstavby a životního
prostředí Ing. Dušanu Pekaříkovi, všem dobrovolným organizátorům úklidů v místních částech

a hlavně všem účastníkům. Rád bych vyjádřil
přání, abychom rok od roku nacházeli míň a míň
odpadků v našem městě a úklidová akce se stala
spíše procházkou jarním Rousínovem.
Ing. Marián Tlčik, MBA
tajemník MěÚ

UKLIĎME VÍTOVICE
Vybaveni mapkami s vyznačenými trasami
natáhnem si rukavice, pytle vezmem do levice,
uklidíme Vítovice - ať je čisto za námi.
Startujeme na hřišti a čekáme,
co za odpad k nám do pytle přisviští.
Na počet vítězí cigaretové nedopalky,
kuřáci je odhazují do blízka i dálky.
O papírech a PET lahvích ani nemluvím,
z široké nabídky moh by si vybrat džin
a namísto třech přání
nepořádníci by třikrát byli potrestáni.
Někdy nám honba za odpadem
připomínala cestu za pokladem –
to když od třinácté komnaty rezavý klíček
ztratil cestou snad malý loupežníček
z Vítovického hrádku,
co vařil polívku račí
a chodil pozpátku
tak rychle, že málokdo mu stačil…

Porcelánová svíčka na fechtla
a z drátu smyčka se do cesty nám připletla.
Nabíječka telefonu
ležela v houštinách stromů a křovin
– že by tu nabíjel Jožin z bažin?
Možná bychom i auto dali do kupy
po kouskách vozí ho za ves a do lesa jen …
(- lidi tupí) tupí tak, až otřásaj se nebesa.
Myslí si přeci, že dělaj frajeřinu,
když kola, plechy, disky a další věci
vyhodí za dědinu.
Odpadních nádob je všude dost,
stačí jen protáhnout sval a zatížit kost.
Sběrné dvory uvítají
vše nefunkční, co už je „v háji“.
Na správné místo snad odpad dát každý umí,
jen někdo dělá, že tomu nerozumí…
					
Hana Richterová

NENECHTE SI UJÍT
do 30. dubna
VÝSTAVA „4 GENERACE“
Vystavují autoři Pavel Malý, Michal Malý, Zdeněk
Sigmund, Tereza Malá (roz. Sigmundová), Barborka Malá
výstavní prostory staré radnice,
po – pá 10 – 16 h, ne 14 – 17 h
středa 26. dubna
DIVADELNÍ KOMEDIE - ZELŇAČKA
Co se může stát, když uvaříte skvělou zelňačku
a ta zachutná mimozemšťanovi?
Ve francouzské komedii hrají Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Barbora Jánová a Jan Szymik.
Předprodej vstupenek v městské knihovně Rousínov.
velký sál Záložny v 19 h
sobota 29. dubna
VYCHÁZKA PRO VEŘEJNOST
- VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
pořádá ZO ČSOP Rousínov
sraz v 8 h v Habrovanech u hřbitova
úterý 9. května
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA - VERNISÁŽ
Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ
F. Sušila, otevřeno do 15. května
výstavní prostory staré radnice v 17 h
17. a 18. května
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ F. SUŠILA
A HOSTŮ Z MAĎARSKÉHO HALÁSZTELEKU
velký sál Záložny vždy v 17 h
od 21. května do 4. června
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
„OČIMA, SRDCEM, OBJEKTIVEM“
7. ročník výstavy maďarských a českých fotografů, vernisáž 19. května v 18.30 h
výstavní prostory staré radnice,
po – pá 10 – 16 h, ne 14 – 17 h
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neděle 21. května
SŮL NAD ZLATO
Pohádka v podání herců pražských divadel
velký sál Záložny v 15 h
úterý 23. května
SLAVNOSTNÍ ABSOLVENTSKÁ INAUGURACE
sál ZUŠ v 18 h
sobota 27. května
BABSKÉ HODY VE SLAVÍKOVICÍCH
průvod od kapličky ve 14 h, hodová zábava ve
20 h v sále TJ Spartak Slavíkovice
neděle 28. května
SPORTOVNÍ POHÁDKA
Děti budou do programu zapojeny jednoduchým
cvičením a po představení proběhne dílna pro
malé i velké, při níž si diváci mohou vyzkoušet
pomůcky využité v představení.
velký sál Záložny v 16 h
30. května – 5. června
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
Vernisáž v rámci celorepublikového projektu tvůrčího setkání „ZUŠ Open“ Nadačního fondu
Magdaleny Kožené, 30. května v 18 h
sál ZUŠ
sobota 10. června 2017
TURNAJ FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
hřiště TJ Spartak Slavíkovice, začátek v 9 h
sobota 10. června
LETNÍ NOC
Program předvečera festivalu Sušilův Rousínov
– koncert a navazující disco party
zahrada za Záložnou
neděle 11. června
FOLKLORNÍ FESTIVAL SUŠILŮV ROUSÍNOV
6. ročník, vystoupí místní i hostující soubory
zahrada za Záložnou od 14 h
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PROČ A JAK TŘÍDIT ODPADY
Lidé zběhlí v matematice tvrdí, že máme jen jeden svět, a není důvod s nimi nesouhlasit. Lidé
vybavení pudem sebezáchovy říkají, že se k tomu
jednomu světu musíme ohleduplně chovat, aby
nám vydržel. Lidé, kteří mají rozum, se tím řídí.
Bohužel, většině lidstva je to šuma fuk. Svět nejspíš nebyl stvořen během sedmi dnů, jak tvrdí
Bible. A možná ani nepřijde království nebeské,
jak tvrdí táž kniha. Bohužel už se to nedá říct

o apokalypse. Ale ani ta nepřijde sama od sebe
jen proto, že je součástí příběhu. Můžeme ji přivolat sami, pokud úplně podlehneme spotřebnímu způsobu života, vlivu médií a především
ničím neomezené lidské omezenosti. Třídění odpadů svět nespasí. Ale je jedním z projevů civilizovaného člověka, který ví, že máme jen jeden
svět a že se k němu musíme chovat ohleduplně.
A je jedno, jestli věří v dogmata, evoluci anebo na
strašidla.
Cokoli děláme, produkuje to odpad. Asi takto jednoduše bychom mohli začít. Produkce odpadu
v celosvětovém množství je enormní a stále
stoupá – a pravda, zásadně se mění i jeho složení – a zdá se, že neexistuje síla (nebo vůle), jak
tento strmý růst zastavit nebo alespoň zpomalit. Ostatně odpad je i obchod. A každý obchod
musí růst. Odpad je vedlejší produkt existence
lidské civilizace a jeho objem vzrůstá s tím, jak
jsme takzvaně civilizovanější.
Ročně vytěžíme z naší planety až 70 miliard
tun surových materiálů. Otázka recyklace se

