
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oznamujeme občanům, že se nám podařilo rozšířit spoje autobusových 

linek na Moravský Krumlov, na které navazují linky ve směrech ….. a také 

vlakem na Brno i v nepracovní dny (sobota, neděle a svátky). Tato linka je 

v provozu již od 10.12.2017 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



Myslivecký spolek Rouchovany 
 

MS Rouchovany má aktuálně 19 členů,1 adepta a 3 čestné členy. Výkon práva myslivosti 

provádíme ve společenstevní pronajaté honitbě o výměře 1576 hektarů. Vlastník honitby je 

Honební společenstvo Rouchovany. Tak jako v minulých letech jsme i letos absolvovali 

několik brigád pro různé hospodařící subjekty. Začali jsme sběrem kamene, poté jsme 

pomáhali při zakrývání silážních jam. Dále naši členové spolupracovali při zajištění oslav 

obce a sboru dobrovolných hasičů v Rouchovanech. Z kulturního odvětví zajistilo MS 

Rouchovany společně s HS Rouchovany zájezd na Země živitelku. Dne 4. listopadu tohoto 

roku jsme uspořádali Poslední leč (společný velký hon s pozvanými hosty), na kterém jsme 

ulovili 1 divočáka, 2 lišky, 13 zajíců a 90 bažantů. Vzorky na vyšetření tularémie ze zajíců 

nám přijel odebrat předseda myslivecké komise OMS v Třebíči pan Jiří Jurka. Výsledky 

vyšetření nám budou doručeny později. Co se týče dalšího monitoringu vyšetřování parazitóz 

u ostatní zvěře je aktuální a povinné zejména u černé zvěře a to vyšetření každého uloveného 

kusu na svalovce a klasický mor prasat, u zvěře srnčí je to odběr vzorků trusu z ulovených 

kusů za katastrální území na výskyt plicní a svalové červivosti. Tyto úkony jsou nezbytně 

nutné ke zdravému chovu a kvalitní populaci zvěře v našem MS Rouchovany. Za chvíli nám 

začne zimní přikrmování zvěře, na které jsme připraveni opět s minerálními přípravky 

dodávané s kvalitním jádrem, solnými lizy a sušenou vojtěškou. Před Vánocemi jsme 

domluveni se žáky ZŠ TGM v Rouchovanech na zdobení vánočního stromu pro zvěř, kam si 

mimo jiné nasbírali žáci pro zvěř i sušené kaštany. Po novém roce dopřejme zvěři klid, aby 

v klidu přečkala dobu nouze a na kladení mláďat byla připravena v dobré kondici. Za 

dodržování slušného chování v přírodě a zamezení volného pobíhání psů v honitbě vám všem 

předem děkujeme. Nakonec bychom vás chtěli pozvat na náš tradiční myslivecký ples, který 

se koná 19.1.2017 opět v sokolovně v Rouchovanech, kde pro vás bude nachystána bohatá 

tombola, příjemná hudba a občerstvení ze zvěřiny. 

 

S pozdravem Myslivosti zdar!     Jaroslav Novák ml. 

 
 



Třídění odpadů  
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Život ve farnosti 

 
Milí,  

v životě člověka jsou situace a události, které plánujeme, na které se těšíme. Plánujeme a 

vybíráme dovolenou, koupíme dům, auto, radujeme se 

z narození dítěte. Také v životě farnosti jsme v loňském roce 

realizovali opravu střechy fary a uskutečnili další akce. Ale pak 

jsou situace, události, nebo výročí, které přichází jakoby samy. 

Do této kategorie patří také tento rok 2017, ve kterém si celý 

svět připomíná řadu kulatých výročí, například: 500 let od 

vystoupení Martina Luthera, 300 let od vzniku první zednářské 

lóže, nebo 100 let od VŘSR. Ale před 100 lety se udála ještě 

jiná podivuhodná událost, 13. května 1917 došlo ke zjevení 

Panny Marie v zapadlém koutu Evropy a Portugalska – ve 

Fatimě. Ke třem malým dětem – Lucii, Františkovi a Jacintě 

vždy 13. každého měsíce od května do října přicházela Matka 

Boží s naléhavým poselstvím o obrácení a pokání.  Při prvním 

zjevení se Panna Maria dětí zeptala: „Chcete se obětovat Bohu a 

snášet všechna utrpení, která na vás sešle, jako zadostiučinění 

za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?“ 

při posledních slovech otevřela ruce a děti zalilo silné světlo, 

které z jejích rukou vycházelo. To světlo proniklo dětem do 

hrudi a do hlubin duše, takže se viděly v Bohu, který byl tím 

světlem, jasněji než v zrcadle. Padly na kolena a v duchu 

opakovaly andělem naučenou modlitbu. Paní pak ještě řekla: „Modlete se každý den růženec, 

abyste tak vyprosili světu mír a konec války. Jestliže Mé žádosti nebudou uznány, Rusko 

rozšíří své omyly po světě, vyvolá války a pronásledování Církve. Dobří budou usmrcováni, 

Svatý otec bude moc trpět a rozličné národy budou zničeny.“ 

Ale tuto výstrahu lidé nebrali dostatečně vážně. A tak se rozšířil ateismus, vypukla 2. světová 

válka a na frontách a v koncentračních táborech zemřeli miliony lidí. 

Matka Boží opakovaně zdůrazňovala nutnost každodenní modlitby růžence a přinášení obětí. 

Přestože je Fatima tvrdá ve svém varování před strašnými tresty za hřích a neposlušnost, 

zůstává v podstatě poselstvím příslibu života a rozvoje víry, naděje a míru pro všechny 

katolíky a jiné lidi dobré vůle. „Jen já vám mohu pomoci. Mé Neposkvrněné srdce bude 

vaším útočištěm a cestou, která vás povede k Bohu.“ 

 

Farní poutě 

 
Dechtice 

V tomto fatimském jubilejním roce nešlo jinak, než putovat na poutní místa spojená s Pannou 

Marií. Proto jsme se v neděli 7. května vydali na pouť do Dechtic, malé vesničky nedaleko 

Trnavy, kde se na sklonku roku 1994 začala zjevovat Panna Maria. K prvnímu zjevení P. M. 

Královny pomoci došlo 4.12.1994. postupně se P. M. ukázala 7 dětem. Přála si, aby se konaly 

poutě každou první neděli v měsíci. Putuje se na dvě místa: Boričky, kde je uprostřed lesíka 

kříž a na Svatodušnici, vršek, kde se lidé mají modlit za mír. „Děti, ať se sem chodívají modlit 

za mír, hlavně za rozvrácené rodiny a ti, co potřebují pomoc. Vybrala jsem toto místo a chci, 

aby se sem lidé chodili modlit.“ 

Během cesty jsme si  autobusu přiblížili dějiny tohoto poutního místa. Zmínil jsem i poslední 



poselství, které před naší návštěvou dala 

Pana Maria 15.04.2017 prostřednictvím 

Martina: „Moje milované děti!  

Jsem vaší Matkou, protože Ježíšovo Srdce 

vás darovalo mému srdci. Dávám vám 

víru z mé víry, naději z mé naděje, lásku 

z mé lásky a radost z mé radosti. Náš 

Spasitel, můj Syn žije a je s vámi po 

všechny dny. On je pravé světlo, které 

bude zářit ve vás vždy, když mu dáte 

svoje „ano“ a hříchu řeknete „ne“. 

Otevřete mu svá srdce, ať je vede láska 

našeho zmrtvýchvstalého Pána. Nořím 

vás do vítězné lásky Ježíšova a mého 

srdce.“ 

Takto naladěni a povzbuzeni jsme ve 12 

hod z náměstí spolu s cca 2 000 – 3 000 

tisíci poutníků zahájili za zpěvu 

mariánských písní a modlitby růžence 

procesí na místo zjevení Boričky. Krátkou 

májovou přeháňku jsem vnímal jako 

nutnou „očistu“ před tím, než se setkáme 

s Matkou Boží. Vlastní příchod Panny 

Marie, který trval 11 minut, prožil každý sám ve svém srdci. Takto prožili setkání 

s Královnou pomoci samotní vizionáři: 

Martin: „Matka Boží přišla mezi nás a všechny nás s velkou láskou pozdravila a mně naplnila 

taková jednoduchá radost. A v této jednoduchosti jsem se s Pannou Marií modlil. Matka Boží 

nás opravdu zve k rozhodné víře, aby naše srdce nebylo nestálé, ale abychom byli plni živé 

víry a důvěry k Bohu a Marii. Matka Boží si přeje, abychom se modlili modlitbu lásky. 

Hluboko se mě dotkla jednoduchost a láska naší Mámy, která je stále s námi.“  

Marie: „Panně Marii jsem odevzdávala trpící, umírající, duše v očistci a hlavně všechny nás 

zde přítomné. Potom jsem svěřovala Panně Marii naše srdce a naše životy. Vnímala jsem, že 

Panna Maria se nás dotýká svou Mateřskou láskou. Děkovala jsem Jí, že je naší Matkou, že je 

naší Pomocnicí, Orodovnicí, a že nás neustále vede k Pánu Ježíši.“ 

Adriana: „Prožívala jsem během setkání s Pannou Marií velkou radost a jistotu, že naše jistota 

je v Bohu. Že se nemáme spoléhat na člověka, ale na Boha. Uvědomila jsem si, že ani nevím, 

co vám mám říci. Že jsem při tom setkání tak nehodná. Jen srdce prožije tu velkou lásku. Je 

těžké o tom mluvit. Jak je psáno v Písmu: „Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku 

na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ A toto bylo setkání s  Pannou 

Marií.“  

Simona: „Panně Marii jsem svěřovala všechny vás zde přítomné, všechny, kdo se s námi 

duchovně spojují, zvláště rodiny a celou svatou církev a tak jsem s  láskou prožila 

přítomnost Panny Marie v tom, že jsem neměla Matku Boží jen za tu, které my 

přednášíme naše prosby a modlitby, ale která je na naší straně s  námi a přednáší naše 

modlitby k Bohu.“ 

Josef: „Panně Marii jsem svěřoval všechno to, co nás naplňuje, všechno to, co 

prožíváme, všechny ty obavy, které nosíme ve svých srdcích, ale i všechny, které máte 

ve svých srdcích, všechnu naši vděčnost Bohu za to, že nám sem posílá Pannu Marii. 

