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NOVÉ VĚŽNÍ HODINY
Před třemi měsíci jsme se bavili s našim bývalým
farářem P. Michaelem Mackem o architektuře
a mizejících architektonických prvcích našeho
města. Samozřejmě, že nejvíce jsme řešili kostel sv. Maří Magdaleny, protože Michael měl
tuto rekonstrukci na starosti. Probírali jsme
barevnost fasády, původní stavbu obranné
věže, poničení věže při
osvobození v roce 1945
a po zásahu bleskem, ale
hlavně fakt, že věž byla
původně osazena úplně
jinými hodinami, které se
prostě k věži více hodily.
Večer jsem mu ještě zasílal
staré fotografie, aby tyto
podklady měl. Po krátké
době se podařilo za přispění spousty lidí tyto hodiny
na věž kostela dostat zpět
takřka v původní podobě,
což je skvělé. Hodiny, které
byly na věži do nedávna,
se tvarově, typově a hlavně funkčně absolutně ke
stavbě nehodily. Pamětníci hlavně hodnotili fakt, že čas na originálních
hodinách byl čitelný ze širokého okolí města
na rozdíl od podsvícených hodin, které na věži
byly spíše pro ostudu. O výsledek, historické
a současné fotografie, se zajímala i sekretářka
a tisková mluvčí biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha
Cikrleho paní Ing. Martina Jandlová, která tyto
podklady se současným stavem a starými fotografiemi dávala na facebook brněnské diecéze.
Hodně se řešila i barevnost fasády. Baroko přineslo do architektury hlavně kontrastní, výrazné až razantní fasádní barvy, hlavně terakotovou, okrovou, šedou a výjimečně i třeba modrou
v různých tónech dle oblastí, samozřejmě záleželo na období a místě stavby. Z původních fotografií
a kolorovaných pohlednic Rousínova (ze sbírky
Ing. Václava Sedlmajera) je zřejmá tmavá barev-

nost takřka celé kostelní věže a dominantní světlá ve čtvercové části hodin. Nyní je dominanta
v obdobném barevném kontrastním gardu, jen je
věž posílena rozšiřujícími světlými částmi a vyniká tak vertikální princip stavby. Tuto barevnost
velmi vhodně navrhla Mgr. Marta Procházková
z Národního památkového ústavu a nenásilně

a logicky propojila fasádu Slavkovského zámku,
díky kterému náš kostel od italského architekta
Domenica Martinelliho v Rousínově máme. Rod
Kouniců je prostě s našim městem neodmyslitelně spjatý a tyto stopy můžeme pozorovat na více
místech města Rousínova. Chtěl bych také zmínit
stavebního technika Ing. Pavla Galatu, který má
náš kostel za děkanství slavkovské technicky na
starosti. Hodně lidí se mě ptá, kdy bude kostel
kompletně fasádně dokončen. Naše dominanta
čerpala z dotačního programu „Program záchrany architektonického dědictví“ již v roce 2017
a 2018. Pokud vše dobře dopadne, měla by být
nemalá dotace přiklepnuta i v roce 2019, kdy by
se měla dělat severní část fasády a v roce 2020
by pak snad kostel měl být kompletně dokončen.
Přikládám tedy ještě fotografii z mého archivu
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a nové fotografie pana Tomislava Pivečky, který
kostel hojně dokumentuje. Děkuji tedy všem zapojeným lidem, že se dominanta našeho města
opět po letech dostala zase blíže své původní
podobě a myslím, že všem lidem by měla přinést
kousek radosti do svého srdce, ať už ji využívají
jakkoliv.
Pavel Zugar
Foto T. J. Pivečka a archiv

NENECHTE SI UJÍT
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sobota 20. října
KÁCENÍ MÁJE
Program bude zahájen Moravskou besedou
v podání slavíkovických dětí
sál TJ Spartak Slavíkovice ve 20 hodin

úterý 13. listopadu
STO LET BEZ CÍSAŘE
Do akcí k 100. výročí republiky přispějí žáci
a učitelé ZUŠ F. Sušila
sál ZUŠ F. Sušila v 18 hodin

pátek 26. října
SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ LÍPY
K VÝROČÍ REPUBLIKY
V Rousínově vysadíme jednu ze sta lip,
které jsou v Jihomoravském kraji vysazeny
k 100. výročí republiky
park u zdravotního střediska v 15:30 hodin

čtvrtek 22. listopadu
DIVADELNÍ KOMEDIE DOKTOR V NESNÁZÍCH
Komedie o průměrném plastickém chirurgovi,
který čelí kuriózním situacím v ordinaci své
soukromé kliniky. Hrají herci pražských divadel:
Karel Zima, Ivana Korolová / Anna Stropnická,
Magda Weigertová / Zuzana Mixová,
Dana Morávková / Miluška Bittnerová,
Anna Kulovaná / Patricie Solaříková,
Kateřina Seidlová
velký sál Záložny v 19 hodin

26. října – 11. listopadu
VÝSTAVA 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
A VZNIK REPUBLIKY
Výstava k významnému výročí pohledem
Mgr. Borise Vlacha přiblíží i dobový Rousínov.
Otevřeno pondělí, středa, pátek 10 – 17 hodin,
neděle 14 – 17 hodin
výstavní prostory staré radnice,
vernisáž 26. října v 16:30 hodin
pátek 2. listopadu
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A STEZKA ODVAHY
TJ Spartak Slavíkovice zve děti i jejich rodiče na
oblíbenou akci
sraz v sokolovně TJ Spartak Slavíkovice
v 17 hodin
neděle 4. listopadu
VYŠLA HVĚZDA NA KRAJ SVĚTA
Letošní 150. výročí úmrtí Františka Sušila si
připomene při poslední akci pásmem písní
v podání folklorních souborů Tetky z Kyjova,
Mužský sbor z Kyjova, Zpěvulenky z Čeložnic,
Děcka ze Skoronic, muzika Jury Petrů. Slovem
provází muzikant a zpěvák Luděk Běťák.
kostel sv. Václava v Rousínovci v 17 hodin
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PIRÁTSKÉ HŘIŠTĚ
Asi Vás překvapuje název hřiště, ale je to tak:
„PIRÁTSKÉ“ se bude do dalšího desetiletí říkat
hřišti na sídlišti. Říkáte si, které hřiště to je, není
to ani „KAMÍNKOVÉ“ a „DUHOVÉ“ už vůbec ne. Je
to jedno z dalších míst, kde tráví naše děti volný
čas. Jedná se o již fungující dětské hřiště přímo
v sídlišti. Dostalo se mu pozornosti a vzhledem
ke stavu, v jakém se nachází, je nutné dát tomuto
místu nový náboj. Před tím, než Vaší pozornosti neuniknou probíhající práce, bylo třeba tuto