tak může stát v širším pohledu i otázkou přežití naší civilizace.
V roce 2015 bylo v ČR vyprodukováno téměř
27 000 000 tun odpadu, z toho 3 300 000 tun
odpadu komunálního.
To by statisticky znamenalo, že každý z nás přispěl na tuto hromadu 317 kilogramy. Ale neděste
se, jedná se jen o statistickou informaci.
Třídění odpadu námi obyvateli má za primární
cíl snížit negativní dopad produkce obalového průmyslu na
životní prostředí. Je možno
ještě dodat, že účelem třídění
odpadu je vytřídit z komunálního odpadu ty složky, které
je možné dále využívat a poskytnout je tak zpracovatelům k využití.
Město Rousínov pro podporu třídění jednotlivých složek
odpadů v roce 2016 vybudovalo několik nových „hnízd“ pro umístění kontejnerů na jednotlivé vytříděné druhy odpadů.
Bohužel, jak bylo uvedeno výše, není zatím jiná
cesta, než dále zvyšovat podíl využitelných složek komunálních odpadů. Aktuálně se v Rousínově vytřídí 46 % využitelných složek odpadu
z komunálního odpadu, vedení města si stanovilo cíl, že v roce 2020 to bude 50 %. Pro splnění
tohoto cíle počítá s dalším rozšířením sběrových
„hnízd“ a přidáním kontejnerů na místa stávající.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Víme, že někde jsou kontejnery plné a oprávněně
nás na toto upozorňujete.
Co a jak třídit naleznete na informačním letáku
v tomto vydání Zpravodaje města.
Odbor výstavby a životního prostředí upozorňuje podnikající fyzické osoby a právnické osoby, že
likvidaci odpadů z jejich podnikatelské činnosti
musí provádět samostatně na základě smlouvy s právnickou osobou oprávněnou k převzetí
a zpracování odpadu, nebo uchovávat doklady
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od likvidace vlastních odpadů na sběrných dvorech. Odbor VŽP bude provádět namátkové kontroly odpadového hospodářství a vedení průběžné evidence vzniku a likvidace odpadů v souladu
s platnou legislativou.
V článku byly použity informace z www.trideniodpadu.cz
Ing. Dušan Pekařík
vedoucí odboru VŽP

PŘERUŠENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás upozornit
na přerušení provozu sběrného dvora v Rousínově, Krejčířova 28 z důvodů stavebních prací
souvisejících s jeho rozšířením a modernizací.
Přerušení provozu je od 18. 4. 2017, předpokládaný termín zahájení provozu je 15. 7. 2017.
Omlouváme se za způsobené komplikace a nabízíme náhradní varianty.
Dle potřeby můžete využívat další sběrné dvory
RESPONO, a.s. ve vašem okolí:
Sběrný dvůr ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora 1469
(Po, St 13.00 – 18.00 hod., So 8.00 – 12.00 hod.)

Sběrný dvůr Vyškov, Cukrovarská 16
(Út, Čt 8.00 – 17.00 hod., So 8.00 – 12.00 hod.)
Dále je možno využít jednorázový svoz elektrospotřebičů, také bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu a svoz bio odpadu v kontejnerech
Městských služeb. Rozpis svozů je uveden v tomto vydání zpravodaje a na www.rousinov.cz.
Zdeněk Šedý
místostarosta

ČASOVÝ ROZVRH ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PRO OBČANY

1 Slavíkovice - za školou
2 Rousínovec - parkoviště náves
3 Kroužek - u HZ
4 Kr. Vážany - u hřiště
5 Vítovice u HZ
6 Čechyně u HZ
7 Rousínov - Habrovanská u haly
8 Rousínov - V sídlišti - u šumperáků
9 Rousínov - Zahradní - u budovy Telecomu
10 Rousínov - U kapličky na parkovacích místech

30.6.

23.6.

16.6.

9.6.

2.6.

26.5.

19.5.

12.5.

5.5.

28.4.

budou rozmísťovány během uzavřeného sběrného dvora Respona, budou přistaveny na místo vždy
v pátek od 15.00 - 19.00

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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ČASOVÝ ROZVRH ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD PRO OBČANY

1 Slavíkovice - za školou

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

10 Rousínov – u policie

x

x

x

x

x

x

x

x

1 Slavíkovice - za školou

x

2 Slavíkovice – u Spartaku

x

x

x
x

27.10.

x

x
x

20.10.

6.10.

x

x

4 Kroužek - u HZ
6 Čechyně - u křížku pod lípou, u hospody

x
x

x

5 Čechyně - naproti Pyrusu

22.9.

x
x

3 Rousínovec - parkoviště náves

15.9.

8.9.

1.9.

25.8.

11.8.

4.8.

kontejnery budou na místě 3 dny
28.7.

místo

x

x

x

18.8.

12 Rousínov - Tyršova, vedle tělocvičny

21.7.

x

x
x

6 Čechyně - u křížku pod lípou, u hospody

14.7.

x

x

x

11 Rousínov – V sídlišti, u garáží vedle zahrádek

30.6.

23.6.

x
x

x

5 Čechyně - naproti Pyrusu

16.6.

9.6.

2.6.

26.5.

x
x

3 Rousínovec - parkoviště náves
4 Kroužek - u HZ

19.5.

x
x

13.10.

2 Slavíkovice – u Spartaku

12.5.

5.5.

28.4.

kontejnery budou na místě 3 dny
21.4.

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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SBĚR ELEKTRONIKY A LEDNIČEK
Městské služby Rousínov oznamují občanům,
že v sobotu dne 22. 4. 2017 proběhne na určených místech sběr elektroniky a ledniček. MS
přistaví v uvedenou dobu do místní části vlečku
Vítovice
Královopolské Vážany
Habrovanská
V sídlišti
Čechyně
Slavíkovice
Kroužek

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00

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

8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

u autobusové zastávky
u autobusové zastávky
parkoviště u sportovní haly
u šumperáků
u hasičské zbrojnice
u hasičské zbrojnice
u hasičské zbrojnice

EUROPEAN DATA PROJECT S.R.O. INFORMUJE ROUSÍNOVSKÉ OBČANY
Město Rousínov se obrátilo na naši firmu
s prosbou, abychom rousínovským občanům
objasnili své záměry týkající se využití bývalé
administrativní budovy firmy JITONA a.s. na Tománkově ulici.
Velmi rádi tedy využíváme tuto nabídku a předáváme všem rousínovským občanům informace.
Tak jako mnoho jiných společností v okolí i naše
firma řeší problematiku přetrvávajícího nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Situace na
trhu práce v České republice je taková, že lokální zásoba pracovních sil je povětšinou nedostatečná. Okres Vyškov pak svoji mírou nezaměstnanosti kolem 3,5% dokonce patří mezi lokality
s nejnižší mírou nezaměstnanosti v naší republice. Proto se naše společnost, tak jako spousta jiných firem, musí snažit získat pracovní síly
i mimo náš region. V této situaci je pak nutné mít
pro takovéto pracovníky zajištěné ubytování,
které bude mít nejenom odpovídající kvalitu, ale
také bude v docházkové vzdálenosti na pracoviště. V regionu sice existuje větší množství komerčních ubytoven, avšak jejich kapacita je přetížena a kvalita jimi poskytovaného bydlení není
pro kvalifikované pracovníky vždy dostatečná.