Modlil jsem se s Ní za obrácení hříšníků a tuto modlitbu jsem obětoval za nás a obrácení 

našich rodin, našich farností a našich kněží.“ 



 

Tolik svědectví těch, kteří Pannu Marii viděli. Pak bylo volno k  osobní modlitbě,  

občerstvení, sdílení zážitků, hovoru s vizionáři. Z Dechtic jsme pokračovali do národní 

svatyně Slovenska, k Panně Marii Bolestné v Šaštíně, kde jsme pouť završili slavením 

mše svaté. V celé obrovské bazilice se nás 50 poutníků jevilo jako hrstka. Všechno tu 

bylo veliké. Když jsem si stoupl za ambon, abych přednesl kázání, musel jsem si 

stoupnout na dřevěnou stoličku, která tu byla k dispozici pro menší postavy. Možná 

jsem byl první kněz, který stál na tomto podstavci. Během mše svaté jsme slyšeli průtrž 

mračen, která se přehnala venku, ale po mši svaté jsme vstoupili do vlahého večera 

pročištěného deštěm. Jak symbolické znamení. Vracíme se domů z  pouti očištěni, 

obmyti a posíleni Boží a Mariinou láskou a blízkostí.   

 

Koclířov 

Vyvrcholením jubilea fatimy v České republice byla 1. mariánská sobota 7. října 2017v 

Českomoravské Fatimě, v Koclířově, kdy slavíme Památku Panny Marie růžencové. To byl 

také cíl naší podzimní pouti. Mimořádnost 

dne nám připomínala nádherná duha, 

kterou jsme mohli několik kilometrů 

cestou sledovat. Po příjezdu jsme se 

připojili k cca 8 000  poutníků, kteří za 

silného deště slavili mši svatou 

celebrovanou otcem kardinálem 

Dominikem Dukou v přírodním areálu sv. 

Jana Pavla II. v Českomoravské Fatimě. 

V závěru bohoslužby, kdy jsme zasvětili 

Českou republiku Neposkvrněnému srdci 

Panny Marie, nečekaně vysvitlo slunce 

(podobně jako 13.10.1917 ve Fatimě). 

Zásvětný průvod pak doprovodil 

milostnou sochu Panny Marie z 

Covad´Iria do kostela sv. Filomény a sv. 

Jakuba v Koclířově, kam jsme po několik 

hodin mohli přicházet v doteku víry k 

osobnímu uctívání. Přesto, že byla celkem 

zima, v srdcích jsme měli radost a pokoj 

z vědomí, že jsme udělali radost Matce 

Boží a skrze Ni i Bohu.  

 

Váš duchovní správce otec Petr 

 

Advent - nejhektičtější období v roce 

Většina z nás žije úplně stejně, ať je advent nebo není. Možná se někdy vzchopíme jít na ranní 

roráty, ale pro většinu současníků je období adventu jedním z nejhektičtějších v roce. 

Komplikuje se nám to i tím, že jsme na konci kalendářního roku, v práci děláme uzávěrky, 

účastníme se vánočních večírků a vánočních koncertů. Z období přípravy se stalo období 

slavení a honění se, abychom nejlépe hned po vánocích mohli odjet na dovolenou. Advent se 

nám nějak ztratil. Je před Vánocemi a máme mnoho starostí s tím, co je třeba ještě udělat, 

zařídit. Chceme stihnout koupit nějaké dárky, uklidit a někdo do toho ještě peče cukroví. 

Některým ještě k tomu leze na nervy, že mnohde už svítí vánoční stromek a v obchodech zní 



koledy. My kněží se můžeme tvářit, že jsme nad věcí, ale ve skutečnosti jsme dětmi své doby. 

Sice nekupujeme dárky a nepečeme cukroví, ale také chceme mít uklizeno a hlavně máme 

kněžské služby až nad hlavu. Co s tím? Jak nežít v iluzi a přitom nerezignovat na jakékoli 

prožívání adventu? Co vlastně od nás v této situaci Pán očekává?  

Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti a kultury 

tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností. Ačkoli se narodil v chlívku 

a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho prostí pastýři, objevili ho mágové, poznali ho 

Simeon a Anna v chrámu. Každý ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali 

právě proto, že se nevešel do jejich představ. 

V adventu na nás čeká ON 

Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spíše čeká na nás, než 

my na Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, že je nám blízko. 

Věřím, že Ježíš stále přichází a že se může narodit i v maštali našeho shonu, našich nákupů, 

večírků a koncertů. 

A tak se modlím, 

abych ho objevil i uprostřed své práce a starostí, 

ve své únavě i při setkání s přáteli, 

a nečekal, až se naplní MÉ představy o Vánocích 

a o přípravě na jejich slavení. 
           (zpracováno podle textu Ztracený advent a nečekané Vánoce na webu VojtechKodet.cz) 

 

 

 

 

Nohejbalový oddíl  DRUTĚWA 

 
Tým hráčů TJ Sokol Rouchovany se již 6 let pravidelně jednou týdně schází na tréninky, kde 

se mnozí společnou hrou odreagují od všedních problémů a někteří naberou síly do dalších 

dnů. 

Z důvodu rekonstrukce víceúčelového hřiště jsme letos i v letním období trénovali 

v tělocvičně u ZŠ a proto se v roce 2018 těšíme na příznivé počasí, kdy již budeme moci hrát 

na novém povrchu. 

Náš nohejbalový oddíl pravidelně pořádá nohejbalový turnaj na počest p. Nováčka v kempu U 

Nováčků. V červenci letošního roku proběhl za účasti 8 družstev za velmi krásného počasí a 

zdařilých sportovních výkonů. 

V letošním roce náš tým organizuje již třetím rokem předvánoční turnaj v nohejbale 

(16.12.2017), letos první ročník na počest p. Julia Nováka. 

Všechny naše aktivity a sportovní události našeho oddílu zaznamenáváme na našem 

Facebooku\DRUTĚWA. 

Všem příznivcům nohejbalu a občanům Rouchovan i Šemíkovic přejeme do nového roku 

2018 hodně zdraví, životních a sportovních úspěchů. 

 

 

                                                                              Za nohejbalový oddíl  DRUTĚWA  Virgl Jiří 

 

http://www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni-zivot/ztraceny-advent-a-necekane-vanoce.html


 
 

KLUB DŮCHODCŮ V ROCE 2017 

 
 

 Scházíme se pravidelně vždycky jednou za měsíc, 

 probíráme zdraví, zájmy, škoda, že nás není víc. 
 

 PROGRAM NAŠICH SCHŮZEK 
 

 Ohlédnutí za uplynulým rokem 

 Počasí a pranostiky 

 Ptáčci na zahradě v zimě 

 Poradna pro zahrádkáře s panem Klementem 

 KDO je KDO – fotografie z dětství 

 Velikonoční JARMARK – naše výrobky 

 Příprava zájezdu do KUTNÉ HORY ( díky paní Ivě za připravené mapy města) 

 Rady do zahrady – pěstování česneku  

 Bylinné jíchy – na hnojení a na škůdce 

 Počasí a srážky  ( tabulka srážek za posledních 5 roků) 

 Příprava zájezdu do MORAVSKÉHO KRASU 

 Práce na zahrádce a zpracování úrody 

 Zdravá chůze a správné dýchání 

 Cvičení paměti , sudoku, křížovky ,  přísloví 

 Léčivé čaje a sirupy 
 

 V letošním roce jsme uskutečnili 3 zájezdy 

 květen –    KUTNÁ HORA a ZÁMEK ŽLEBY 

 červenec – VÝSTAVA LILIÍ v  RAJHRADĚ u BRNA ( na pozvání p. Klementa) 



 září          - MORAVSKÝ KRAS  a ZÁMEK NÁMĚŠŤ nad OSLAVOU 
 

 Děkujeme OÚ, zastupitelstvu a panu starostovi za finanční podporu naší činnosti. 

 Děkujeme paní Ivě Tručkové za pomoc při organizaci zájezdů a za příjemné prostředí 

 v místní knihovně, kde se konají naše schůzky.  
 

 PŘEJEME VŠEM SPOLUOBČANŮM HODNĚ ZDRAVÍ A VESELOU MYSL 

 DO NOVÉHO ROKU A ZVEME VÁS PŘIJĎTE MEZI NÁS DO KLUBU 

DŮCHODCŮ 

  
 

 CVIČENÍ STARŠÍ DOROSTENKY 
 

 Už jsme sice seniorky, ale ještě čupr holky, 

 do cvičení chodíme, těla cviky moříme! 
 

 V dubnu jsme si místo cvičení vyšly do rozkvetlé jarní přírody – foto 

  

 Zúčastnily jsme se Rouchovanské „ 25“ a rozšířily jsme si sbírku diplomů 
 

 V říjnu jsme se zašly podívat do Žlebu na krásy barevného podzimu - foto 
 

 Kutná hora  



 Podzim cvičení 

 Jaro cvičení  

 

 

 
 
 

  NÁMĚSTÍ JE VIZITKOU OBCE 
 
 Jistě jste si všimli, že letos se naše náměstí změnilo. 

 Objevily se nové, krásně osázené a kvetoucí záhony a přestože bylo léto velmi 

 horké a suché, rostliny kvetly díky pravidelné péči skupiny zahradníků vedených 

 paní Brudíkovou. 

 Děkujeme vám za vaši práci během celého roku, za údržbu trávníků, výsadbu rostlin, 

 okopávání a zalévání záhonů. 

 Přes nepřízeň počasí jste pilně pečovali o desítky okrasných záhonů v celé obci. 

 O tom, že rostliny byly krásné svědčí i to, že se občas některé sazenice ztratily! 

 Děkujeme vám a těšíme se zase na jaro, až záhony opět rozkvetou a budou nás těšit 

 svou krásou. 

             



 

 
 

 

 

 



Rouchovanská příroda v roce 2017 
 

Rok 2017, hlavně jeho jaro, byl tím nejsušším, jaký jsem zde zažil. Bylo tak sucho, že soutok 

Rouchovanky s Rokytnou byl úplně suchý. Pod mostkem u Texlova mlýna sice pořád nějaká 

voda tekla, ale dále po proudu zbyla jen sem tam nějaká tůňka.  Koniklece sice krásně 

odkvetly a křivatce české také, v dubnu ještě trochu pršelo (42 mm), ale pak to byla bída. Za 

květen a červen napršelo jen 24 mm. A tak smolničky, lnice  a hvozdíky byly tak akorát po 

kotníky. Nakonec na Babáku  kvetla jen chrpa latnatá. Ta si v suchu libuje. Znovu se 

potvrdilo, jak se klima mění – otepluje. Na Babáku  jsem nafotil tesaříka, české jméno nemá, 

který se zatím vyskytoval jen v nejjižnějších částech Moravy. Také se tu objevili tři teplomilní 

motýli, z nichž mně největší radost udělala vřetenuška čtverotečná -  v těchto končinách 

veliká vzácnost.  