sobota 24. listopadu
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
sál TJ Spartak Slavíkovice ve 20 hodin
26. listopadu - 2. prosince
PODZIMNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
sál ZUŠ F. Sušila, vernisáž 26.11.2018 v 18 hodin
neděle 2. prosince
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA NÁMĚSTÍ A ADVENTNÍ PROCHÁZKA ZUŠKOU
Sušilovo náměstí a ZUŠ F. Sušila
úterý 4. prosince
ADVENTNÍ KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ
sál ZUŠ F. Sušila v 18 hodin
úterý 11. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT
sál ZUŠ F. Sušila v 18 hodin
sobota 15. prosince
ROUSÍNOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Druhý ročník netradičního koncertu v podání
členů a hostů soboru D.A.V.A
velký sál Záložny v 17 hodin a v 19 hodin

MĚSTSKÝ ÚŘAD

realizaci prosadit a uvolnit finance z rozpočtu
města. Nebyl to jednoduchý úkol, ale přece jen
se nám povedlo přesvědčit zástupce města, že
je potřeba se zanedbaným stavem hřiště něco
dělat. Následovala spousta práce, návrh řešení,
výběr zhotovitele a v neposlední řadě hledání
dalších finančních prostředků. Proto také byla
podána žádost o individuální dotaci na Krajský
úřad Jihomoravského kraje. O výsledku zatím
nejsme informováni. Nicméně to nic nemění na
tom, že smlouva o dílo byla již podepsána a pro-

bíhá realizace. Ale dost už formalit, vraťme se
k názvu. Proč „PIRÁTSKÉ“? Uprostřed pískové
části bude totiž umístěna pirátská loď o šířce
2,2 m s délkou 12 m. Byla zvolena stejná technologie jako u jiných hřišť, a to použití akátového
dřeva. Akátové odbělené dřevo má spoustu výhod, ale hlavně se vyznačuje dlouhou trvanlivostí. Bude se jednat o dosud největší herní prvek
složený ze zadní a přední paluby o výšce 150 cm,
v podpalubí budou zhotoveny lavičky, součástí
lodi bude nerezová skluzavka s akátovou bočnicí, lanová síť, schody, kormidlo, houpací lano, lezecká stěna a žebřík. Hřiště bude dále doplněno
lanovou dvoudráhou, svahovou dvojskluzavkou,
houpačkou dvoumístnou a samozřejmě nebude
chybět i nový mobiliář včetně odpadkových košů.
Tak už je Vám jasné proč „PIRÁTSKÉ“? Doufejme,
že plánované práce se podaří zdárně dokončit do
konce tohoto roku a na jaře už bude toto místo
plně k dispozici malým pirátům a pirátkám.
Petra Nohelová
odbor VŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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DUHOVÉ HŘIŠTĚ ANEB ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ ZA ISŠ

PODPORA MĚSTA ROUSÍNOVA

V minulém zpravodaji jste byli informování o dokončení a následném slavnostním otevření víceúčelového sportovního hřiště. To, že otevření hřiště neuniklo Vaší pozornosti, bylo patrné
z tak hojné účasti, za kterou všem zúčastněným
děkujeme. Hřiště dostalo příhodný název „DUHOVÉ“ neboť slouží a mělo by sloužit širokému
okruhu uživatelů od nejmenších školáčků až po
nejstarší sportovní nadšence.
V současné době je hřiště otevřeno, ale zůstávají i nadále menší nedostatky, které v průběhu
provozu hřiště budou postupně odstraňovány
a řešeny. Vedení města Rousínova připravuje
pro využití víceúčelové plochy hřiště rezervační systém, který bude sloužit všem zájemcům
k provozování sportovních aktivit. Dále je v plánu doplnění odpadkových košů, dokončení
chybějícího oplocení, vybudování zázemí pro
úschovu sportovního náčiní a pro případné
převlékání sportovců. Předpokládané ukončení
veškerých nedodělků je na jaře 2019. Do této
doby Vás žádáme o trpělivost a pochopení.
Naší pozornosti zase neuniklo to, že hřiště se
stalo velmi oblíbeným místem a je navštěvováno a využíváno poměrně velkým počtem návštěvníků. Za což jsme velice rádi. S tím ovšem
souvisí i nevhodné chování některých návštěvníků hřiště. Proto bychom rádi upozornili na zákaz jízdy na kole, zázemí u pískového hřiště má
sloužit především dětem z družiny a rodičům od
malých návštěvníků a ne k posezení s lahvinkou
alkoholu s cigaretkou v ústech. Poslední dobou
se nám tu rozmohl takový nešvar; i na úkor dvou
odpadkových košů se nám neustále po celém
hřišti hromadí odhozené odpadky.
Chtěli bychom apelovat na rodiče mladých skokanů (parkurové skoky), že toto hřiště není určeno pro tento sport a lavice nejsou určeny pro
odraz ke skoku do písku. Jak bylo napsáno, jsme
opravdu velice rádi, že je hřiště využíváno, ale
zároveň nás mrzí a jsme zklamaní z chování některých návštěvníků, kteří si naváží veškeré té