Nabídka firmy JITONA a.s. na odprodej administrativní budovy bývalých nábytkářských závodů
na Tománkově ulici pro nás tedy představovala
zajímavou příležitost na straně jedné, ale i velkou stavební výzvu na straně druhé. Tato budova v podstatě několik let jen přežívá a bez jakýchkoliv přidaných investic se postupem času
stávala objektem, který díky své viditelnosti ze
širokého okolí spíše panorama města Rousínova poškozoval. Naše společnost tedy budovu
koncem roku 2016 odkoupila a nyní chystá její
rekonstrukci. Cílem našeho záměru je za pomoci výrazných investic vybudovat z aktuálně
chátrajícího objektu moderní výškovou budovu,
která bude naší firmou využívána jako administrativní budova a z části také jako kvalitní
ubytovací kapacita pro odborné pracovníky zaměstnané v naší společnosti. Chceme zde jednoznačně vyvrátit některé zcela nepodložené
fámy, které kolují po městě Rousínově, že budova má být využívána na jiné účely. Její užití
bude pouze a jenom spojené s administrativou
a ubytováním pracujících osob. Místní občané
nemusejí mít strach z ubytovávání uprchlíků,
sociálně nepřizpůsobivých osob nebo podobných ne zcela „oblíbených sousedů“. Naopak,
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vznikne zde nový moderní objekt a osoby zde
ubytované svým bydlením v lokalitě Rousínova
mohou napomoci místním obchodníkům a službám jako jejich noví zákazníci.
Jednoznačně zde tedy deklarujeme skutečnost,
že společnost European Data Project s.r.o. svým
zodpovědným chováním ve vztahu k využití nemovitosti na Tománkově ulici dělá vše pro to,
aby byla občany z okolí vnímána nejenom jako
silný ekonomický subjekt dávající práci spoustě
našich spoluobčanů, ale také jako zodpovědný
soused, pro kterého je bezpečnost a zájmy spoluobčanů jednou z nejvyšších priorit.
JUDr. Martin Dobčák
controlling , European Data Project s.r.o.

MĚSTSKÁ POLICIE
Upadá morálka, chybí slušnost
Probíhá diskuse občanů, respektive rodičů dětí navštěvujících
dětská hřiště, na sociální síti. Rozumím a chápu. Chcete klid, pohodu, jen tak pustit „malošky“ ať
si hrají. Ale koho by napadlo, že v chaloupce na
hřišti si nějaký dobrák udělá záchod? V koutě,
kde si děti hrají, je nazvraceno? Lahve od piva
se povalují u houpačky...
Obrázek dětského hřiště?! Kdo půjde uklízet
zvratky a nepořádek? Proč není místo, kterému
se lidská lhostejnost nevyhne. Veřejné záchody za Záložnou? Když se nebudou hlídat, může
jít obyčejný slušný člověk tak akorát za keř. Psí
i lidské exkrementy na dětském hřišti, na chodníku a nic se neděje? Kde to žijeme, že nejsou dodržována pravidla slušného soužití a na všechno se volá policajt? Stěžovatelům vadí pálení
větví, odpadu, praní prádla u sousedů… A tak
bych mohla pokračovat do nekonečna.
Chce to trošku pokory k životu, úcty k lidem
a k jejich práci, jen trošku porozumění životu. Po
nás nepřijde potopa. Budou tu žít naše děti!

Upozornění občanům
Někdo zazvonil a stará paní se od své práce šla
zeptat do domovního telefonu „Kdo je tam?“. Na
druhé straně se ozvalo „Můžete nás pustit dovnitř?“ Jak by ne. Přece nenechám někoho čekat,
než slezu se schodů. A tak se do domu dostane
někdo, kdo tam nepatří, kdo chce zneužít důvěry
našich starších spoluobčanů.
Když pominu návštěvy typu „pomůžeme vám,
změníme vám dodavatele energie, přijde vás to
laciněji, ušetříte“, tak jsme někde úplně jinde. Do
domu se dostal někdo, kdo jde „na jistotu“. Buď
se mu podaří něco ukradnout anebo ne. Další
a další krádeže ve sklepech na sídlišti nejsou
ničím novým, stále se dějí. Všechno je o lidech,
o informovanosti.
Tímto opakovaně vyzýváme občany! Dbejte
na zamykání vchodových dveří, nepouštějte
bez ověření cizí návštěvníky, dbejte opatrnosti
a opět ... dívejte se dobře kolem sebe!
Dobrman versus malamut
Schází se nám oznámení od maminek s dětmi, od
cyklistů i od starších občanů na volné pobíhání

MĚSTSKÝ ÚŘAD
psů na cyklostezkách a chodnících. Na cyklostezce není o čem diskutovat. Chovatel je povinen
ze zákona zabránit pobíhání zvířete po pozemní
komunikaci, aby neohrožovalo chodce a cyklisty.
Za potokem, kde je pole, může být pes na volno,
ale za předpokladu, že ho majitel dokáže k sobě
přivolat.
S tvrdohlavosti sobě vlastní jsou lidé, kteří pouštějí své psy na volno kdekoliv a neřeší možný
kontakt s druhými. Při vycházce se najednou ze
tmy vyřítí rotvajler a prý „chce si jen povídat“....
Jsou dvě volby. Spoléhat na marné výkřiky majitele „ke mně“ anebo pustit své vlastní velké psy
z vodítka, nechat je se bránit. Ne každý na to má
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žaludek. Ne každá máma je v klidu, když k ní běží
velký cizí pes a majitel se přihlouple usmívá se
sdělením, že jeho pes „nic neudělá“. Lidé mají své
strachy a přibíhající pes bez pána nikoho klidným
nenechá. Nemluvím o malých plemenech psů,
která při setkání na volno s rotvajlerem nebo
malamutem nevyjdou z boje vítězně.
Obecně závazná vyhláška města stanoví, že pes
má být na vodítku. Není-li tak, pak je riziko majitele z možného konfliktu se zákonem. V horší
variantě ublížení na zdraví jinému svou vlastní
omezeností.
str. Soňa Janečková
Městská policie