S nástupem  léta naštěstí začalo pršet, za červenec jsme naměřili 69 mm srážek, a tak Babák 

znovu rozkvetl a vedle chrpy latnaté se tam objevily starčky, hvozdíky, divizna jižní a 

sápovitá a mnoho dalších květin. Radost z toho měly nejen včeličky, ale i motýli se konečně 

objevili. Někteří, jako třeba babočky paví oko, admirál či bodláková i v celkem hojném počtu 

a při hodování na květech se občas nechali i vyfotit. Zdá se, že i tentokrát to sucho Matka 

Příroda zvládla a do Rouchovanky i Rokytné se zase vrátila voda. 

Rád bych poděkoval obci a všem zúčastněným za to, jak obhospodařují/udržují skládku na 

Babáku.  Podle odborníků je tento způsob rekultivace tím nejlepším. Díky tomu mohli 

pracovníci ČSOP při svém průzkumu najít na Babáku mnoho zajímavých, ale i vzácných 

brouků a pavouků. Zajímavé je, že jich nejvíc bylo v okolí fotovoltaické elektrárny. I co se 

týče rostlin si příroda také rychle poradí a nebude tam jen lebeda. Viz velký záhon hadinců  

hnedle na kraji Babáku.  

Do nového roku přeji všem hodně radosti s naší krásnou přírodou. 

 
                                                                                                                                 Jan Cibulka

 Tesařík  

 

                       

Život školy v roce 2017 

 
     Jaký byl rok 2017 v naší škole? Můžeme říci, že úspěšný. Podařilo se nám zorganizovat 

pro žáky celou řadu projektů, exkurzí, kulturních, sportovních a dalších vzdělávacích akcí. 

     Hned v úvodu roku se mladší žáci zúčastnili Školy lyžování a následně pak starší žáci 

absolvovali Lyžařský výcvikový kurz. V jarním období absolvovala 3. a 4. třída  plavecký 

kurz. 

     Naší snahou je mimo jiné podpořit u žáků zájem o technické profese. S tímto cílem jsme 

navštívili Agrofarm Rouchovany ZD Hrotovice, Alternátor Třebíč, Elektrárnu Dalešice a JE 

Dukovany, firmu Energoservis Dukovany, Českou televizi a Letiště V. Havla v Praze. 



     Úspěch slavily naše děti i v celostátních soutěžích. V jubilejním 10. ročníku soutěže o 

TGM obsadili naši žáci všechna přední místa a vyhlášení výsledků v Praze obohatili o 

kulturní program. Další prvenství získali mladší žáci z družiny v rukodělné soutěži a konečně 

v soutěži  dětských folklorních souborů se v celostátním kole umístil náš Rouchováček na 

3.místě. 

     V červnu ukončilo základní školu 9 žáků, všichni byli přijati na vybrané střední školy 

v prvním kole. 

     Potěšitelné pro nás je, že jsme za celý rok nemuseli řešit žádný závažnější přestupek ze 

strany žáků, nebyla udělena ani jedna snížená známka z chování. 

     Snažíme se rovněž o úzkou spolupráci s rodiči a veřejností. Proběhlo mnoho akcí, které 

zpestřili naši žáci kulturním programem. Na konci školního roku se uskutečnila úspěšná 

exkurze Po stopách našeho kraje, určená žákům, rodičům i všem přátelům školy. 

     Ceníme si také aktivit žáků, díky kterým jsme mohli finančně podpořit středisko Rané péče 

v Třebíči. Jedná se sběr starého papíru a pomerančové kůry. 

     Podrobný rozbor bohaté činnosti školy lze najít na webových stránkách: 

www.zsrouchovany.cz. 

                                                                            Ing. Jana Mittnerová, ředitelka 

 

 

           Z  PESTRÉHO  ŽIVOTA  NAŠÍ  ŠKOLY 
 

Vzpomínka na ŠKOLNÍ  AKADEMII 

 

 

 

 

Také na ŠKOLNÍM  PLESE  to našim tanečníkům velmi slušelo 

 

 

http://www.zsrouchovany.cz/


 

Soutěž  „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost“ 

 

     V letošním školním roce probíhá jubilejní X. ročník této celorepublikové korespondenční 

soutěže o prvním prezidentovi naší republiky T. G. Masarykovi. Naše škola se zúčastnila 

všech ročníků a letos jsme se zapojili opravdu velkým počtem soutěžních prací, jak se na 

jubileum patří – vypracovali a poslali jsme jich celkem 15. Jejich tématem jsou např. lásky T. 

G. Masaryka, jeho díla, dětství a jeho osobní život, všechny jeho nucené i nenucené pobyty v  

cizině, vztah TGM a Karla Čapka, přemýšlení a sen o tom, kdybych potkal Masaryka v 

Lánech a další. Velmi pyšní jsme na Učebnici pro naše spolužáky, ze které máme opravdovou 

radost. Vytvořili jsme si ji pro sebe a naše mladší spolužáky. Věnovali jsme ji Masarykovu 

demokratickému hnutí v Praze, které soutěž pořádá, jubilejnímu X. ročníku soutěže, paní 

Vlastě Chramostové, která má blízko k našemu okolí a stále nám fandí /máme od ní 

blahopřání a poděkování/, ředitelce naší školy paní Janě Mittnerové, která nás ve všech 

činnostech podporuje, paní Zdeňce Jurkové a Aleně Texlové, které s našimi staršími 

spolužáky o TGM a historii diskutovaly. Budeme rádi, když si ji přečtete i Vy, naši 

spoluobčané z Rouchovan, dva naše výtisky jsme dali do místní knihovny, kde si knížku 

můžete půjčit. K půjčení je také v naší škole. In memoriam věnujeme Učebnici paní Ivoně 

Škarabelové, která se s námi scházela, napovídala nám, podílela se na soutěžní práci a vůbec 

prací pro děti a školu s TGM žila až do konce svého života, a in memoriam ji také věnujeme 

T. G. Masarykovi … 

     Na vyhodnocení soutěže jsme byli v Praze 10. listopadu. Tradičně se koná v Nové radnici 

na Mariánském náměstí, kde sídlí Magistrát hlavního města Prahy. Z našich výsledků máme 

velkou radost:  1. místo obsadil Kryštof Buchtela, 2. Tomáš Tručka a Tomáš Ludvík, 3. 

Viktorie Doležalová. Na 4. místě byli vyhodnoceni  Karolína Matějková a Barbora 

Vitámvásová /společná práce/, Patrik Fiala a Lukáš Dobeš. Za společnou práci Učebnice pro 

naše spolužáky jsme dostali mimořádnou cenu. My, žáci 9. třídy, jsme na slavnostním 

shromáždění vystoupili s naším kulturním programem o T. G. Masarykovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAHA 



Česká televize Kavčí hory 

 

     Česká televize byla zřízena 1. ledna 1992, má šest programů a je televizí veřejné služby. 

ČT je ohromný kolos s mnoha velkými a krásnými budovami na Kavčích horách. My jsme do 

ní vstoupili přímo hlavním vchodem. Prohlédli jsme si zmenšený model všech budov, musíme  

říct, že je to teda pěkné bludiště. Podívali jsme se na film o ČT, který ukazuje úspěšné pořady 

a televizní pracoviště, která není možné z důvodu natáčení nebo bezpečnosti navštívit. Potom 

jsme po ČT procházeli a viděli studia, kde se natáčí např. Kouzelná školka, Star Dance, seriál 

Já, Mattoni apod. Viděli jsme kulisy a jejich přestavování a uklízení a kde to bylo možné, tam 

jsme nahlédli. Např. jsme viděli natáčení Planety YÓ. Moc se nám líbilo v sále studia 

zpravodajského, kde jsme si mohli zahrát na moderátory s pomocí čtecího zařízení, zkusit si 

pracovat s kamerou nebo jsme si zde zkoušeli pohádkové kostýmy a paruky ze známých 

pořadů a byly zde také filmové zbraně. Myslíme si, že práce v televizi musí být velmi 

zajímavá. 

 

 

 

 

Letiště Václava Havla Praha  

 

     Po návštěvě České televize jsme se vydali na letiště. Tam nás přivítala paní, která nás 

prováděla. Byla to bývalá letuška, takže opravdu o všem věděla vše. Prohlídka začínala 

v hale, kde byl model letiště a paní nám na něm popsala jeho různé části. Řekla nám také o 

historii letiště. Potom jsme nastoupili do autobusu, které jezdilo jenom po letišti. Nejprve 

jsme viděli soukromá letadla, která byla většinou menší, ale velmi pěkná. Pak jsme jeli 

k hlavnímu letišti, kde odlétají a přilétají letadla  pro veřejnost. Tam jsme viděli mnoho 

zajímavých letadel různých druhů, tvarů a společností, které byly většinou střední velikosti. 

Ale jedno letadlo – Emirates – bylo přímo pohádkové a největší, až jsme nechtěli věřit, že 

něco takového může létat, mělo dvě patra a zabíralo snad polovinu plochy, jak se nám zdálo. 

Sledovali jsme jeho odbavení a autobusem jsme k němu zajeli hodně blízko a viděli jsme jeho 



vzlet. To byl teda zážitek! Viděli jsme také mnoho dalších letadel vzlétat a také přistávat, bylo 

jich hodně za sebou a všichni jsme se divili, jak je to vše perfektně řízené, aby se nesrazili. 

Jeli jsme se také podívat na sídlo a auta hasičů, kteří jsou vždy připraveni zasáhnout ve 

vteřinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ČR ve škole 

 

     Den ČR byl v úterý 3. ledna. Každoročně si po dobu tohoto celodenního projektu 

připomínáme Den obnovy samostatného českého státu. Měli jsme speciální rozvrh hodin: 

zeměpis, český jazyk, občanskou výchovu a dějepis. Mluvili jsme o české historii, spisovné 

češtině, českých městech apod., prostě celý den jsme hovořili jen o naší republice. Součástí 

tohoto Dne je vždy nějaký host. Tentokrát jsme přivítali spisovatelku Michaelu Fišarovou z 

Prahy, která s námi besedovala, a představila nám především svoji knihu Nikolina cesta. 

Popsala nám, jak se jí psalo a co ji inspirovalo k sepsání tohoto příběhu. Bylo velmi zajímavé, 

když nám vypravovala o pocitech své hlavní hrdinky, která to v osobním životě neměla vždy 

lehké. Ochotně také odpovídala na naše dotazy, např. jak dlouho se taková kniha píše, kam se 

musí poslat, aby ji vydali, kde vzala odvahu vůbec knihy psát, co vše musí umět a dělat 

spisovatel apod. Po besedě následovala autogramiáda a také jsme si mohli zakoupit její knihu. 