Podpora bydlení pro mladé rodiny
Město Rousínov pronajímá mladým příjmově
vymezeným rodinám tři startovací byty. Smlouva může být uzavřena pouze s osobou z cílové
skupiny, která nemá ke dni uzavření smlouvy
vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu, bytu, ani je neužívá právem věcného břemene. Tuto podmínku
musí splňovat i všechny další osoby v domácnosti, které mají užívat byt. Nájemní smlouva je
uzavřena vždy na dobu určitou, a to na 2 roky
s možností jejího prodloužení. Konkrétní situaci
posuzuje obec. O přidělení volného bytu rozhoduje rada města na základě výběru provedeného bodovou metodou. Žádost o startovací byt
je možno podat na MěÚ v Rousínově – oddělení
sociálních věcí.
Startovací bydlení slouží jako užitečný nástroj
pomoci mladým lidem osamostatnit se a zajistit
si dostupné bydlení do doby, než si najdou jinou
trvalejší alternativu.

práce a úsilí, která stála za tím, aby toto hřiště
mohlo sloužit Vám všem.
Važme si věcí, které pro nás někdo udělá. Nemusí se to opakovat!!!
Odbor VŽP

Podpora bydlení pro seniory
Dům-centrum harmonického bydlení (dále jen
D-CHB) v Rousínově poskytuje seniorům a osobám zdravotně znevýhodněným nájemní bydlení
v 35 bytech pro jednotlivce a v 6 bytech pro dvojice. Jedná se o byty zvláštního určení, což jsou
malometrážní bezbariérové byty. Jsou určeny
především pro občany, kteří pobírají starobní důchod a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a mohou vést poměrně samostatný život. Nájemní smlouva se zájemcem
je uzavřena na dobu určitou, a to na 2 roky s možností jejího prodloužení. Žádost o pronájem bytu
zvláštního určení lze podat na MěÚ v Rousínově – oddělení sociálních věcí. O přidělení bytu
v D-CHB rozhoduje rada města na základě výběru provedeného bodovou metodou. V případě, že
vybraný žadatel odmítne uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení v D-CHB, je žádost
vyřazena. Novou žádost může žadatel podat
nejdříve po uplynutí jednoho roku od vyřazení.
Oddělení sociálních věcí

Diakonie Broumov, sociální družstvo vyhlašuje

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1 m2, ne odřezky a zbytky látek), domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – nepoškozenou,
hračky – nepoškozené a kompletní, peří, 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 29. října – 2. listopadu 2018 denně 8.00 - 17.30 hod.
Louky 1, Rousínov, Dům – centrum harmonického bydlení
(v prostorách garáží, vjezd autem možný až ke garážím)
Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel: 724 571 836, 517 326 180

MĚSTSKÝ ÚŘAD

strana 8

strana 9

BEZPLATNÉ DLUHOVÉ PORADENSTVÍ VE SLAVKOVĚ U BRNA A V BUČOVICÍCH

VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

poskytuje pro osoby, které mají finanční problémy
a nevědí, jak je řešit, jsou předlužení nebo uvažují o podání žádosti o oddlužení Charitní poradna
Bučovice a Slavkov u Brna. V červenci tohoto roku
získala akreditaci Ministerstva spravedlnosti
pro bezplatné sepisování a podávání návrhů na
povolení oddlužení. V současné době je jedinou
neziskovou organizací na Vyškovsku, které byla
akreditace udělena. Od 1. 7. 2018 můžou bezplatně návrhy podávat pouze neziskové organizace
s udělenou akreditací.
V rámci dluhového poradenství poskytujeme tyto
služby:
• Informujeme, jak zjistit, kde má člověk dluhy, kde
hledat a jak se v dluzích zorientovat
• Konzultujeme možné způsoby splácení dluhů –
podporujeme při komunikaci s věřiteli, pomáháme při žádání o splátkový kalendář
• Informujeme o tom, jak se dluh vymáhá, o činnosti exekutorských úřadů a pomáháme při komunikaci s nimi
• Vypočteme částku, kterou nelze exekučně zabavit, a vysvětlíme, jak to funguje, vypočteme, zda
konkrétní člověk dosáhne na oddlužení a zda je
oddlužení pro konkrétní osobu (manžele) reálné
• Bezplatně sepíšeme návrh na povolení oddlužení, podáme na soud a opravíme případné vady,
spolupracujeme až do schválení oddlužení.

O letních prázdninách proběhly dva turnusy výtvarného tábora, které byly zaměřeny na umělecko – výtvarnou činnost. Děti se na celý týden
vžily do rolí umělců a hned první den se inspirovaly slavným americkým umělcem J. Pollockem,
kdy si vyzkoušely akční gestickou malbu a jeho
techniku zvanou slash painting neboli stříkání
barev na určený podklad a každý z nich si vytvořil
táborové tričko.
Jako vrcholné dílo celého tábora bylo malování
na plátno přímo v plenéru, kdy se děti učily zachytit celkovou perspektivu objektu a tím si na
plátno nastínily skicu. Námětem byla historická
stavba z první poloviny 18. století, a to kostel sv.
Václava v Rousínovci. Tyto obrazy byly malovány akrylovými barvami, kde si děti vyzkoušely
míchání různých odstínů barev a jejich nanášení
přímo na plátno.

• Podporujeme osoby v průběhu plnění oddlužení
Kromě dluhového poradenství poskytujeme sociální a právní poradenství v oblasti sociálních
systémů a služeb, ochrany spotřebitele, občanských práv, rodiny a mezilidských vztahů, bydlení, pracovně právních vztahů a zaměstnanosti.
Informujeme o právech a povinnostech, které vyplývají ze zákonů, vysvětlujeme obsah právních
dokumentů a dalších listin, pomáháme vyhledat
vhodné sociální služby a pomoc ze strany státu
nebo nestátních organizací. Pomáháme při sepisování žádostí, dopisů, návrhů a při komunikaci
s úřady a institucemi.
Poradenské služby poskytujeme na dvou pracovištích ve Slavkově u Brna, na ulici Polní (přízemí
domu s pečovatelskou službou, prostřední vchod)
a v Bučovicích, na ulici Sovětská (v budově polikliniky, 1. patro).
Pro objednání volejte tel. 731 646 977 (Slavkov
u Brna), 739 389 266 (Bučovice). Více informací na telefonu nebo webových stránkách
www.hodonin.charita.cz/charitni-sluzby/charitni-poradna-bucovice-a-slavkov-u-brna-414/
Mgr. Lucie Růžičková
vedoucí služby