PLAVČÍCI NA KOUPALIŠTI V ROUSÍNOVĚ
Městské služby nabízí 2 studentům práci plavčíků na koupališti v Rousínově. V období červen – srpen, zahájení sezony bude upřesněno.
Podmínkou je dosažení minimálně 18 let věku
a absolvování kurzu pro plavčíky. Termín přihlášení do 31. 5. 2017, kurz proběhne 8.–11. 6. 2017.
Bližší informace v kanceláři MS Rousínov, Sušilovo nám. 422/46, tel. 517 371 438, 604 454 965,
e-mail: hulka@rousinov.cz
Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje
SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby - nádobí
bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv –
veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře,
menší elektrospotřebiče – i nefunkční, knihy.
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek,
znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční ve dnech 24. – 28. dubna 2017 denně 8.00 - 17.30 hod.,
Louky 1, Rousínov, Dům – centrum harmonického bydlení
(v prostorách garáží, vjezd autem možný až ke garážím)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel: 724 571 836, 517 326 180
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OCENĚNÍ UČITELŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V pondělí 27. 3. 2017, den před výročím narození J. A. Komenského, poděkovala Školská rada
všem učitelům, asistentům a pracovníkům základní školy za jejich práci ve škole i mimo školu.
Navázala tím na tradici připomínky Dne učitelů
a oceňování pedagogů.
Za účasti zástupce zřizovatele ocenila školská
rada členky pedagogického sboru: Mgr. Alenu
Reichovou, Mgr. Zdenu Trněnou, Mgr. Hanu Pivečkovou a Mgr. Ludmilu Andrlovou za jejich
dlouholetou náročnou práci, ale také za jejich
morální vlastnosti, pedagogické mistrovství
a aktivity vysoce přesahující jejich běžné pracovní povinnosti.
Všem oceněným ještě jednou blahopřejeme.
V červnu proběhne také tradiční ocenění cca
40 žáků základní školy formou celodenní kultur-

ně-vzdělávací akce. Žáci budou nominováni pedagogy a radou za úspěchy a reprezentaci školy,
morální vlastnosti apod.
Školská rada

Oceněné učitelky ze ZŠ Rousínov s místostarostou
a se zástupci školské rady

POŘÁDALI JSME SOUTĚŽ I VÍTALI JARO
Dva týdny před jarními prázdninami byly
ve znamení velkého pracovního nasazení.
28. února byla naše ZUŠ opět po třech letech
pořadatelem okresního kola Celostátní soutěže základních uměleckých škol, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT ČR. V tento den se
k nám sjeli žáci ze ZUŠ Vyškov, Slavkov u Brna
a z Bučovic, aby dvěma kvalifikovaným porotám
předvedli své umění ve hře na housle a kytaru.
Soutěžilo se od rána až do odpoledních hodin
a kromě toho, že nás porota i hosté pochválili za
skvělou organizaci, měli jsme pro ně jedno překvapení. Po celou dobu soutěže byl v naší škole přítomen pan Pavel Vitáček z Chrudimi, jenž
žákům i pedagogům vytvořil prezentaci desítek
exemplářů nádherných kytar a houslí, které si
zájemci mohli nejen prohlédnout, ale také si na
ně zahrát. A pokud Vás zajímá, zda se soutěže
zúčastnil i některý náš žák, tak Vám velice ráda
prozradím, že ano. A překvapivě se všichni tři
zúčastnění shodně umístili na krásném druhém

místě. Srdečně tedy gratuluji kytaristům Viktorii
Janíkové a Marku Bařinovi a houslistovi Ondřeji
Mikuláškovi. Děkuji všem zaměstnancům školy
za pomoc a velmi mě těší slova všech šesti porotců, kteří se při odjezdu shodli na tom, že se
k nám za tři roky opět rádi vrátí.
Ihned za týden, 7. března, dali naši žáci koncertem přírodě znamení, že už mají zimy dost a že
se těší na jaro. V krásném programu se představily všechny věkové kategorie žáků prvního
stupně hudebního oboru. Neskutečně dojemný
a zároveň kvalitní byl závěr večera. Ten patřil
SOUBŮRKU III. a jejich hostům, tedy našim nejmenším teprve šestiletým muzikantům a jejich
o něco starším spolužákům. Deset hudebníků
pod vedením svého pedagoga Mgr. Radka Dočkala předvedlo dojemnou sedmiminutovou
baladickou píseň Těšíme se na jaro, která byla
zkomponována přímo pro náš jarní koncert.
Malí interpreti prokázali nevšední všestrannost, neboť nejen zpívali, ale sami se doprová-

Jak třídit odpad

Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem ma
Třídění odpadů stanovuje obecně závazná vyhláška obce

Bioodpad

Plast

Papír

Patří:

Patří:

Patří:

Zbytky jídel rostlinného původu
Zbytky ovoce a zeleniny
Zbytky pečiva a obilnin
Květiny
Kávový odpad vč. filtrů a ubrousků
Čajové sáčky
Tráva, plevel
Listí, seno, sláma

Nepatří:
Fritovací olej
Jednorázové pleny
Uhynulá zvířata
Skořápky od vajíček
Zbytky masa, kosti, kůže
Trus zvířat a psů
Zvířecí srst
Větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny)
Popel, písek, hlína, kamení
Cigarety
Kovy

Sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
Nápojové kartony - obaly (krabice)
od mléka a nápojů
Sáčky, tašky, folie
Polystyren
Kelímky od másla, jogurtů a jiných
potravin
Plastové obaly od šamponů, mýdel,
čistících, mycích a pracích prostředků
CD/ DVD
Hliníkové plechovky od piva a nápojů
Kovové obaly (obaly od potravin př. konzervy)

Nepatří:
Linoleum PVC
Pryžové výrobky Koberce
Textil Pěnový polyuretan-molitan
Pneumatiky Videokazety
Kabely Sprejové lahve
Obaly od olejů, obaly silně znečištěné
zbytky jídla
Obaly od nebezpečných látek, barev,
chemikálií a léčiv

Noviny, časopisy
Školní sešity
Knihy
Brožury
Reklamní letáky
Katalogy
Psací a balicí papír
Čisté papírové obaly a sáčky
Rozložené krabice a kartony
Telefonní seznamy

Nepatří:
Znečištěný papír
Voskovaný papír
Obaly od másla
Nápojové kartony - obaly (krabice) od
mléka a nápojů
Zbytky tapet
Papírové kapesníky a ubrousky
Jednorázové pleny
Uhlový papír (kopírák)
Pauzovací papír
Papírová plata od vajec

Co se děje s odpadem dále? Vytříděný papír a plast z barevných kontejnerů se sváží na dotřiďovací link
do Vyškova, kde se ručně odpady dotřiďují a připravují dle požadavků jednotlivých zpracovatelů k e
střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé a barevné) na překladiště, které se nachází v areálu sklá
u Vyškova. Odtud se sklo odváží k přetřídění na speciální třídící linky.

dy z domácností

u

Tipy:

Pøedcházejte vzniku odpadù
Odpady tøiïte hned, jak vzniknou, zvlášť do košù nebo tašek
 Do barevných kontejnerù dávejte jen to, co do nich opravdu patøí
 Pøed vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím


ateriálů



Sklo bílé

Sklo barevné

Směsný komunální odpad

Patří:

Patří:

Patří:

Veškeré bílé obalové sklo
(láhve od nápojů bez kovových
či plastových uzávěrů,
skleněné nádoby)

Nepatří:

Nepatří:

Porcelán
Drátosklo
Varné sklo
Televizní obrazovky a PC monitory
Zrcadla
Automobilová skla
Lahvičky od léčiv
Zářivky a výbojky
Běžné žárovky

ku RESPONO, a. s.
expedici. Skleněné
ádky v Kozlanech

Veškeré barevné obalové sklo
(láhve od nápojů bez kovových
či plastových uzávěrů,
skleněné nádoby)
Tabulové sklo

Porcelán
Drátosklo
Varné sklo
Televizní obrazovky a PC monitory
Zrcadla
Automobilová skla
Lahvičky od léčiv
Zářivky a výbojky
Běžné žárovky

Sáčky z vysavačů
Zbytky masa, ryb, uzenin, kosti, skořápky od vajec
Trus zvířat a psů
Běžné žárovky (nikoliv úsporné zářivky
a výbojky)
Popel (bez žhavých zbytků)
Použité čistící utěrky, houby
Keramika
Hygienické artikly, vata, vatové tyčinky
Jednorázové pleny
Silně znečištěné nebo ne zcela
vyprázdněné obaly

Nepatří:
Bioodpad Papír, lepenka Kovy
Skleněné láhve Plasty, CD/DVD
Odpady obsahující škodlivé látky (barvy,
laky, rozpouštědla, chemikálie, léky)
Staré elektrické a elektronické přístroje
Velkorozměrový odpad, dřevo, korek
Stavební odpady
Úsporné zářivky a výbojky

DEJTE ODPADU ŠANCI K DALŠÍMU VYUŽITÍ – MÁ TO SMYSL. DĚKUJEME.
RESPONO, a.s.
Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov
tel.: 517 810 010, www.respono.cz

ŠKOLY
zeli na flétny a všemožné bicí nástroje, které
doplnily kytara a klavír. Naši nejmladší muzikanti ukázali, že i ve zcela začátečnickém věku
dokáží publiku předvést vysokou a všestrannou
hudební kvalitu. Většinu posluchačů jejich vystoupení dojalo a vysloužilo si největší aplaus,
který muzikanty provázel dokonce už v průběhu
písně.
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V tomto pololetí probíhají také společné akce
s partnerskou školou v maďarském Halászteleku. Protože však ještě nejsou všechny ukončeny, dozvíte se o nich v příštím čísle.
Přeji všem krásné jarní dny!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Fr. Sušila

Soubůrek III. (foto K. Vymětal)

FLAUTI INCANTATI JUBILUJÍCÍ
Nejúspěšnějším souborem naší školy je bezesporu flétnový ansámbl FLAUTI INCANTATI.
V úterý 28.března jsme společně s jeho členy oslavili velmi významné výročí - 10 let jeho
existence. Velmi symbolické bylo i datum, které
připomíná každoročně Mezinárodní den učitelů.
Slavnostním koncertem souboru FLAUTI INCANTATI jsme tedy oslavili i tento svátek pedagogů,
bez nichž by se žádná generace lidské civilizace
neobešla a kteří jsou zcela zásadními garanty
vzdělání.
Repertoár celého večera nabídl velmi pestrou
mozaiku hudby všech období i stylů a představil
soubor v celé jeho historické dekádě. Opusy, jež
zazněly, mají totiž v programech i světově renomované ansámbly. Lahůdkou večera byly skladby pro 7 fléten, které FLAUTI INCANTATI zahrály
v Rousínově vůbec poprvé a nastudovaly je

s hosty koncertu, svými mladšími spolužáky kolegy flétnisty. Tato komplikovaná díla zahráli
mladí umělci s naprostou suverenitou.
Kořeny své existence má ansámbl již v roce 2006.
Mladé flétnistky i jejich pedagoga k založení tělesa zásadně motivoval mimořádný soutěžní
úspěch v celostátní soutěži v komorní hře se
ziskem prvního místa v okresním i krajském kole
a místa druhého v kole ústředním. Od dubna
2007 se kvarteto zobcových fléten ve složení:
Ivana Šedá - Johana Dočkalová - Pavla Chromá
- Darina Ivancová začalo pravidelně představovat na koncertech rousínovské veřejnosti. Již
v říjnu poprvé soubor vystoupil pod svým novým názvem FLAUTI INCANTATI. Český překlad
zní - KOUZELNÉ FLÉTNY. Flétnové kouzelnictví
mladé instrumentalistky natolik zaujalo, že se
mu pravidelně věnují již více než 10 let. Za tu
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dobu ansámbl nastudoval a koncertně provedl
více než 250 skladeb ze všech hudebních epoch.

Flauti incantati za uplynulou dekádu absolvovaly mnoho desítek koncertů, festivalů, a to jak
v tuzemsku, tak i v zahraničí. Několikrát spolupracovaly s profesionálními umělci, a to pěvci
i instrumentalisty, sólisty i ansámbly. Interpretovaly řadu světových premiér soudobých
hudebních děl. Umělecký vedoucí Mgr. Radek
Dočkal svým svěřenkyním pravidelně komponuje původní skladby. Flauti incantati mohli spatřit i diváci na televizních obrazovkách nebo se
s nimi seznámit prostřednictvím článků v tisku.
Významnou měrou se soubor podílel na vzniku nahrávek pro profilové dvoj-CD rousínovské
ZUŠ s názvem „Jací jsme byli v roce 2010“. Výjimečnou událostí se stala první profesionální
nahrávka na hudební nosič úžasného, avšak
nesmírně komplikovaného nonetu B.Martinů
Pastorals from Stowe, který kvůli náročnosti
odmítají hrát i profesionální tělesa a sám R.Dočkal tuto nahrávku z uvedených důvodů odkládal
a připravoval 25 let. Členky flétnového ansámblu se od svého prvního setkání se svým
učitelem v roce 2000 velmi pilně a systematicky společně s ním věnovaly zlepšování svých
hudebních kvalit a postupně vyzrály každá
v nevšední muzikantskou individualitu, o čemž
svědčí nepřeberné množství prvních cen z různých celostátních soutěží v sólové i komorní hře

ŠKOLY
včetně titulů absolutního vítěze (Novohradská
flétna, Brněnské kolo - soutěž středoškoláků,
Soutěž Masarykovy univerzity pro
vysokoškoláky v hudebním oboru, Celostátní soutěž ZUŠ). V roce
2015 začal jako externí flétnista
s členkami ansámblu pravidelně
spolupracovat jejich dávný kamarád a spoluúčastník mnoha koncertů a soutěží Milan Bubniak, kdy
pohotově a rovnocenně zastoupil
čerstvou dvojnásobnou maminku
a kolegyni Darinu Hradskou.
Na závěr koncertu ovace nebraly
konce a hudebníci se dočkali zaslouženého uznání také z úst ředitelky školy, místostarosty města
a člena RKP při ZUŠ. Pro přítomné mladší žáky
školy byl večer tou nejlepší inspirací a motivací
v jejich muzikantské píli a snaze. Úsilí a vytrvalost flétnistů z jubilujícího tělesa lze jen po právu nesmírně pochválit. Stejně tak samozřejmě
i ocenit kvalitu jejich hry, která je bez nadsázky na
profesionální úrovni. Ansámblu je nutno rovněž
poděkovat za vzornou dlouholetou reprezentaci
nejen své mateřské ZUŠ, ale i města Rousínova
samotného. Souboru popřejme i v budoucnosti stejnou míru entuziasmu a vytrvalosti, která
hudebníky provázela celé desetiletí. Snad s nimi
v roce 2026 společně oslavíme i druhou neméně
úspěšnou dekádu jejich činnosti.