Den se nám velmi líbil a těšíme se na další.    



Velikonoční den 

 

     Tento den byl opravdu pracovní, věnovali jsme ho velikonočním symbolům – malovali 

jsme vajíčka různými způsoby, vyráběli beránky, ovečky, králíčky z vlny, aranžovali věnce a 

věnečky, pletli jsme žíly, zdobili perníčky … Činnost byla zajímavá a každý si přišel na své.                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Dravci           

 

     Přehlídku a ukázku výcviku dravců z Lednice pro nás připravili myslivci z Mysliveckého 

spolku v Rouchovanech společně s Obecním úřadem. Všichni dravci byli pěkní a zvláště 

jejich výcvik nás zaujal. Není jistě jednoduché vycvičit např. orla tak, aby na slovo člověka 

poslouchal. Také bylo nádherné sledovat letící dravce nad naší obcí, školou ... to nemůžeme 

běžně vidět každý den. Proto se nám toto vystoupení velmi líbilo a věříme, že k nám dravci 

zase jednou doletí.                                                                                                                                                                                                                 



 

 

                                    V Zemědělském družstvu Hrotovice 

 

     Zemědělci z Hrotovic nás pozvali na exkurzi, byli jsme přímo v provozu jejich družstva. 

Hospodaří s 2 434 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 412 m. Svou činnost provozuje na 

půdě vlastní a dále také na půdě pronajaté. Jejich rostlinná výroba se zaměřuje na 

velkovýrobní, intenzivní pěstování plodin, především obiloviny ječmen a pšenici, hrách, 

řepku, vojtěšku, trávy na semeno a kukuřici. Specializují se na výrobu osiv jednotlivých 

plodin. Nás ale nejvíce zajímala výroba živočišná. Viděli jsme nejen krávy, ale především se s 

námi ihned skamarádila telátka, kterých tam mají mnoho. Jsou zaměřeni na výrobu mléka, 

chovají 300 ks dojnic v kravíně s volným ustájením. Ten jsme si prošli a nechtěli jsme ani 

věřit, že je tam tak čisto, bez zápachu a příjemně /jeden náš spolužák si s sebou přinesl 

plynovou masku … ???/ Samozřejmě jsme byli zvědaví také na bioplynovou stanici, kterou 

jsme si prohlédli, provozují ji od prosince 2011, její výkon je 600 kW Součástí exkurze byl 

také film o zemědělství kraje Vysočina a dobré občerstvení. 



      

 

 

                   V rámci pracovních činností navštěvují žáci 2. stupně družstvo                                                                     

AGROFARM v ROUCHOVANECH. Na Den dětí tam zašli také žáci 1. stupně a moc se 

jim tam líbilo: Velice nás zaujaly hlavně stroje jako traktor MC CORMIC nebo teleskopický 

manipulátor a kombajn. Mohli jsme si prohlédnout vnitřek strojů a paní učitelka si vyzkoušela 

řídit Manittu. Šli jsme k silům, do kterých se vejde 1 000 tun obilí. Viděli jsme mnoho dalších 

věcí a zařízení, např. dílny a stroje, mluvili jsme také s pracovníky. Líbil se nám plazmový 

vyřezávač, kterého jsme si podrobně prohlédli, a mohli jsme si odnést vyřezaného nosorožce. 

Byli jsme také v kovárně, kde jsme si ukovali řetěz, a to bylo asi ze všeho nejzajímavější, a 

potom jsme si ho odnesli do školy. Prohlédli jsme si také kancelář, ta se líbila hlavně 

děvčatům. Nesmím zapomenout na svařování a opravy strojů, což jsme pozorovali v další 

dílně. Na závěr naší prohlídky jsme dostali dobrou tyčinku. Byl to opravdu pěkný den! 

 

TŘEBÍČ  -  PAMÁTKY  UNESCO 

 

1. Židovské město a synagoga, ve které jsme si poslechli o jejich historii a prohlédli si 

např. malby a písmo na zdech, tóru, knihy, jarmulky nebo krásný model města. Hned 

ze synagogy se dostanete do vedlejšího domečku s malým nenáročným bytem, který 

na synagogu přímo navazuje, a dole malý roztomilý židovský krámek. Tam nás 

zaujala stará pokladna, mnoho různých krabiček, skleniček, recepty, které si také 



někteří na zkoušku vzali domů. Prošli jsme celým městem, zastavili a povídali si u 

významných židovských budov, kterých je tam mnoho a jsou velmi pěkně upravené. 

     2. Židovský hřbitov, na který jsme museli do kopce. Byl z něj parádní výhled na Třebíč. 

Židovské hroby jsou tam různé, od velkých rodinných až po ty nejmenší opravdu již hodně 

staré. Zaujali nás kamínky, které dávají na hrob místo květin. 

     3. Bazilika sv. Prokopa společně se zámkem, ve kterém je muzeum, musí zaujmout 

všechny návštěvníky. Je nádherná, velká, dlouhá, masivní. Vevnitř na člověka padne ticho a 

klid. Je tam mnoho místa, pěkné sochy, zajímavý oltář a obrazy. Byli jsme také v tamní 

nejstarší kapli a kryptě.  

 

                 HALLOWEEN     31. října      

                                                          ve  fotografiích 

 

 

 

Trick or treat, trick or treat, I want something good to eat.                                             Trick 

or treat, trick or treat, give me something nice and sweet.                                                                                   

                                   … koledu, koledu, nebo ti něco provedu … 



 

                         

                            Po stopách našeho kraje                                                                                              

Přibyslav,   Žižkovo Pole,   Havlíčkova Borová,   Havlíčkův Brod 

PŘIBYSLAV  -  Centrum hasičského hnutí Přibyslav, Sdružení hasičů Čech, Moravy                                  

a Slezska – Hasičské muzeum je v zámku, který byl založen roku 1560 Zachariášem z 

Hradce.  Rekonstruoval ho roku 1980 Svaz požární ochrany naší republiky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Žižkovo Pole – Žižkova mohyla 

 

 

Žižkova mohyla je pomník husitského vojevůdce Jana Žižky odhalený 20. září 1874. Autorem 

návrhu je významný novorenesanční architekt Antonín Wiehl. Stojí 3 km severně od města 

Přibyslav v obce Žižkovo Pole na místě, kde údajně 11. října 1424 zemřel Jan Žižka v náruči 

Michala Koudele ze Žitenic. Je vysoká 10 m. 

Havlíčkova Borová je rodištěm Karla Havlíčka Borovského. Památník K. H. Borovského se 

nachází v jeho rodném domku  

 

 

 

 

 

Havlíčkův Brod  -  viděli jsme a prohlédli jsme si Havlíčkův dům, ve kterém KHB bydlel se 

svou rodinou, dnes je v něm Muzeum Vysočiny, Náměstí, které je Městskou památkovou 

zónou, a Městský park Budoucnost. 

Byli jsme v  L E G I O V L A K U 



     Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který vytvořil věrnou repliku 

legionářského vlaku z období let 1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku 

probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a 

jeho cesta skončí až v roce 2020. Pomáhá obnovovat povědomí lidí o čs. legiích a jejich 

zásluhách na vzniku našeho samostatného státu. 

     Československá obec legionářská koupila celkem 11 vyřazených historických vagonů. 

Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy a kovářský vagon 

zrekonstruovala a dodala slovenská strana c čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a 

Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V 

současné době jezdí po naší vlasti 13 vagonů, které představují vojenský ešalon. Přibližuje 

nám opravdové životní i bojové podmínky a zvyklosti legionářů.Viděli jsme nejčastěji 

používané vozy polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, 

obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve 

všech je opravdu věrná rekonstrukce jejich vybavení, provázeli nás legionáři v dobových 

stejnokrojích, pozorně jsme si prohlédli originální exponáty a několik stovek fotografií na 

panelech. Ty mapovaly historii čs. legií. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů 

přepravovaly v letech 1918 – 1920 napříč Ruskem. 

     Nádraží v Třebíči bylo dvaadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním 

putování po České republice. A byl to opravdu nezapomenutelný zážitek! 

 

Členové historického kroužku s legionářem 

 

 

 

 

 

     V Kralicích nad Oslavou jsme si prohlédli Památník Bible kralické. 

Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků /hebrejštiny, 

aramejštiny a řečtiny/ přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název 

dostala podle místa vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice. Je to první český překlad 

bible z původních jazyků. 

V Památníku BK nás nejvíce zaujal historický tiskařský stroj, který je funkční dodnes. 

Památník se nachází vedle bývalé tvrze, kde v letech 1578 – 1620 našla útočiště tajná bratrská 

tiskárna. Tiskla zde nejenom knihy náboženského charakteru, ale také různá světská díla a 

učebnice. Část zdejší expozice je věnována učiteli národů J. A. Komenskému a připomíná 

také jeho činnost biskupa Jednoty bratrské.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Ivančicích  jsme navštívili  Muzeum Alfonse Muchy. 

Alfons Mucha se zde narodil roku 1860. Když jsme si prohlédli všechny místnosti s 

vystavenými exponáty a informacemi o A. Muchovi, promítli nám zde pěkný film o životě a 

díle tohoto našeho světoznámého secesního umělce a designéra. Toto umělecké období je 

známé jako Art nouveau. Jeho dílo je obdivuhodné!, týká se mnoha oblastí. Dá se říci, že vše, 

na co sáhl, to se mu podařilo a je toho opravdu mnoho – obrazy, plakáty, reklamy, grafické 

návrhy bankovek nebo také vytvořil grafickou poředlohu k první československé známce, 

dále např. šperky, kalendáře, obaly, navrhoval interiéry nebo nádobí … Jsou to krásné práce! 

Samozřejmě jsme si povídali o jeho největším díle, kterým je Slovanská epopej – dějiny 

slovanského národa. Litujeme, že již není vystavena v Moravském Krumlově jako dříve. Také 

bychom tam určitě zajeli. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Napsali: Aneta Havlišová, Anička Michalová, Bára Vitámvásová, Patrik Fiala, Tomáš 

Ludvík, Adam Rudolf, Irena Kazdová 

 

 

 

ROK  2017 V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

   Další  rok v naší mateřské  škole uběhl jako voda a mílovými kroky se blíží rok nový. 