REJSTŘÍK FIREM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
S množícími se dotazy občanů na firmy v Rousínově a dotazů ohledně různých služeb, jsme
pro Vás připravili na webových stránkách města sekci Rejstřík firem. Rádi bychom tento rejstřík zaplnili všemi živnostníky města Rousínova
a blízkého okolí.
Rejstřík je vytvořen zdarma a evidovány jsou
informace o firmách ve správním obvodu Rousínova (Habrovany, Olšany, Komořany, Podbřežice, Tučapy, Rousínov). Registrace je provádě-

na zdarma na základě žádosti (e-mailu), kterou
můžete zaslat na adresu radnice@rousinov.cz.
Do předmětu zprávy uveďte „Žádost o registraci firmy na www.rousinov.cz“. Do žádosti uveďte
název firmy, IČ, oblast působnosti a kontaktní
údaje. Dále, prosím, do e-mailu napište, že se
zavazujete v případě změny kontaktních údajů či
zrušení živnosti změnu nahlásit.
					
Odbor vnitřních věcí

MĚSTSKÝ ÚŘAD

V průběhu týdne děti také malovaly sádrové
odlitky, vyzkoušely si různé výtvarné techniky,
např. kresbu do voskového podkladu, akvarel,
nebo kubismus. Na chvíli se vžily do role indiánů a trpělivě trávily hodiny nad vytvořením
svého vlastního lapače snů. Nechyběly ani hry
zaměřené na koncentraci, koordinaci, postřeh,
kdy zároveň trénovaly svou trpělivost, rychlost
a přesnost.
Děti mohly během celého týdne rozvíjet své nadání, přirozený talent, nebo jej dokonce i v sobě
objevit. Těší mne, že jsem jim mohla ukázat
něco z výtvarného umění a zároveň bych chtěla
všechny děti pochválit za jejich snahu, píli a trpělivost, kterou denně vkládaly do svých děl.
Lenka Popelková
vedoucí tábora

ŠKOLY
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JAK SE VAŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

LOGOPEDICKÁ PREVENCE
Logopedická prevence je důležitou součástí
pedagogické činnosti. Paní učitelky v mateřské
škole významně přispívají k rozvoji přiměřené
jazykové vybavenosti dětí. V období 3 - 7 let je
rozvoj řeči nejdynamičtější a nejdůležitější. Dětí
v předškolním věku s nesprávným či opožděným vývojem řeči narůstá, proto je tolik důležitá prevence.
Ve školce provádíme prevenci formou her. S dětmi děláme dechová, fonační a artikulačních
cvičení, taneční, pohybové a sluchové hry. Dále

provádíme sluchovou percepci, rytmizujeme
slova, hrajeme si s rýmy a procvičujeme grafomotoriku. Důležité pro rozvoj řeči je neporušený sluch, zrak a motorika, citové vazby v rodině a podnětné prostředí, správný mluvní vzor
a správná funkce centrální nervové soustavy.
Jednou z oblastí je dech. Hlas vzniká proudem
vzduchu, který rozkmitá hlasivky a v mluvidlech
se mění do podoby hlásek lidské řeči. Proto jsou
důležitá dechová cvičení zaměřená na správný nádech a výdech, na jejich délku. Využívá-
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me různé zábavné hry např. bublifuk, foukání
brčkem do vody, do větrníku, do peříček,… Na
vývoj řeči se podílí sluch a zrak. Pomocí zvuků,
rozlišování jednotlivých hlásek, počtem slabik
ve slovech cvičíme sluchovou analýzu a syntézu
slov. Vhodnými pomůckami pro rozvíjení těchto
smyslů jsou např. sluchové kostky, hudební nástroje, zvukové knihy,… Zrak je důležitý na nápodobu pohybu mluvidel a mimiky při mluvení.
Při procvičování využíváme pracovních listů se
zrakovým rozlišováním, stavebnice, mozaiky,
puzzle, vkládačky…
Základem správné výslovnosti je motorika
mluvidel – pohyb rtů a
jazyka. Pokud dítě nezvládne pohyb jazyka
na horní patro, nemůže dobře vyslovovat
hlásku L a další. Pohyb jazyka lze procvičovat žvýkáním a nafukováním žvýkačky,
spojit pohyby se zvuky jako např. klapot
koně, využíváme představivosti dětí a na
slova „uděláme Sekačku“ děti kmitají jazýčkem ze strany na
stranu, nebo „Kladívko“ ťukají jazýčkem za horní zoubky... Důležitou roli ve vývoji řeči hrají písničky a básničky.
Rozvíjí představivost, slovní zásobu, rytmus
a správné tempo, procvičí se při nich artikulace, dech, hlas, sluch a někdy i pohybové dovednosti. Logopedická říkadla zaměřená na určité
hlásky jsou důležitá při upevňování správné výslovnosti. Recitace a zpěv pomáhají při nácviku
plynulosti řeči.
učitelky logopedické třídy MŠ

Mateřská škola je místem, kde se ve většině
případů děti poprvé setkávají i s jinou úpravou
pokrmů než jsou zvyklé z domova a kuchařky
i učitelky se setkávají s různorodými výživovými zvyklostmi jednotlivých rodin. Co rodina,
to jiný jídelníček. Skloubit navyklé „chutě“ dětí
z domova s jídelníčkem ve školce bývá začátkem roku většinou obtížné.
Složení stravy ve školkách i školách ovlivňuje
spotřební koš, jde o určené dávky jednotlivých
druhů potravin, které by dítě vzhledem ke svému věku mělo konzumovat. Spotřební koš se
sleduje měsíčně.
V naší kuchyni připravujeme pestrou, vyváženou a plnohodnotnou stravu. Připravované
chody obsahují hodně ovoce a zeleniny, přede-

vším syrové, ale i tepelně upravené, dostatek
mléčných výrobků, libového masa, ryb, luštěnin
a vhodných nápojů jako jsou ovocné čaje, džusy, mošty, pitná voda. Vedle tradičních pokrmů
zařazujeme i nové recepty z méně známých potravin (kuskus, bulgur, freekeh - zelená pšenice, quinoa, fazole mungo, adzuki, čočka belugo,
francouzská, červená). Bílá mouka je nahrazována moukou špaldovou, kukuřičnou, rýžovou,
luštěninovou (hrachová, čočková, fazolová, cizrnová).
Kolektiv kuchyně bude mít radost, když budou
spokojení naši malí strávníci i jejich rodiče.
		