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ Fr. Sušila
foto K. Jánská
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KARNEVAL
V naší mateřské škole děti seznamujeme s různými tradicemi a zvyky. V měsíci únoru jsme se
zabývali Masopustem. Jako příjemné zpestření
si každá třída uspořádala karneval. Rázem se
školka proměnila v pohádkovou říši plnou princezen, klaunů, různých zvířátek, kostlivců, vojáků, čarodějnic a spoustu dalších masek. Tento
den si děti užily naplno. Zpívaly, tancovaly, hrály
různé hry a na závěr šly předvést svoje kostýmy
i do ostatních tříd.

VÍTÁNÍ JARA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Přišlo jaro do vsi,
kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma,
ale už je za horama.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!
Letošní zima, v jejímž průběhu jsme si konečně vrchovatě užili sněhu (a lopat, bobů, sáněk,
sněhuláků a sněhových bunkrů a občas i bacilů), se opravdu vydařila. Ale přece jen, když se
začal natahovat den, sluníčko zesílilo a vytáhlo ze země pár prvních sněženek, bylo jasné,
že se chystá jaro. Abychom mu usnadnili prá-

Všechny masky byly velice krásné a zajímavé.
Někteří rodiče dokázali i z mála vykouzlit dokonalý kostým, který zaujal. Doufáme, že se karneval příští rok opět vydaří.
Veronika Trávníčková,
učitelka MŠ Rousínov

ŠKOLY
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ci, rozloučili jsme se koncem března se zimou
při každoročním vynášení smrtky. Nejprve si
děti a paní učitelky připomněly tradiční písně
a říkadla, přichystaly jarní bránu a dvě smrtky, zvlášť pro průvod starších a mladších dětí.
V určené dny se třídy shromáždily na školní
zahradě, aby se po fotografování se smrtkou

a pásmu básní a písní vydaly skrz jarní bránu
až k potoku Rakovci. Tady se děti při slavnostním říkání se smrtkou rozloučily a vhodili ji do
potoka. Snad poplave hodně daleko a s ní i letošní zima!
Mgr. Tereza Vejdová,
učitelka MŠ Rousínov

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ V NAŠÍ ŠKOLCE

V naší mateřské škole i letos probíhají edukačně-stimulační skupinky. ESS navštěvuje čtrnáct
předškoláků vždy s jedním rodičem. Celkem
budou děti absolvovat 10 lekcí, každá lekce je
sestavená pro správný rozvoj dítěte ve všech
oblastech. Během lekce jsou do aktivit zapojeni
i rodiče, každou lekci doprovází domácí úkol na
procvičení dané lekce.
Edukativně-stimulační skupinky jsou pro rodiče
radou, inspirací. V průběhu lekce můžou rodiče
vidět, jak se jejich dítě chová mezi ostatními dětmi nebo jak reaguje na učitelku. Zjistí, co dětem
nejde nebo v čem ještě potřebují získat jistotu.
ESS mají děti i rodiče v oblibě, z čehož plynou
i kladné ohlasy rodičů. Ptaly jsme se jich, v čem
pro ně byly skupinky přínosné. Níže jsou uvedeny
nejčastější odpovědi:

• zlepšení a zdokonalení se ve zkušenostech,
jak postupovat při výuce dětí,
• zdokonalení se ve společném řešení některých úkolů, rodiče se naučí jak postupovat
a správně vést děti v začátcích učení,
• společně trávený čas,
• mít povinnosti (domácí úkoly),
• spousta nápadů a her, které doma často hrajeme,
• zájem o naučení se nových věcí.
Dětem i rodičům přejeme úspěšný start v jejich
nové životní etapě.
Učitelky MŠ Rousínov
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MY PRO VODU, VODA PRO NÁS
V sobotu 25. března se členové Českého svazu
ochránců přírody v Rousínově spolu se členy
Sboru dobrovolných hasičů z Kroužku a dětmi
z jejich oddílu Mladých hasičů zúčastnili akce
Povodí Moravy My pro vodu, voda pro nás. Přitom vyčistili část koryta Rakovce. Vzhledem
k tomu, že se tato akce opakovala v Rousínově
už potřetí, je celé koryto zbaveno vyhozených
pneumatik, traverz, dětských kočárků, pařezů
stromů z přilehlých zahrad a podobného objemnějšího odpadu. Jsme přesvědčeni, že se jednalo
o staré věci a dnes už naši spoluobčané vědí, že

tento odpad patří do sběrného dvora. Děkujeme
pracovníkům Povodí, kteří se v příštích letech
zaměří na koryta toků v jiných částech kraje, za
pomoc.
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
V sobotu 11. března členové ČSOP uklidili okolí studánky U dudka, vyčistili potůček a spravili
můstek, který vede ke studánce, aby tato hodně
používaná studánka byla pěkná v nastávající turistické sezoně.
Marta Bradáčová

SLAVÍKOVICE OD TŘÍ KRÁLŮ PO VELIKONOCE
Po Novém roce začíná plesová sezóna. Tradičně
se v tělovýchovném a kulturním zařízení TJ Spartak Slavíkovice konaly plesy čtyři - první v lednu
pořádala strana KDU-ČSL. Druhou únorovou sobotu to byl již 17. ročník fotbalového plesu, pořádaného fotbalovým oddílem naší tělovýchovné
jednoty.
Ten třetí se uskutečnil hned poté v neděli 12. 2.
odpoledne. To se v sále sešli malí představitelé
pohádkových postav, různých řemesel i sportovců, také nejrůznější zvířátka a ještě daleko více
masek nejmenovaných. Začal dětský maškarní
karneval. Letošní účast překonala všechny dosavadní rekordy. Téměř 150 dětí se představilo

v průvodu za znění řízného pochodu svým maminkám, tatínkům i ostatním příbuzným, kteří je
na ples doprovodili. Odměna žádnou masku v sále
neminula. Následoval tanec, různé hry a soutěže.
Celý program plesu i velkou spoustu hodnotných
cen pečlivě připravily cvičitelky TJ Spartak. Dětem
se tato zábava určitě líbila, některé odcházely nedobrovolně se slzičkami v očích, že už se nehraje
a že musí domů. Tak příští rok zase na shledanou!
Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří se
podíleli na zakoupení odměn a cen pro děti, pochvalu zaslouží také všichni organizátoři.
Plesovou sezonu uzavřel koncem února ples
školní. Dívky v krásných bílých společenských

strana 19

KULTURA

róbách s neskutečně rozmanitými účesy, chlapci
v bílých košilích s motýlkem, tmavých kalhotách
a slušivých vestičkách – tak se nám představily

kdes tak dlouho byla…Svatý Jiří vstává, zemi odmykává…A ty svatá Markyto, dej nám pozor nažito…S Moranou jsme prošli celou vsí a hospody-