V dubnu přišlo do školky k zápisu na nový školní rok 7 dětí a k  zápisu do základní školy se 

připravovalo dětí 13. Všem žádostem o přijetí do mateřské školy bylo vyhověno. Do první 

třídy základní školy bylo přijato 9 dětí. Děti z předškolního oddělení  absolvovaly 

předplavecký výcvik v plavecké škole v Třebíči. Navštívilo nás několik loutkových divadel, 

děti  z předškolního oddělení  navštívily několik divadelních představení v Třebíči a cestu 

pohádkovým lesem. Děti  připravily krásná vystoupení pro maminky k svátku, předškoláci 

vystoupily na vánoční besídce pro seniory v kinokavárně a  na vítání občánků do života  na 

Obecním úřadě. Do mateřské školy na představení jsme též pozvali bývalé zaměstnankyně 

mateřské školy a obyvatele domu pro seniory. Se všemi dětmi jsme vyjeli na školní výlet za 

zvířátky do ZOO Jihlava a na pohádku do Třebíče. V květnu a červnu k nám do školky 

průběžně chodily na návštěvu rodiče s nově přijatými dětmi, aby se seznámily s prostředím 

mateřské školy. 



   V červenci a srpnu byla mateřská škola v provozu celkem šest týdnů a navštěvovalo ji 

v průměru 18 dětí. V této době jsme za podpory zřizovatele vymalovali, vyměnily koberce 

v obou třídách a nábytek v I.třídě. 

   V září nám do mateřské školy nastoupilo 47 dětí, 24 dětí do předškolního oddělení  z toho 

19 dětí, které půjdou v dubnu k zápisu do I.třídy ZŠ . V I.oddělení je k dnešnímu dni 22 dětí, 

z toho 9 dětí mladší tří let. Od září pracuje v naší mateřské škole asistentka Ivana Veselá, 

která nám velmi pomáhá s péčí o malé děti. Od ledna 2018 budou do školky přijaty další dvě 

děti. Na jaře a na podzim jsme rodiče obou tříd mateřské školy pozvali do školky na 

konzultační odpoledne, na tvořivá odpoledne rodičů a dětí. Pro děti vystoupilo loutkové 

divadlo z Hodonína. S krátkým preventivním programem přišli i místní dobrovolní hasiči. Už 

brzy nás v mateřské škole navštíví Mikuláš s andílkem a čertíkem a děti si pilně připravují 

tanečky, písničky a básničky. 

   Všichni se už těšíme na Vánoce, jako každý rok budeme s dětmi vytvářet  přání a dárečky  

pro rodiče, bývalé zaměstnance a seniory. Předškolní děti nacvičují program, se kterým 

vystoupí na besídce pro veřejnost v kinokavárně. 

  V době vánočních prázdnin, bude mateřská škola uzavřena. Provoz bude opět zahájen ve 

středu 3.1.2018. 

  Za několik dní končí tento rok a začíná rok nový, a tak bych Vám všem, jednak jménem 

svým, ale i jménem všech zaměstnanců mateřské školy, chtěla popřát klidné prožití vánočních 

svátků se svými blízkými v kruhu rodinném. Přeji Vám, aby ten nový rok 2018 byl naplněn 

pouze štěstím, láskou a spokojeností a zároveň i plný úspěchů jak v osobním tak i profesním 

životě každého z Vás.  

 

                                                                                                    Závadská Lenka, ved.uč.MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Další tábornický rok  
 

Už více než pět let se na rouchovanské faře schází Tábornický oddíl Dakota. Oddíl vznikl v 

Třebíči v roce 1994 a v Rouchovanech už mají kluci a holky za sebou více než 200 schůzek, 

45 výprav a pět letních táborů. Oddíl má v současnosti kolem deseti členů a pracuje pod 

hlavičkou Rodinného centra Berušky. 

„Smyslem oddílu není jen vyplnit dětem volný čas, ale naučit věci užitečné pro život“ říká 

Lenka Burdová – jedna z vedoucích. „Snažíme se, aby aktivity, které s dětmi děláme, byly 

rozmanité. Hrajeme pohybové hry, hry na logiku – hlavolamy a šifry, tvoříme nové věci - 

náramky přátelství a dlabání dýní, hry na rozvíjení osobních dovedností. Obzvlášť klademe 

důraz na rozvíjení přátelství a smyslu pro kolektivní práci a spolupráci v týmu.“ 

O oddíl je zájem především mezi menšími dětmi. Starší kluci, kteří oddílem prošli, mají už 

teď svůj vlastní program a na táborech a jiných akcích už budou pomáhat jako vedoucí. 

Scházíme se každé úterý od 16:30 do 18:30 na faře. 

"Velké poděkování patří panu faráři a obecnímu úřadu za vstřícnost s jakou nám poskytují 

prostory pro naši činnost. Kdybychom se neměli kde scházet, oddíl by jen těžko mohl v 

Rouchovanech fungovat." uzavírá Burdová. 

 

 

 

 

 

Cyklistický závod OKOLO STEJSKALA 
 

V sobotu 2.9 2017 se uskutečnil 2. ročník závodu horských kol OKOLO STEJSKALA. 

Sobotní dopoledne začalo, tak jako loni, závody dětí. Vlivem pátečního deště  se musel 

upravit okruh pro starší kategorie.Pro menší se vše připravilo v areálu NOVA Kempu u 

Nováčků. A že šlo o náročné závodění se můžete podívat. 



Pro některé opravdu náročné. Závodu se zúčastnilo 25 dětí  a odměnou pro všechny byly 

krásné  medaile. 

Po závodě dětí se pomalu blížil start závodu dospělých. Trať pro dospělé doznala proti 

loňskému ročníku  několik změn. Okruh byl o kousek kratší, ale nové úseky atraktivnější. A 

podle odezvy od účastníků k lepšímu. Kategorii ELITE 2 okruhy , necelých padesát kilometrů 

27 závodníků. V kategorii HOBBY 1 okruh necelých dvacet pět kilometrů 43 závodníků 

z toho 4 ženy.  

Závod v kategorii ELITE pro sebe rozhodl stylem start cíl Bartůněk Marek (Ethic sport 

Višňová) na druhém místě skončil Mikulášek Jiří (Premium hotel Dobšice) a třetím místě  

Stepnoski Jaromír (Rc sport mann Víděň, Rakousko). 

Kategorie HOBBY byla dramatičtější. Závod pro sebe rozhodl v posledním stoupání u 

koupaliště Tinka Petr (Tinkov MTB). Podařilo se mu poodjet od Libora Šarouna (SKK 

Znojmo). Tinka Petr tak obhájil své loňské vítězství v této kategorii. Na třetím místě skončil 

Doležal Petr (Kněžice). Nejrychlejší ženou byla Navrkalová Michaela (Tasovice), na druhém 

místě její sestra Navrkalová Nikola (Tasovice),třetí 

Schovancová Pavla (Vedrovice). 

Poděkování za poskytnutí zázemí a občerstvení pro účastníky 

i návštěvníky závodu patří Nova Campu u Nováčků. Celá 

akce by se nemohla konat bez pořadatelského zajištění, které 

bylo na vysoké úrovni, veliké DĚKUJI. Celkové ohlasy, 

nejenom od závodníků, byly velmi pozitivní.  

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků. 

                                                                                                  

Za organizátory akce Mirek Horký 

 

 

 

MRS Rouchovany 

Vážení spoluobčané, pobočný spolek MRS Rouchovany má v posledních letech přibližně 200 

členů, z Rouchovan a ze Šemíkovic je pak 40-50 členů. Jsou nám svěřeny revíry Rokytná 3 a 

Rokytná 3A, které zarybňujeme z prostředků MRS. Celkově svaz hospodaří na 236 revírech 

mimo pstruhových (6 760,5 ha) a 77 pstruhových (483,8 ha). Svazový rybolov (lov ve 

volných vodách) funguje na základě dobrovolné kázně členů spolku a dodržování bližších 

podmínek výkonu rybářského práva. Kdo sleduje dění kolem rybářství, ví, že si může jít 

zachytat i na revíry, které provozují jiné subjekty, a hlavně tam platí úplně jiná pravidla. 

V současné době probíhá diskuse ohledně změn v době lovu, výše nájmů a problematice 

rybožravých predátorů mezi zástupci spolků, povodí a ministerstvem zemědělství, takže 

možné je cokoliv. Ale to co je nejdůležitější pro život ryb je voda a té se nám v posledních 

létech nedostává. 

Naše organizace odchovává lína, amura, kapra a candáta v lipňanských rybnících, a po 

dohodě s obcí Rouchovany v rybníku Stejskal, požární nádrži v Šemíkovicích a v sádkách. 

Pro nové členy každoročně pořádáme školení, bohužel v posledních letech nemáme ve svých 



řadách nikoho, kdo by měl zájem vést rybářský kroužek. Pořádáme spolu s hasiči a za 

podpory obce alespoň dětské rybářské závody na Luži. 

Tyto činnosti nelze dělat bez podpory obcí na jejichž katastrálním území leží naše revíry a 

rybníky a za účasti dobrovolníků, členů i nečlenů, často rodinných příslušníků. Děkuji Vám 

za projevenou iniciativu toleranci a podporu. 

                                                    Petrův zdar! Standa Homola předseda p. s. MRS Rouchovany 

 

Fotbalový rok 2017 

 
Do jarní části sezóny nevstupovalo naše mužstvo mužů zrovna v lichotivé pozici, jelikož 

okupovalo poslední místo s téměř beznadějnou ztrátou na udržení soutěže. Přesto byli hráči 

odhodláni se o malý zázrak pokusit. Po celé jaro prokazovalo celé mužstvo zlepšenou formu a 

kromě jediného utkání neměli trenéři vážnější problém se sestavením týmu. Bohužel právě 

toto jediné utkání v Radkovicích a prohra 1:0 z penalty se ukázalo v konečném součtu jako 

klíčové. Naše mužstvo mělo na konci soutěže dostatek bodů  na záchranu třetí třídy, posunulo 

se na předposlední místo v tabulce a bodově na tom bylo lépe než předposlední tým ve druhé 

skupině. Bezprostředně po skončení soutěže tak panovala v našem oddíle radost. 

Během následujícího týdne však přišlo velké zklamání, když některé oddíly přihlásily své 

mužstva do nižších soutěží a pro nás to nakonec přece jenom znamenalo pád do čtyřky.  

Koncem června jsme přece jenom zažili trochu veselí, když jsme si při společných oslavách s 

hasiči připomněli 85. výročí založení prvního fotbalového klubu v naší obci. Po celé 

odpoledne připravili program kamarádi s SDH, my jsme ho v podvečerních hodinách doplnili 

soutěžemi pro děti, freestyle-football vystoupením a přátelským zápasem současných a 

bývalých rouchovanských fotbalistů, při kterém předvedlo své umění na 40 borců.  

Co nás po deseti letech čeká ve čtvrté třídě, nad tím přemýšleli členové výboru i samotní 

hráči. Z důvodu menšího počtu mistrovských zápasů byl náš tým přihlášen také do Okresního 

poháru, kde si vedl úspěšně a po výhrách nad Smrkem a v Jakubově a po domácí prohře 

s favoritem soutěže z Třebelovic postoupil do jarního semifinále, které odehraje ve Valči. 