Alena Jandová
vedoucí stravování

ZUŠ NA PRAHU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Po mimořádně úspěšném minulém
školním roce si naše ZUŠ neodpočinula ani o prázdninách. Stejně jako
v uplynulých třech letech se v čase
prázdnin škola zvelebovala, aby
mohla v září přivítat úplně nové, ale
i stávající žáky. Prováděly se různé
opravy, výmalba přízemí, zmodernizovaly se sociální prostory. Nejvýraznější a v nastávajícím podzimním
a zimním období i nejviditelnější
změnou je demontáž kompletního
osvětlení všech společných prostor
budovy. Od léta používáme novou
osvětlovací soustavu, která konečně
po mnoha letech naprosto vyhovuje
svojí intenzitou, ale zároveň úsporou
energie také podstatně snižuje ekonomické náklady. Ještě před prázdninami jsme díky našemu zřizovateli - městu Rousínovu - získali nové
dveře do vestibulu školy. Výměna

ŠKOLY
byla nutná i pro zavádění čipového zabezpečení objektu propojeným systémem MŠ - ZŠ
- ZUŠ. Provoz tohoto systému zahájíme v naší
škole 1. října.
Školní rok 2018/2019 je pro mě osobně jubilejní, neboť v něm zahajuji dvacátý rok svého
působení na ZUŠ Františka Sušila. Jak je naším
zvykem, v jeho průběhu přineseme spoustu zajímavých akcí tradičních i novinkových.
S kompletním celoročním programem se můžete seznámit na stránkách naší školy www.
zusrousinov.cz (v sekci „Akce“), ve vitríně před
budovou nebo na nástěnkách v interiérech
ZUŠ. Z tradičních akcí ráda upozorním na Novoroční koncert a žáky i vámi návštěvníky velmi oblíbený Koncert filmových, muzikálových
a pohádkových melodií. V hudebním oboru
bude tentokrát historicky nejvyšší počet absolventů, proto se poprvé uskuteční tři absol-
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ventské koncerty. I letos se zúčastníme soutěží. V loňském roce soutěžili žáci hudebního
oboru ve zpěvu a ve hře na zobcovou flétnu
a žákyně tanečního oboru. Nyní budeme hudební obor reprezentovat v komorní hře a zasoutěží si také žáci výtvarného oboru. Ale to
jsme už hodně daleko. To, co nás čeká aktuálně, jsou dvě akce. Již po prvních dnech výuky
jsme přichystali ve velkém sále Záložny pro
naše rousínovské seniory tradiční koncert k jejich svátku Dne seniorů. Významné výročí vzniku naší samostatné republiky si připomeneme
i v naší škole - 13. listopadu se s vámi rádi setkáme v sále ZUŠ při slavnostní akci nazvané
„100 let bez císaře“.
Přeji vám krásné podzimní dny!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila
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D.A.V.ACI OTEVŘELI PATNÁCTOU SEZÓNU
V pátek 7. září 2018 vstoupil divadelní a výtvarný ansámbl D.A.V.A, z.s. do své jubilejní patnácté divadelní sezóny slavnostním zahajovacím večerem, při kterém byla uvedena repríza
představení Kouzelná lampa. Divákům byla
také představena nová Správní rada souboru
D.A.V.A. Úvodního přípitku se ujal místostarosta města Rousínova pan Zdeněk Šedý, který
souboru popřál úspěšnou divadelní sezónu
a mnoho spokojených diváků. Na úspěšný start
sezóny navázala první premiéra (24. září 2018)
- činoherní představení nesoucí název #Schýza. Tajuplný název v sobě tematicky nesl tragikomický příběh závislosti na mobilních telefonech a sociálních sítích. Autorem a režisérem
představení je Jakub Libánek. Po vydařené premiéře se inscenace vydává na tradiční pouť do

Fotografie z premiéry – archiv D.A.V.A

Vyškova, Bučovic a Brna. V první polovině sezóny se diváci mohou ještě těšit na druhý ročník Rousínovského vánočního koncertu, který
se uskuteční v sobotu 15. prosince 2018 v 17 h
a v 19 h. Ve druhé polovině sezóny připravují
mladší D.A.V.Aci premiéru zpěvohry Tři pohádky a detektivní zpěvohru s názvem Přiznat se
včas. Na letní období soubor chystá večer muzikálů i nový muzikál v podání starších členů
D.A.V.A. To však nebudeme předbíhat.
Na všechna představení si ovšem lze rezervovat místenky již nyní na rezervačním e-mailu:
davarezervace@gmail.com. Naleznete nás také
na Facebooku a Instagramu. Budeme se těšit
na Vaši návštěvu.
(DK)

NEZISKOVKY
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HURÁ NA KOLA ANEB DEN NEMOTOROVÉ DOPRAVY V ROUSÍNOVĚ

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI NA OPRAVENÉM HŘIŠTI SOKOLÁK

V sobotu 8. září 2018 se konalo v Kroužku na
návsi cyklistické odpoledne, kdy děti závodily ve
14 kategoriích - na odrážedlech, odrážecích kolech, koloběžkách a především na kolech. Závodů se zúčastnilo 91 registrovaných závodníků.
Při registraci každý obdržel startovní číslo, registrační pásku, lístek do tomboly a oplatek.