„děti“ z devátých tříd při slavnostním zahájení
plesu. Polonéza v jejich podání byla pro všechny
zúčastněné opravdu velkým zážitkem.
Po plesové sezoně přichází období půstu a čtrnáct dní před nedělí velikonoční je neděle Smrtná,
na kterou se těší především všechna děvčata. Sa-

ním přáli krásné jaro, veselé léto a bohatou úrodu.
Odměnou za koledu byly dětem sladkosti, nazdobená vajíčka i drobné peníze. Na památku dostala
každá hospodyňka „panenku na špejli“ jako ozdobu do jarního osení. Průvod s Moranou končil na
mostě u školy. Morana byla zapálena a se zpěvem
hozena do Rakovce. Tím se zima
vyhnala ze vsi. Následovalo občerstvení pro všechny účastníky, které přichystaly cvičitelky
TJ Spartak. Děvčata se posilnila
párkem, chlebíčky i drobným
cukrovím, ochutnala i dobrý čaj
slazený medem z kuchyně paní
Dany Doležalové. Domů se děti
rozcházely s pytlíkem odměn,
které si vykoledovaly. Poděkování patří všem hospodyním,
které děvčatům otevřely, ale
především všem organizátorkám této obnovené tradice.
Slavíkovští občané se zapojují i do akcí, které jsou
pořádány jinými organizacemi. Naposledy to bylo
čištění potoka Rakovce třetí březnovou sobotu,
vyhlášenou místní organizací ČSOP. Dospělí, ale
i děti přiložili ruku k dílu a přispěli svým úsilím
k ozdravění vody i okolí Rakovce.

motné neděli předcházely pečlivé přípravy - musí
se vyrobit Morana, májíčky, se kterými se koleduje, odměny hospodyním, nastrojit vozíček na
koledu, naučit se písničky a říkadla, která se pak
hospodyním zpívají. A v neděli nám počasí přálo.
Na obloze ani mráčku, sluníčko hřeje, dívenky jen
v tričkách se scházejí po obědě u sokolovny. Jedna
společná fotografie a už se zpívá: Smrtná neděla,

Dobroslava Mezihoráková

KULTURA

strana 20

SPORTOVEC OKRESU VYŠKOV ROKU 2016
Galavečer s vyhlašováním nejlepšího sportovce se
uskutečnil ve Společenském centru Bonaparte ve
Slavkově u Brna ve čtvrtek 2. února 2017. V kategorii sportovní kolektiv mládeže byli nominováni
a oceněni také naši zlatí „medvědi“ – dvě dvoučlenné hlídky TJ Spartak Slavíkovice ve složení Michal Bartošek - Damián Buchta a Julie Sekaninová
- Adéla Šeligová. Jejich velkým úspěchem bylo vítězství na mistrovství republiky soutěže mládeže
v přírodě s názvem Medvědí stezkou. Je to opravdu
náročný orientační závod, ve kterém si děti z celé
republiky změří své síly nejen v rychlosti, obratnosti a šikovnosti, ale také v odhadu vzdálenosti
a výšky, v práci s mapou a buzolou, v tábornických
dovednostech i ve vlastivědných a přírodovědných
znalostech. Blahopřejeme k tak významnému
ocenění a doufáme, že i v letošním roce dosáhnou
stejně pěkných výsledků.
Krásného vyznamenání Osobnost roku se dostalo i p. Vlastě Tomanové, dlouholeté cvičitelce,
funkcionářce a organizátorce TJ Spartak Slavíkovice u příležitosti jejich krásných 90. narozenin
za její příkladnou celoživotní práci v tělovýchově.
Je dlouholetou dobrovolnou cvičitelkou odboru
ASPV TJ Spartak Slavíkovice. Je stále velmi platnou
členkou tohoto odboru, která pomůže i poradí. Je
obdivuhodné, jak i nyní stále zvládá předcvičovat zdravotní cvičení starších žen. Pohyb je pro ni
celoživotním koníčkem a je to znát na její fyzické
i psychické kondici.
Sportovala od dětství. Do Slavíkovic se s rodinou
přistěhovala na začátku padesátých let minulého
století. Ihned se zapojila do sportovních aktivit,

stala se členkou družstva české házené ve Slavíkovicích, které hrálo 1. házenkářskou ligu, také do
kulturního dění v obci, dlouhá léta hrála ochotnické
divadlo v místě i v Rousínově.
Od začátku své cvičitelské práce vedla děvčata
i chlapce, ženy, také oddíl Rodičů a dětí, nyní zdravotní cvičení starších žen. Aktivně se zúčastňuje
všech akcí pořádaných TJ pro širokou veřejnost.
Své bohaté zkušenosti předávala a stále předává
již více než 65 let nejen cvičitelům své mateřské
jednoty, ale jako okresní náčelnice, členka krajského i celostátního výboru ZTV, ZRTV a nakonec
i ASPV i dalším cvičitelům i pracovníkům ČSTV,
nyní ČUS. Ve svých funkcích (i jako dlouholetá členka revizní komise celostátního výboru ČSTV) byla
vždy přísnou a zásadovou cvičitelkou na svém
místě. Ne vždy jsme její postupy chápali, ale čas
ukázal, že řídit se jejími radami nikdy nebylo na
škodu.
Pochopitelně se zúčastnila jako cvičitelka i cvičenka všech spartakiád a byla hnací silou mnohých
soutěží, pořádaných nejen TJ, ale i vyššími sportovními složkami. Za svého aktivního působení vychovala řadu nástupců, kteří se pokoušejí jít v jejích
stopách.
Za svůj přínos pro sport a tělovýchovu byla oceněna řadou vyznamenání včetně toho nejvyššího,
Zlaté medaile Dr. Miroslava Tyrše. V letošní anketě Sportovec roku okresu Vyškov získala ocenění
Osobnost roku.
Při příležitosti krásného životního jubilea přejeme
pevné zdraví, spokojenost a mnoho elánu do dalších let.		
Dobroslava Mezihoráková
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SBOR DANIELIS PŘEDSTAVIL NOVÉ CD
Velký sál Záložny byl v sobotu 4. března 2017
zaplněn téměř do posledního místa. Přišli příznivci a hosté pěveckého sboru Danielis, který
během koncertu představil své nové CD.
Začátek večera patřil dětskému pěveckému
sboru Motýlek z Vyškova pod vedením sbormistra Aleše Musila. Repertoár vyspělého souboru
byl nad očekávání celoevropský, nadchl krásou
a rytmem. Je poznat, že je sbormistrem cvičen
pro evropská vystoupení, na kterých již zaznamenal mnoho úspěchů.