 
 

V soutěži si tým vedl velice úspěšně, škoda jediné prohry ve Svatoslavi, přesto je náskok na 

čele soutěže velice nadějný. Velkým přínosem pro výkonnost týmu byl návrat Zdeňka Vrtěny, 

který vyztužil obranné řady a příchod ofenzivního kvarteta z Hrotovic, bratří Holoubků, 

Miloše Saláka a Patrika Furiše. To znamenalo tak velké plus pro trenéry, kteří měli 

k dispozici široký kádr, což se ukázalo jako důležitý aspekt, protože naše řady na podzim 

kosila četná zranění. Doufejme, že tým dotáhne tažení čtvrtou třídou úspěšně. 

Kromě týmu mužů máme v oddíle úspěšně vedený trenéry Daliborem Svobodou a Michalem 

Křivánkem kroužek minipřípravky. V jarních a letních měsících trénovaly děti na hřišti, nyní 

v chladnějším období se přesunuly do sportovní haly. Jejich tréninky jsou hodně zaměřeny na 

hry a soutěže a určitě nejpopulárnější jsou „rybičky“. Věříme, že dětí bude stále přibývat, a že 

se brzy budou moci zúčastňovat turnajů a soutěží. 



 
 

 

Vedení klubu a hráči chtějí poděkovat všem, kteří je v uplynulém období jakýmkoliv 

způsobem podporovali a do roku 2018 přejí všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a 

fotbalové radosti. 

 

Pozvání na nejbližší akce: 

 

30.12. Silvestrovský fotbálek – svařáček a klobásky pro všechny hráče i fanoušky. Začneme 

ve 14 hodin, místo konání bude upřesněno. 

 

26.1. Fotbalový ples – k tanci i poslechu hraje Orfeus, tomboly, občerstvení. Začínáme od 20 

hodin v kinokavárně (případně v sokolovně). 

 

 



 
* 17.11.1926 Brno 

 
Blažena Chramostová 

* 21.4.1892 Skryje čp. 40 

† 31.12.1981 Rouchovany 

 

Herečka Vlasta Chramostová oslavila své 91. narozeniny 

 
V roce 1968 se během natáčení filmu Spalovač mrtvol seznámila se svým budoucím 

manželem, kameramanem Stanislavem Milotou.  

V roce 1970 jí bylo pro statečné občanské postoje a nesouhlas s vpádem vojsk Varšavské 

smlouvy zakázáno vykonávat herecké povolání.  

V roce 1977 podepsala Chartu 77, pro okruh svých přátel založila a organizovala tzv. bytové 

divadlo (Zpráva o pohřbívání v Čechách).  

Po pádu komunismu se stala členkou Národního divadla v Praze. 

V roce 1999 vydala knihu vzpomínek. Dětství prožila ve Skryjích, její teta Bláža 

Chramostová byla dlouholetou ředitelkou školy v Rouchovanech a sokolskou náčelnicí. 

 

Úryvek z knihy: 

Teta Bláža, nejmladší otcova sestra, žila devětaosmdesát let, nejprve jako učitelka na 

školách rodné jihozápadní Moravy, pak jako dlouholetá ředitelka školy v Rouchovanech. Její 

zásluhou byly jednou z mála obcí, kde pomník T. G. Masaryka přečkal nejen padesátá, ale i 

sedmdesátá léta. Teta Bláža byla bezdětná, nikdy neprovdaná a celou svou nemalou energii 

věnovala škole, obci, Sokolu. Všichni u ní seděli v lavicích, nejstarší, jejich děti i děti jejich 

dětí, nikdo si jí nedovolil odporovat až do konce jejího života. Ani když se z pihatých holek a 

z ušatých kluků stali předsedové traktorových stanic, JZD nebo KSČ. 7. března, 1. září a 28. 

října pokládala k bustě zakladatele Československé republiky na kamenném podstavci za 

kostelem květiny a pořádala vzpomínkové slavnosti. V sedmdesátých letech vypnuli v obci 

elektřinu, aby tomu zabránili. Ale ona obešla chalupy, hlouček občanů přece jen přišel a Bláža 

si na svůj projev svítila baterkou. 

Když umřela, sjelo se do třebíčského krematoria několik autobusů, sokolové, odbojáři, 

učitelé, žáci. Byl strašný mráz a obřadník nás vybídl, abychom si aspoň něco z té hromady 

květin vzali, je škoda tu krásu nechat pomrznout. Velkou kytici jsme s mužem dovezli do 

Rouchovan a s myšlenkou, že by si to Bláža určitě přála, jsme ji položili na zledovatělý sníh u 

Masarykova pomníku. Jak se ukázalo, neměla jsem ten nápad jenom já. Někdo tam převezl z 

Blážiny rakve i velký věnec sokolský. Neuplynul ani týden a jedné noci normalizační 

obrazoborci vyrvali jeřábem bustu i s kamenným podstavcem a všecko, i s květinami, zmizelo 

neznámo kam. 



 

Ing. Lubomír Ludvík 

 

 

Rozhovor s Miroslavem Horkým 
 

Pro letošní zimní číslo Zpravodaje nám poskytl rozhovor Miroslav Horký, muž, který má na 

svých bedrech kromě jiných pracovních povinností, také starost o údržbu a provoz dvou 

našich největších obecních sportovišť, fotbalového hřiště a zimního stadionu. 

 

 

Mirku, co obnáší běžná údržba fotbalového hřiště? 

 

„Údržba trávníků vyžaduje pravidelnost. Sečení trávy provádím v sezóně 3x týdně, jestli 

dobře počítám, tak 9x se hnojí, provzdušnění, pískování….2x postřik proti plevelu. Poslední 

dobou dost často řádí krtek, chráněné to zvíře. A samozřejmě každodenní zalévání.“ 

 

Fotbalová sezóna skončila a o slovo se hlásí zima. Na hřišti je toho ale na práci asi dost? 

 

„Musím naposledy posekat, trochu nižší sestřih. Rozebrat čerpadla, profouknout závlahový 

systém, nikde nesmí zůstat voda, aby to mráz neponičil. Následuje postřik proti sněžné plísni. 

Chtěl bych také požádat, aby se nechodilo po hřišti, když napadne sníh, protože pak dochází 

pod šlápotami k odehnívání trávy.“ 

 

Hřiště máš vždy perfektně nachystáno, ale v létě jsme k němu shlíželi s obavami.  

 

„Sucho! Letos bylo opravdu kruté, téměř dva měsíce jsme nesměli zalévat. Ale naštěstí 

pomohla příroda a protože je o ně dobře postaráno, zase se pěkně zazelenalo.“ 

 
 



Během pár dnů by se měl spustit provoz „zimáku“, co tě tam s tvými kolegy v nejbližší 

době čeká? 

 

„Tak předně je to kontrola technologie, chladicí kapaliny a celkově obhlídka a případné 

opravy nebo dodělávky, Pak se spustí chlazení na nějakých -6 stupňů a nechá se celá plocha 

prochlazovat. Asi den až dva.“ 

 

A kdy se poprvé sklouzneme? 

 

„Odhadem tak za týden, Vytvoření ledové plochy není jednoduchý proces, u nás je o to 

složitější, že se nedá k obarvení ledu použít vápno nebo barva. Uděláme první nástřik, 

položíme bílou netkanou textílii, další nástřik a vyválení, abychom se zbavili vzduchových 

bublin. Rozměříme a položíme papírové lajny, zakropíme a opět válem vytlačíme bubliny. A 

následuje poslední nástřik. Celkově by ledová plocha měla mít tloušťku do 5 cm.“ 

 

Loni se kluziště provozovalo v „záběhovém“ režimu…. 

 

„ Ukázalo se to jako výhoda, protože nám to ukázalo některé problémy, které se daly opravit. 

Srovnala se plocha, takže vrstva ledu bude rovnoměrná, na druhou stranu přibyla vrstva 

víceúčelového hřiště, tak i já jsem zvědav, do jaké teploty budeme schopni mrazit. Loňská 

zima byla i pro nás, co se o led staráme, záběhová. Učili jsme se řídit strojovnu, regulovat 

teplotu, jezdit s rolbou, frézovat, seřezávat.“ 

 

Co je podle tebe složitější na údržbu, trávník nebo led? 

 

„Těžko říci, protože jsou u nás obě sportoviště venkovní, je jejich údržba hodně závislá na 

počasí, Tráva je víc o té přírodě a časově náročnější, víc o citu, Údržba ledu je víc o technice. 

Strojovna, rolba, korigování teploty. Zimák je asi větší věda.“ 

 
 

Co tě víc baví? 



 

Oboje stejně, není rozdílu, každé chce svoje. 

 

Mirku, děkujeme za zajímavý rozhovor a ať tě práce na obou sportovištích stále stejně 

baví.   

 

 

    Činnost jednotky SDHO za rok 2017 
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rouchovany se v kalendářním roce 

2017 zúčastnila celkem 9 událostí. K požárům naše jednotka vyjížděla hned šestkrát. Ve 

čtyřech případech jsme zasahovali na katastru naší obce a to dvakrát v Šemíkovicích a dvakrát 

v Rouchovanech. Ve všech případech se jednalo o požár trávy, nebo strniště. Ve dvou 

případech se zasahovalo mimo území naší obce.  Jednalo se o požáry mezi obcemi Mohelno a 

Kramolín, kde na rozloze 2 ha hořel lesní porost a dále u obce Račice, kde bylo požárem 

zasaženo strniště na poli a také část lesa o celkové rozloze 7 ha. Mimo těchto požárů jednotka 

dvakrát zasahovala v Rouchovanech při technické pomoci pročištění ucpané kanalizace na 

vyžádání starosty obce. V jednom případě jsme se také zúčastnili taktického cvičení 

s jednotkou HZS Hrotovice, které bylo zaměřeno na dopravní nehodu s přítomností 

nebezpečné látky, kdy si jednotka osvojila zásady a pravidla bezpečnosti při manipulaci 

s nebezpečnou látkou. 

  Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů nyní čítá 12 členů a další 2 budou přibráni 

začátkem příštího roku. Jednotka doposud disponuje cisternovou automobilovou stříkačku 

CAS 24-Liaz, ale v příštím roce bude technika sboru rozšířena o nový, plně vybavený 

dopravní automobil Ford Transit L1Z, který bude zařazen do výjezdu jednotky SDH 

k mimořádným událostem. 