První akcí, kterou omlazený Sokolák hostil, bylo
tradiční Loučení s prázdninami. Zasoutěžit a pobavit se přišla padesátka dětí, kterým fandili dospělí nejen z řad příbuzných a známých. Všichni
si užili spoustu legrace a napětí, ale i poučení
z oblasti první pomoci. Děti soutěžily ve dvou
družstvech a na závěr skupinových disciplín si
každý svou dávku odvahy mohl vyzkoušet při

Pod vedením moderátorů a startéra se jezdilo
kolem návsi v Kroužku s délkou okruhu přes 500
metrů. Nejstarší kategorie ujedla přibližně 2 600
metrů. Tak jako v minulých ročnících, také letošní
odpoledne bylo zahájeno retrojízdou na starých
kolech a v dobovém oblečením.
Kromě závodů probíhaly doprovodné akce jako
interaktivní program „Hasiči nebouraji“ - ve formě testových úloh promítaných pomocí dataprojektoru na plátno a zásady první pomoci

s Jitkou Fabiánovou – lektorkou zdravovědy.
O zdravovědu byl enormní zájem nejen od dětí,
ale i dospělí si přišli vyzkoušet poskytnutí umělého dýchání a masáž srdce. U každého stanoviště čekala na děti odměna.
Vítězové z řad závodníků dostali diplom, medaili a ceny. Díky štědrosti sponzorů bylo mnoho
drobností věnováno do losování, což potěšilo
nejen děti, které nebyly na stupních vítězů, ale
všechny přítomné.
Poděkování patří sponzorům a všem, kteří se
podíleli na organizaci krásného sobotního odpoledne. Zároveň chceme pochválit návštěvníky,
kteří přišli podpořit závodníky a vytvořili tak příjemnou atmosféru slunného dne.
Anna Hladilová
jednatelka SDH Kroužek

individuálním vystoupení, které hodnotila porota a za které každému odvážlivci náležela pěkná věcná odměna. Děkujeme všem sponzorům
a organizátorům za zdárný průběh akce a hlavnímu organizátorovi Karlovi Šubertovi i za zhotovení nových kulis pro soutěže.
Hana Richterová

NEZISKOVKY
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Školní rok začíná začátkem září, cvičební rok
v TJ Spartak Slavíkovice letos až po olympiádě,
tj. 17. září 2018. Rozvrh cvičebních hodin je vyvěšen v budovách základní školy i v mateřské
škole, ve skříňce u vchodu do sokolovny naší TJ,
v obchodě i knihovně ve Slavíkovicích, také na
stránkách www.slavikovice.info, www.spartak.
slavikovice.info, kde je i plán činnosti TJ pro toto
období.
Tímto zveme všechny zájemce do naší tělocvičny.

SLET, MS, POKLAD PŘED PRÁZDNINAMI, OLYMPIÁDA A HODY PO PRÁZDNINÁCH
O čem vypovídá tento nadpis? Nejen o zdařilých
akcích pro děti i dospělé, které připravili cvičitelé a trenéři TJ Spartak Slavíkovice ve spolupráci
s ochotnými rodiči a dalšími dobrovolníky, pomáhajícími s organizací, ale také o akcích, kterých se naši členové úspěšně zúčastnili.
Tak hezky popořádku:
Na Župním sletu ve Vyškově první červnovou neděli i na oblastním sletu v Brně o týden později
se představilo z naší TJ celkem 66 cvičenců od
těch nejmenších až po seniory. Všechny letošní
sletové skladby „byly ušity na míru“ cvičencům
jednotlivých věkových kategorií a to se odrazilo
i v jejich krásném provedení. Nic na tom nezměnil ani déšť na obou akcích, ani vyškovské blesky.
Ovace diváků, které nebraly konce, zahřívaly cvičící nejen u srdíčka.

Souběžně s brněnským sletem 8. - 10. června
se konalo i republikové finále soutěže mládeže
v přírodě pod již známým názvem Medvědí stezkou. Proto do Horního Bradla u Chrudimi odjely
místo šesti postupujících jen tři chlapecké hlídky (děvčata cvičila v Brně). Tentokrát byl závod
opravdu velice těžký. Sedmikilometrová trať
vedla v hodně nepřehledném terénu, úkoly na
stanovištích samá perla.
Spousta hlídek „zakufrovala“, stalo se to i naší.
Ale i přes všechny nástrahy zaslouží chlapci pochvalu. V nelehké konkurenci 28 hlídek v každé
věkové kategorii bojovali statečně (Lukáš JandlMichal Bartošek 7. místo, Damián Buchta-Vojtěch Vráblík 8. místo a Martin Jandl-Adam Šlimar

9. místo). Umístění v první desítce závodníků na
mistrovství republiky, to je přece velký úspěch.
Gratulujeme za vzornou reprezentaci naší TJ!

Také jsme ve Slavíkovicích oslavili MDD. V pátek
22. června se uskutečnil již třetí ročník Honby za
pokladem. I když byla režie stejná, jako v minulých letech, žádné ze 76 dětí si nemohlo být jisté,
zda zrovna jeho družstvo bude to nejlepší. Splní
úkoly? Vyluští tajenku? Najdou poklad? Nakonec
zvítězili všichni odvážní. To bylo radosti z dárků,
sladkostí i ovoce! Samozřejmě nechyběl ani táborák a špekáčky. Poděkování patří nejen všem
rodičům za pomoc, ale i sponzorům, kteří přispěli na zakoupení hodnotného pokladu.
V sobotu 30. června odjíždělo 40 našich cvičenců na XVI. všesokolský slet do Prahy. Čekal na ně
náročný, ale i krásně prožitý týden. Hned v neděli
se zúčastnili sletového průvodu z Václavského
na Staroměstské náměstí. Od pondělí do středy
nácvičné, secvičné, generální zkoušky – i dvakrát
denně. Každá volná chvilka byla využita – Staré
zámecké schody, Pražský hrad, Žižkovská věž,
Petřínská rozhledna, Karlův most, Kampa, Malá
Strana, Vítkov, dětská hřiště, lanové centrum,
koupaliště v Edenu. A pak ve čtvrtek večer a v pátek odpoledne slavnostní vystoupení na hřišti
Slávie Praha v Edenu. Pro všechny zúčastněné, ale
především pro děti, to byl nezapomenutelný zážitek, který se hned tak nezapomíná. Chtěli bychom
touto cestou velmi poděkovat všem sponzorům
i městu Rousínovu za finanční podporu pro děti na
částečné pokrytí nákladů na pražský pobyt.
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Slavíkovická olympiáda v atletickém víceboji se
musela letos posunout až na 15. září. Od poloviny srpna se na hřišti budoval závlahový systém
a tak se na trávník dříve nesmělo. Ale již čtvrtý
ročník této soutěže to vůbec nepoznamenalo.
Opět se na startu sešlo 80 závodníků od jednoho do padesáti let a v ochozech určitě ještě
více fandících diváků. V disciplínách klasických
i netradičních změřili svou rychlost, vytrvalost,
sílu, šikovnost i obratnost jak batolata s rodiči,
děti předškolní i ty školou povinné, ale také jako
vloni i odvážné ženy a muži. Bojovalo se s velkým
zápalem, každý chtěl vyhrát. Ale vyhráli všichni!
Už jen proto, že neseděli doma a měli zájem zasoutěžit si se svými vrstevníky. Za svoje výkony
byli odměněni medailemi, diplomy i drobnou cenou. Na závěr se opékaly špekáčky a domů jsme
se rozcházeli za svitu hvězdiček.
Poděkování patří všem cvičitelům, trenérům
i dobrovolníkům z řad rodičů, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu celé akce.
Tak zase za rok na startu na shledanou!