jednu píseň se s kytarou a zpěvem přidal Igor
Jedounek, který celý koncert skvěle ozvučil.
Zpěváci a muzikanti v tomto složení nám představili obsah jejich CD, které si účastníci koncertu mohli zakoupit. Všichni byli zároveň svědky
jeho slavnostního křtu. Během tohoto ceremoniálu vystoupil první kmotr - starosta města
Rousínova Ing. Jiří Lukášek, který mimo jiné vyslovil přesvědčení, že svou hudební hodnotou
je CD dítětem celého souboru, které si hýčkali
pod srdcem a nyní je v celé své kráse na světě.

Koncert sboru Danielis byl přednesen vokálně
instrumentální formou pod vedením uměleckého vedoucího Pavla Varty. Tvůrčí zaujetí všech
členů sboru vyjadřovalo i jejich uměleckou osobitost. Soprán představuje Monika Mikulášková
(korepetice, aranže, klávesy), Ivana Minaříková,
Jana Křížová, Jolana Vorlová a Daniela Hřebíčková (flétna, klávesy, varhany). V altu vystupuje
Jana Švejnohová, Jana Vartová a Eva Vlachová.
Tenor je zatím obsazen pouze Stanislavem Pacnerem (kytara) a basový zpěv patří Ivo Mikuláškovi a Pavlu Vartovi (flétna, saxofon, perkuse).
Dále jako hosté vystoupili Markéta Musilová
(violoncello) a Tomáš Valůšek (bicí, perkuse). Na

Druhým kmotrem byl P. Michael Macek, který
ve svém proslovu vyslovil přání, aby velebnost
produkce souboru našla cestu k lidem i do našich chrámů. To vše bylo stvrzeno šampaňským
a potleskem všech přítomných.
Program koncertu moderoval Milan Tesař, hudební redaktor Radia Proglas, který společně
s interprety přispěl k profesionálnímu vyznění
celého večera.
Přejeme sboru Danielis, aby si hudba v jejich podání stále a stále nacházela cestu k posluchačům a dělala radost nejen jim samotným.
podle Václava Hlaváče
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TRADICE SMRTNÉ NEDĚLE ŽIJE
V místních částech Královopolské Vážany a Vítovice po desetiletí udržují obyvatelé tradici obchůzky děvčat na Smrtnou neděli. I ve Slavíkovicích obnovili tuto pěknou tradici.
Zpráva z Vítovic:
Ve Vítovicích děvčata vyrazila jako tradičně hned
ráno po osmé hodině, u každého domu poctivě
zpívala „Smrtnou nedělu“ a za odměnu dostávala potraviny a peníze. Obchůzka jim zabrala
5 hodin, takže krupicová kaše a párky ve zbrojnici
přišly všem vhod. Řádně posilněny jídlem i pěkným počasím měly holky plno energie do odpoledních her a zábavy, kterou jim připravily vzorné poručnice. Všichni se rozcházeli spokojeni po
páté hodině odpoledne.
foto J. Božeková – Kr. Vážany,
Hana Richterová – Vítovice

OČIMA, SRDCEM, OBJEKTIVEM
Zveme vás k návštěvě tradiční putovní výstavy fotografií českých a maďarských fotografů. Letos se bude konat už její 7. ročník. Hlavní
název výstavy je „Očima, srdcem, objektivem”.
V Rousínově se výstava jako obvykle uskuteční
v galerii na staré radnici v termínu od
20. května do 4. června 2017. Vernisáž výstavy proběhne 19. května
2017 v 18.30 na staré radnici. Součástí vernisáže bude kulturní program.
I letos se výstavy zúčastní řada známých a úspěšných českých a maďarských fotografů.
Po skončení výstavy v Rousínově se
expozice přesune na další místa:
Zámek Plumlov, od 5. července 2017
do začátku srpna
Halásztelek, Maďarsko, od 19. srpna
2017 (do konce srpna)

Budapest 1, v září 2017 (výstavní síň, Buda)
Budapest 2, v říjnu 2017
(škola Európa2000, Pest)
Petr Jarmara

KONTAKTNÍ ÚDAJE
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Telefon

Mobil

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

517 324 825

732 319 065

e-mail
lukasek@rousinov.cz

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

517 324 835

773 114 857

sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián Ing., MBA

Odbor VV a správce IT

Grecová Jitka

podatelna

Hladká Markéta

517 324 824 724 982 860 tlcik@rousinov.cz
grecova@rousinov.cz
517 324 829
radnice@rousinov.cz
hladka@rousinov.cz
517 324 820 733 539 138
e-podatelna@rousinov.cz

matrika, TP, czechpoint

Jánská Božena

517 324 821

janska@rousinov.cz

matrika, TP, KPPP,
czechpoint

Hrachovinová Petra

517 324 838 778 435 984

hrachovinova@rousinov.cz
vykydalova@rousinov.cz

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830

778 770 068 chladek@rousinov.cz
724 571 836

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698

jhavir@seznam.cz
rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823

mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

517 324 839

skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní, majetek

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

referent

Navrkal Radek, JUDr.

517 324 823

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846

Odbor výstavby
a životního prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833

734 752 399

starkova@rousinov.cz
770 120 759

navrkal@rousinov.cz
pekarikova@rousinov.cz
pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Kejlová Lenka, Ing.

517 324 847

778 435 983

kejlova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

517 324 847

733 373 554

nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

517 324 840

733 539 137

mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

517 324 841

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

517 324 827

739 454 692

horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

517 324 832

739 454 695

mezihorakova@rousinov.cz

Ryšánek Jiří, Ing.

517 324 836

739 454 690 rysanek@rousinov.cz
733 539 133

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

Polák Pavel

517 371 667

Vodičková Helena, Ing.

hlášení poruch
Městská policie Rousínov
JSDH

skrobova@rousinov.cz
konecna@rousinov.cz

770 120 758

polak@rousinov.cz

778 411 251

vodickova@rousinov.cz

Kusníková Alena

517 324 837

kusnikova@rousinov.cz

Jetelová Dana

517 324 837

jetelova@rousinov.cz

Haizler Vlastimil

778 439 429

mobil se záznamníkem

770 120 758

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.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