 

                                                              Za JSDHO Rouchovany, VJ. Vladislav Fiala 

SDH Rouchovany - děti  
  
Další rok utekl jako voda a blíží se nám rok nový. Členská základna se nám rozrostla a v 

současné době evidujeme 27 mladých hasičů ve věku od 3 do 12-ti let.  
     Rok to byl plný úspěchů. Tím hlavním byla prezentace mladých hasičů u příležitosti oslav 

135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Rouchovanech. Zde předvedly děti svůj um 

a dovednosti ve dvou disciplínách - běh přes překážky na 60 a 100m a požární útok.  

 

 



     Během prázdnin jsme pak pro rodiče s dětmi zorganizovali vodáckou výpravu na řeku 

Vltavu. Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem, proto se budeme snažit letos nabyté 

vodácké zkušenosti zúročit i příští rok.  
     "Rozloučení" s prázdninami jsme opět pojali jako víkendové hasičské soustředění 

v Jevišovicích, plné her, bohatého tvůrčího programu a trénování dovedností spojených s 

požárním sportem. Odtud si nejen děti odvezly mnoho zážitků i nových poznatků.   
     Začátkem září se naši nejmenší hasiči z přípravky (ve věku do 6-ti let) zúčastnili soutěže O 

pohár městyse Dalešice, kde závodili v požárním útoku. Ve své kategorii neměli konkurenci a 

odvezli si odtud první ocenění v této disciplíně.  

Naše dorostenka se zúčastnila krajského kola hry plamen, kde se umístila na krásném 3. a 5. 

místě.   
     Dále jsme pak pořádali přednášku s hasičskou tematikou v místní mateřské škole a za 

zmínku stojí i účast dětí ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. 
     V poslední době pro Vás děti přichystaly vánoční překvapení v podobě vlastního kalendáře 

na rok 2018 a vlastnoručně vyrobených drobností pro potěšení. Vše bylo k dostání na 

jarmarku při společném zahájení adventu.  
     Činnost mladých hasičů by se neobešla bez ochoty a snahy našich vedoucích, spolupráce 

všech rodičů a v neposlední řadě podpory obce Rouchovany i samotného SDH. Tímto 

bychom chtěli všem poděkovat a budeme se těšit na příští rok.  
      

Jménem SDH Rouchovany přejeme krásné prožití svátků vánočních  a vše nejlepší do 

Nového roku.  

 
Víkendové hasičské soustředění v Jevišovicích 

SDH Rouchovany 

V roce 2017 rouchovanští hasiči opět nezaháleli a uspořádali nebo pomáhali uspořádat 

několik kulturních akcí. Jejich výčet není malý. Pro představu však výčep na školním plese, 



rouchovanské ostatky, občerstvení na florbalovém turnaji, pouť, hody, s malými hasiči 

sjíždění Vltavy, hasičský tábor. Hlavní akcí roku, na kterou se těšili snad všichni hasiči, byly 

oslavy výročí. Které jsme společně oslavili s přáteli 1.SK Rouchovany, při 85. výročí založení 

prvního fotbalového klubu v naší obci. 

Sto třicet pět let trvající úspěšná činnost sboru dobrovolných hasičů zasluhuje obdiv, 

úctu a uznání. Je jen málo spolků, vedle sboru hasičů, které mohou oslavit tak významné 

výročí.  

V sobotu 24. června proběhly oslavy tohoto významného jubilea. Již od dopoledních 

hodin probíhaly finální přípravy pod sokolovnou, aby krátce po 13. hodině mohlo dojít 

k oficiálnímu zahájení oslav. Na protějším břehu řeky Rouchovanky docházelo ke 

shromažďování techniky ať už historické, nebo té současné postupně přijíždějících hasičských 

sborů.  

Po minutě ticha za zemřelé hasiče a české státní hymně následovaly slavností projevy 

starosty hasičů SDH Rouchovany Vítězslava Pýchy, za OSH Třebíč starosty Okrsku 6 Zdeněk 

Vlček, za OSH Znojmo starosty Okrsku 13 Václava Svobody, starosty obce Rouchovany Ing. 

Vladimíra Černého.  

Jelikož sbor doposud nedisponoval žádným praporem, který by se dochoval do dnešní 

doby, přijmul jako dar od obce Rouchovany prapor nový. Vlastní vysvěcení praporu provedl 

místní farář pan Petr Václavek. 

Při této příležitosti bylo rozdáno i několik pamětních listů. 

V rámci doprovodného programu pro veřejnost proběhla ukázka požárního sportu 

mladých hasičů. Ukázka hasičské techniky HSZ podniku Jaderné elektrárny Dukovany. 

Přítomny byly i další složky záchranného systému, které nabízely nahlédnutí do jejich 

každodenní činnosti na simulovaných scénářích.  



 

 

O dostatečnou zábavu dětí se postarali odjíždějící hasiči, kteří na ploše, kde probíhala 

větší část odpoledního programu vypustili pěnu a bylo o zábavu postaráno. Co se zábavy týče 

a o ukončení programu oslav se postarala kapela Old Arcus a kapela Svěrák 3. 

 

Rádi bychom společně s vámi vkročili do dalších let tou správnou nohou. 

 



Energetické Třebíčsko a jeho práce v roce 2017 
 

Energetické Třebíčsko, jehož zakládajícími členy jsou Dukovany a Rouchovany, usiluje o 

výstavbu 5. jaderného bloku v Dukovanech. Vláda Bohuslava Sobotky totiž o výstavbě 

definitivně nerozhodla. Region zastoupený Energetickým Třebíčskem podniká různé kroky, 

aby se podařilo obrazně řečeno kopnout do země. Podívejme se na některé z aktivit v tomto 

roce.  

 

Do regionu přijeli potenciální dodavatelé výstavby 

V Třebíči se postupně představili potenciální dodavatelé výstavby nových jaderných bloků. 

Po loňském kulatém stole s ruským Rosatomem se letos jednalo s korejskou KHNP, čínskou 

CGN a na prosinec je naplánované setkání s francouzsko-japonskou společností ATMEA. 

Starostové z okolí a také firmy se seznámili s technickým projektem a také hovořili o zapojení 

firem a obcí do výstavby. Vítězná firma bude potřebovat v regionu zázemí a  její pracovníci 

budou využívat služby zdravotnické, ubytovací, stravovací a další. Vítězslav Jonáš, předseda 

Energetického Třebíčska, upozorňuje, že výstavba nového jaderného bloku bude největší 

investicí novodobé České republiky. Proto je zapotřebí, aby firmy i obce byly připraveny.  

 

Nové poslance jsme informovali o postoji regionu k výstavbě 

Koncem listopadu jsme svolali setkání nově zvolených poslanců se senátory za Kraj Vysočina 

a jižní Moravu, abychom jim představili postoj regionu, tedy to, že veřejnost je nakloněna 

výstavbě a také jsme je informovali o tom, že dochází ke zpoždění plnění úkolů v procesu 

výstavby. Apelovali jsme na poslance, aby pomohli k definitivnímu rozhodnutí vlády a také 

jsme jim sdělili konkrétní úkoly, kde mohou pomoci. Poslanci tuto pomoc přislíbili. 

 

Ozvali jsme se s kritikou zúžené silnice Třebíč–Valeč 

V paměti máme zajisté rekonstrukci silnici z Valče do Třebíče. Firmy, občané i starostové 

s Energetickým Třebíčskem řešili zúžení této silnice. Předseda Jonáš se proto rozhodl napsat 

hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi dopis, kde mu sdělil nespokojenost občanů s touto 

rekonstrukcí a vytkl úředníkům, že nekonzultovali s regionem plánované zúžení silnice.  

 

Jednání, úkoly, hlídání práce úředníků i politiků 

Součástí práce Energetického Třebíčska je setkávání s poslanci, senátory, jadernými 

odborníky, starosty, zástupci Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje (JE Dukovany totiž leží 

na rozmezí obou krajů). Na jednáních se řeší postupy, podklady a plnění úkolů. Vše s jedním 

cílem–připravit vše tak, aby se u nás mohlo stavět. Stavba jaderné elektrárny je mnohem 

složitější než stavba rodinného domu. Zasahují do toho různé instituce, také veřejnost i 

sousední státy. S tím souvisí to, že jsme se podíleli na novém zákoně o EIA a na stavebním 

zákoně.  

 

Výstavba 5. bloku je pro region důležitá 

Žijeme v sousedství jaderné elektrárny, region má dobré vztahy s provozovatelem ČEZ. 

Uvědomujeme si, že elektrárna a na ni navazující firmy a služby poskytují práci. Nelze 

opomenout příspěvky na kulturu, sport, nejrůznější akce. Rozhodnuto o výstavbě 5. bloku 

ještě není. Pevně věříme, že příští rok se tak stane. Energetické Třebíčsko společně s partnery 

jako je Ekoregion 5, Energoregion 2020, Občanská bezpečnostní komise a Okresní 

hospodářská komora Třebíč bude i nadále pracovat na tom, aby náš region zůstal regionem 

jaderným.  

 



Činnost Energetického Třebíčska můžete sledovat na www.energeticketrebicsko.cz nebo na 

Facebooku.  

 

Eva Fruhwirtová 

 
 

Při jednání se zástupcem korejské firmy KHNP panem Jonkyo Suh o spolupráci v regionu. 

 
 

Vítězslav Jonáš a vládním zmocněnec pro jádro Ján Štuller na kulatém stole s čínskou CGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energeticketrebicsko.cz/


Dálkový pochod krajem Vítězslava Nezvala – Rouchovanská 25 
 

Vážení spoluobčané a přátelé turistiky, 

v sobotu 22.4.2017 se uskutečnil již 41. ročník Dálkového pochodu krajem Vítězslava 

Nezvala – Rouchovanská 25. Vzhledem k předpovědi počasí, která předpokládala dešťové 

srážky, jsme očekávali nižší účast, než tomu bylo v minulých letech. Naštěstí déšť dorazil až 

v odpoledních hodinách, a tak na různě dlouhé trasy vyrazilo úctyhodných 274 turistů. Velmi 

si ceníme účasti členů Klubu českých turistů z Třebíče a našich přátel z Jinačovic, kteří přijeli 

do Rouchovan i v letošním roce. Vzhledem k úspěšnému modelu z loňského roku, kdy byly 

všechny trasy (kromě 5 km) vedeny kolem rybníku Stejskal a dále po polních a lesních 

cestách ke škole v Šemíkovicích, se pořadatelé rozhodli tento model zachovat. Možnost 

vyhnout se frekventované silnici (původní trasy vedly v úseku Rouchovany – Šemíkovice po 

silnici) a současně se projít po pěkné a turisticky atraktivní cestě kolem rybníka Stejskal 

využívá většina účastníků pochodu. Nová trasa 7 km je stále nejvyužívanější. V letošním roce 

již nebylo nutné vytvářet nové mapy a diplomy, vše se pouze dotisklo v Třebíči. Díky 

souhlasnému stanovisku a finanční podpoře obce je stále možné vydávat všem turistům 

přehledné barevné mapy, diplomy a další materiály související s pochodem a odkazem V. 