Největší kulturní událostí druhého pololetí v roce
jsou tradiční Svatováclavské hody se stárky. Ty
letošní se uskutečnily v sobotu 29. září. Zahájeny
byly mši svatou na parčíku, kterou letos poprvé
celebroval páter Ondřej. Po jejím skončení předal
stárkům hodové právo starosta města Rousínova p. Ing. Jiří Lukášek. Poté zazněl pěkný slovácký pochod, který přivedl k tanci Moravské besedy
24 dětí a mládeže v krásných kyjovských krojích.
Tanec v jejich předvedení neměl chybu a všichni
přítomní malé tanečníky odměnili za jejich výkon
bouřlivým a dlouhotrvajícím potleskem. Následoval hodový průvod 11 párů stárků, doplněný
krojovanými dětmi. Do pochodu i k tanci hrála
a zpívala Dechová hudba Voděnka z Kozlan. Průvod prošel vesnicí, u domů stárek se tancovalo
v kole, hodovým hostům se podávalo občerstvení sladké, slané, víno i něco tvrdšího na zahřátí.
Nakonec průvodu se zatančilo a zazpívalo před
sokolovnou u máje, která se již tradičně stavěla
v pátek a letos je opravdu velmi pěkná a hodně
vysoká.
Večerní hodovou zábavu opět zahájily báječné
děti Moravskou besedou. Nástup stárků měl
letos novou neokoukanou choreografii, pak už
Voděnka hrála a zpívala k tanci i poslechu všem.
Nechybělo ani mašličkové sólo a vynášení stárků. Na rozloučenou s kapelou se zpívaly táhlé
slovácké milostné. Poslední odcházeli domů až
nad ránem.
Tak zase za rok Čí só hode?
Dobroslava Mezihoráková
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SVÁTEK SV. VÁCLAVA A HODY V ROUSÍNOVCI A SLAVÍKOVICÍCH
O víkendu po svátku sv. Václava 28. října 2018,
který letos připadl na pátek, se v soboru i v neděli hodovalo v místních částech Slavíkovice
a Rousínovec.
O Slavíkovických hodech se můžete dočíst
v předcházejícím článku. V Rousínovci letos stárkovalo šest svobodných párů, ale vypomohli jim
ženáči, kteří si rádi zavzpomínali na předcháze-

jící roky a do průvodu přivedly i svoje ratolesti.
A nemohla chybět ani Sivická kapela.
Počasí o víkendu přálo, a tak si hodování mohli
užít i spokojení návštěvníci. Všichni si přejeme,
aby se tradice krojovaných hodů udržela.
					
podle stárků
z Rousínovce a ze Slavíkovic

ROUSÍNOVEC (foto J. Flössler a archiv)

SLAVÍKOVICE (foto M. Vymětalová)
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VÝSTAVA 1. SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK REPUBLIKY
Velká výročí si zaslouží řadu oslav, vzpomínkových akcí, ale i výstav. Sté výročí vzniku republiky
a s tím související události „Velké války“, jak byla
tehdy nazývána 1. světová válka, si takové vzpomínky jistě zaslouží.
Výstav s touto tématikou byla již řada a mohli
jste je navštívit například v brněnském moravském muzeu, na Špilberku, v technickém muzeu
nebo na slavkovském zámku. Možnosti autorů
byly rozdílné a proto i naše výstava musí být jiná.
V roce 1993 jsem ukončil studia historie a tato
krásná věda se stala mou nejoblíbenější. Byl
jsem kantor a chci Vás trochu poučit. V roce 1914
skončila „zlatá doba“ a život moravského Rousínova se změnil. Z mladých mužů, sedláků, stolařů a dalších, se stali vojáci. Byly jich stovky. Jen
v roce 1915 jich narukovalo 129. Jejich jména si
budete moci přečíst v úvodu připravené výstavy. Každý z vojáků měl svůj osud, život každého
z nich by stál za poznání. Já jsem vybral jen dva
z nich a jejich životní osudy chci popsat v kontextu válečných událostí.
Prvním je František Vlach, můj dědeček. V dopise
z anglického Winchestru píše: „Jsem rád, že po
bojích v armádě rakousko-uherské budu válčit
ve vojsku francouzském a snad i v tom československém.“ Byl postřelen na ruské frontě, byl zasažen plynem ve Francii, přežil onemocnění španělskou chřipkou. Po návratu bojoval až do října
1919 na Slovensku. Pět let bojů. Zemřel v květnu
1945. Jak rád bych si s ním povykládal…
Druhým z mnoha byl Antonín Skřivánek, učitel,
který poznal boje v Rusku. Po zajetí a vstupu do
legií absolvoval celou sibiřskou anabázi Československých legií. Z Ruska si přivezl i manželku.

Tehdy se jako poručík 5. pluku vrátil na lodi Amerika s 12. transportem do italského Terstu. Bylo
to v červnu 1920. Potom sloužil u armády. V době
německé okupace jako člen Obrany národa byl
odsouzen na čtyři roky a vězněn v Buchenwaldu.
Po válce byl povýšen na brigádního generála. Po
roce 1948 byl penzionován, protože poúnorový
režim nemohl legionářům zapomenout úspěšné
boje s bolševiky při jejich sibiřské anabázi. A tak
se Antonín Skřivánek z Prahy vrátil do rodných
Slavíkovic. S panem generálem, jak jsme mu říkali, jsem jako kluk hovořil často. K válečným
vzpomínkám jsme se ale nedostali.
Válka však nejsou jen boje. Chci Vás seznámit
i s událostmi Rousínova a okolí. Pamětníci vzpomínají především na hlad jak na frontách, tak
v zázemí. Prakticky všechno bylo na příděl, lístky
na chleba, na mouku, tuky i na maso. Řídil to starosta. Příděly na konci války byly tragické. Muži
byli ve válce a tak spíše jejich ženám bylo zabavováno obilí ještě na polích. Vojáci v roce 1918
vážili asi jen 50 kg. Na vojně jsem byl také, ale
představit si to nedovedu. Pomoci mělo zázemí –
sbíralo se vše – ostnatý drát, mosazné kliky, barevné kovy, látky na obvazy, borůvčí na čaj, atd.
Vrcholem bylo shození historických zvonů z věží
rousínovských kostelů. Zůstal jen umíráček, který snad symbolicky zvonil konci Rakouska-Uherska. A pak přišel 28. říjen 1918 – radost a naděje
na mírový život.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 26. října
v 16:30 h na staré radnici v Rousínově.
Mgr. Boris Vlach
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STŮL VE TVARU ČESKOSLOVENSKA
Možná jste zaznamenali televizní vysílání s tímto názvem. Reportáž ukazuje výrobu a instalaci
stolu, který navrhli a vyrobili pracovníci výrobního družstva Dřevodílo ke stému výročí vzniku
Československa. Deska stolu, vyrobená z vodovzdorné překližky představuje mapu Československa. Je vyrobena ze dvou samostatných částí
České republiky a Slovenska, které se dají spojit
dle potřeby v jeden celek a vytvoří celou mapu.
Představuje tak česko - slovenskou vzájemnost. Česká republika má rozměry 2 094 mm na
délku a 1 190 mm na šířku, slovenská část měří
1 701 mm na délku a 1 023 mm na šířku. Spo-

jením obou částí vznikne stůl o celkové délce
3 207 mm. Nohy obou stolů mají podobu protitankového zátarasu v barvách trikolory, připomínají tak pohnutý osud republiky. Stůl zdobí
zahradu České ambasády v Londýně, kde byl
umístěn 27. září 2018.
Krátkou reportáž můžete shlédnout na
https://www.facebook.com/udalostibrno/videos/1061260580665397
podle informací společnosti
Dřevodílo Rousínov, v.d.
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

517 324 825 732 319 065

Telefon

Mobil

lukasek@rousinov.cz

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

517 324 835

sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián, Ing.,MBA

517 324 824 724 982 860 tlcik@rousinov.cz

pověřenec GDPR

Grecová Jitka

517 324 829 739 454 697 grecova@rousinov.cz

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

Hrachovinová Petra Bc.

517 324 838 778 435 984 hrachovinova@rousinov.cz
radnice@rousinov.cz

podatelna

Škvarková Hana

517 324 820 770 162 325

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

matrika, trv. pobyt,
Czechpoint

Hladká Markéta

517 324 821 733 539 138

hladka@rousinov.cz

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

vykydalova@rousinov.cz

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830 778 770 068 chladek@rousinov.cz

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698 rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823 770 120 759

mullerova@rousinov.cz

účetní

Machová Eva

517 324 839

machova@rousinov.cz

mzdová účetní

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

517 324 823 770 120 759

navrkal@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846 774 165 361

pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby
a životního prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833 734 752 399 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

773 114 857

770 168 701

E-mail

havirova@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

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

517 324 826 733 539 133

skrobova@rousinov.cz

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

konecna@rousinov.cz

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

Polák Pavel

517 371 667

Doležalová Dana, Ing.
Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

Haizler Vlastimil

770 120 758

polak@rousinov.cz

778 411 251

dolezalova@rousinov.cz
kusnikova@rousinov.cz
jetelova@rousinov.cz

778 439 429 haizler@rousinov.cz

hlášení poruch

mobil se záznamníkem

770 120 758

Městská policie Rousínov

Kučera Pavel, Ing.

770 127 000

Janečková Soňa

778 760 002 janeckova@rousinov.cz

Procházka Petr

778 417 821

prochazka@rousinov.cz

Pospíšil Mojmír

770 171 697

pospisil@rousinov.cz

Marišler Vlastimil

777 681 605

jsdh@rousinov.cz

JSDH

kucera@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz
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Mìsto Rousínov a farnost Rousínov
zvou na koncert ke 150. výroèí úmrtí Františka Sušila

VYŠL A HVÌZDA NA KRAJ SVÌTA
Písnì posvátné ze sbírky Františka Sušila

V nedìli 4. listopadu 2018 v 17 hodin
v kostele sv. Václava v Rousínovì
Úèinkují pìvecké sbory: Tetky z Kyjova, Mužský sbor z Kyjova, Zpìvulenky z Èeložnic, Dìcka ze Skoronic
a sólisté: Bohdana a Ema Menšíkovy, Jana Nenièková, Yvona Kalábová, Jan Gajda, Ludvík Bìťák
a Jiøí Petrù s muzikou
Slovem provází Ludvík Bìťák
Vstupné dobrovolné
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Město Rousínov

517 324 820
517 324 821
E-mail:
radnice@rousinov.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa
úterý, čtvrtek, pátek
IČ:
00292281
Telefon:

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