Nezvala. Trasa 25 km byla znovu proznačena z Litovan přes zaniklou osadu Mstěnice a 

bývalou střelnici až do penzionu Lihovar. Na všech stanovištích bylo možné zakoupit drobné 

občerstvení (pivo + nealkoholický nápoj). Osvědčilo se přesunutí kontrolního stanoviště 

Texlův mlýn na louku ve směru k Šabatovu mlýnu, protože kapacita původního místa přímo u 

Texlova mlýna přestala být dostačující. Jsem velmi rád, že se stále nacházejí dobrovolníci, 

kteří jsou ochotni pomoci s obnovou místního turistického značení. Proznačení tras v letošním 

roce prováděli – Vladislav Fiala, Milan Svoboda, Milan Chvátal, Lukáš Holubář a Jiří 

Voborný. V současné době vedou trasy pochodu také přes soukromé pozemky (louka u 

Šabatova mlýna, prostor bývalé střelnice pod Novými Dvory). Děkuji tímto majitelům 

pozemků, kteří umožnili v den konání pochodu turistům průchod přes své pozemky. V příštím 

roce budou zbudovány dvě lávky přes řeku Rouchovanku – jedna před loukou u Šabatova 

mlýna a druhá za Šabatovým mlýnem směrem k Texlovu mlýnu. Vyhneme se tak prostoru 

střelnice a výše uvedený úsek projdeme podél levého břehu Rouchovanky. V letošním roce 

jsme se potýkali s nedostatkem lidí, kteří by byli ochotni obsadit kontrolní stanoviště. Pokud 

se před dalším ročníkem najde několik nových dobrovolníků, budeme velmi rádi.  

Naše poděkování patří žákům základní školy v Rouchovanech pod vedením paní učitelky 

Dobiášové, kteří se starali o stanoviště Šemíkovice – škola, start a cíl. Děkujeme také TJ 

Sokol Rouchovany za poskytnutí zázemí pro start pochodu. Tradičně velmi dobrá spolupráce 

s rouchovanskými dobrovolnými hasiči nám umožnila zajistit občerstvení a personální 

obsazení ostatních kontrolních stanovišť, za což jim také patří velké poděkování. Rádi 

bychom na tomto místě upřímně poděkovali vedení obce Rouchovany za finanční podporu a 

maximální vstřícnost při pořádání této akce. A v neposlední řadě patří poděkování všem, kteří 

neváhali a přišli prožít krásný den plný pěší turistiky v nádherném kraji Vítězslava Nezvala. 

Těšíme se s vámi na setkání při dalším, 42. ročníku pochodu Rouchovanská 25. 

 

        Za organizátory akce  

       Jiří Voborný         



 

Kapela Star – Orfeus oslavila 50 let 
 

Dne 17.11.2017 proběhla v kinokavárně v Rouchovanech oslava padesátého výročí založení 

skupiny Star-Orfeus. Sešli se zpěváci, zpěvačky a muzikanti, kteří se za dlouhou dobu co 

kapela hraje, vystřídali na hráčských a pěveckých postech. Účast byla nad očekávání veliká a 

slavilo se až do ranních hodin. 

 

Jak to vše začalo 

V roce1967 nastoupil na zdejší základní školu pan učitel František Sobotka a založil skupinu 

Star. Začátky to nebyly vůbec snadné, protože pořídit si elektrickou kytaru, zesilovač, nebo 

reprobednu byl obrovský problém. Na akustické kytary se montovaly doma dělané snímače, 

jako zesilovač se používal magnetofon a do beden jsme dávali reproduktory z rádia. Později 

jsme si stavěli zesilovače sami. Dnes to zní možná úsměvně, ale v té době opravdu nic nebylo. 

Naštěstí firma Jolana začala vyrábět elektrické kytary, Tesla lampové zesilovače a Delicia 

reprobedny, ale cesta k nim byla ještě velmi dlouhá. 

 

Aby mohla kapela vystupovat, musela udělat před komisí tzv. přehrávky, kde se hodnotil 

nejen muzikantský um, ale i výběr písní, oblečení a hudební teorie. Po úspěšném absolvování 

jsme mohli na podia. 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Star (1967): zleva Jiří Dobeš – harmonika, Jan Horák – basová kytara, Josef Bělík – 

doprovodná kytara, Miloslav Jonáš – bicí, Blahoslav Černý – zpěv, František Sobotka – 

sólová kytara, Oldřich Pavlík – tenor saxofon, klarinet. 



 

 

 

 

Josef Konvalina klávesy (přišel o rok později, 1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1969 se začíná formovat po boku skupiny Star nová kapela Orfeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orfeus (1969): zleva František Pokorný – klávesy, Jiří Panocha – bicí, Milan Růžička – 

doprovodná kytara, Aleš Bělík – basová kytara, František Voborný – sólová kytara, 

harmonika, Josef Novák – saxafon, klarinet. 

 

 

 

Skupiny Star a Orfeus se spojují v roce 1970, kdy odchází muzikanti na vojnu, nebo končí s 

hraním, žení se, stěhují apod. Píše se rok 1970, což je období tvrdé normalizace a používat 

anglické názvy kapel je zakázáno, proto kapela zůstává u názvu Orfeus. 

 

Je nám moc líto, že se našeho setkání nemohli účastnit skvělí muzikanti a kamarádi, kteří 

příliš brzo odešli do muzikantského nebe… 

 

Josef Konvalina    *1952  +1992                   Oldřich Pavlík     *1951  +1996 

Arnošt Kuchařík   *1953  +2003                   Richard Mates     *1963  +2004 

Jan Horák             *1952  +2007                    Pavel Savinec     *1950  +2007 

Miloslav Jonáš     *1943  +2009                    Standa Švoma     *1960  +2011 

 



Za padesát let naší existence se vystřídalo na hráčských a pěveckých postech 51 muzikantů. 

Všem patří velký dík za to, že jsme udrželi kapelu po celou dobu funkční. 

 

Orfeus  2017 

 

 

 
Jiřina Procházková       Miloš Khor               Přemek Forst              Pavel Popp           FrantišekVoborný 

  zpěv                         kytara,bicí,zpěv         sax,klávesy,zpěv       harmonika,klávesy      basa,zpěv 

                                                                           kytara                              zpěv 

 

Doufáme, že vás budeme ještě pár let bavit a že si příjdete s Orfeusem zatančit a zazpívat, 

třeba do Rouchovan na ples myslivců, nebo do kinokavárny na ples fotbalistů. 

 

 

         František Voborný 

 

Komise pro kulturu a sport obce Rouchovany 
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi v následujícím krátkém textu představit aktivity a činnost komise pro kulturu a 

sport obce Rouchovany, která v současné době pracuje ve čtyřčlenném složení. Od vzniku 

komise je jejím předsedou Jiří Voborný, současnými členy pak jsou paní Ludmila Fialová a 

pánové Milan Svoboda a Lukáš Holubář. Všichni členové se ve svém volném čase aktivně 

podílí na kulturním a sportovním dění v obci a jsou členy různých zájmových spolků. Mezi 

naše hlavní úkoly patří tvorba obecního zpravodaje, který od roku 2015 vychází 2 x ročně, 

zajištění a podíl při organizaci kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných 

v naší obci a jejich koordinace. Rád bych se vám omluvil za to, že se k vám letos před 

hlavními letními prázdninami nedostal obecní zpravodaj. Nestalo se tak vzhledem k obtížné 

časové situaci. Proto je toto číslo zpravodaje poněkud obsáhlejší.  

Mezi hlavní úkoly komise patří zejména organizace pochodu Rouchovanská 25, kde se 

staráme o značení tras, propagaci a celkové zajištění akce. V rámci naší činnosti organizujeme 

zájezdy pro dospělé a pro rodiny s dětmi. S dospělými jsme realizovali dva zájezdy do 

brněnských divadel. Podzimní nabídka zájezdu pro rodiče s dětmi do brněnského Vida centra 

byla pro malý zájem zrušena. Ve spolupráci s farním úřadem bychom na jaře 2018 rádi 

uskutečnili další z tematicky zaměřených výletů, tentokrát do Slavonic a okolí. Na konci 

února budou mít občané možnost využít jednodenního lyžování na Stuhlecku. 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem členům komise za jejich aktivní přístup a zajímavé 

nápady, které se průběžně snažíme uskutečňovat. Děkuji také naší knihovnici paní Ivě 



Tručkové za ochotu a trpělivost při organizování výletů a zájezdů pro naše občany. Bez její 

pomoci by toto nebylo možné. Děkuji také vedení obce Rouchovany za finanční podporu 

pořádaných akcí, dobrou komunikaci a vstřícnost. Poděkování patří také vám, kteří se 

zúčastňujete pořádaných aktivit a svým zájmem nás motivujete k další činnosti. Přeji vám 

příjemné prožití vašich dovolených a těším se na setkání s vámi na některé kulturní, sportovní 

nebo společenské akci ať u ž v naší obci nebo na některém ze zájezdů a výletů. 

 

        Za komisi pro kulturu a sport 

                Jiří Voborný 

 

                      Hody 2017 

 
Stárci                               Stárkové                     Ženáči 

Klimeš Petr                 Nováčková Adéla               Pelán David 

Ludvík Jakub                Abrahámová Jana             Švihálek Petr 

 Hypr Milan                 Manová Jana                      Vacuška Vlastimil 

Dobeš Josef                 Nezdařilová Nikola           Kovacs Pavel 

Veselý Pavel                Svobodová Andrea           Pohanka Vojtěch ml. 

Ludvík Lubomír           Škarabelová Alena            Ludvík František 

Kopeček Jan                Valová Martina                  Soural Pavel 

Stejskal David             Dobešová Hana                  Veselý Jiří 

Kopeček Josef            Abrahámová Hana             Novák Oldřich                                                                                                                              

Polášek Dominik        Škarabelová Lenka             Přepechal Ivan Hrot. 

Klimeš Jiří                    Valachová Lucie                 Klimek Bohdan  

Petržela Zdeněk         Vitamvásová Radka           Nový Vojtěch 

Rychtář :    Voborný Jiří 

Radní:         Ludvík Lubomír            

                     Svoboda Milan 

Serbus:       Maša Jiří 

Ponocný:    Pohanka Petr 

Hotař:         Holubář Lukáš 

Hudba:       Túfaranka 

Šatlava:      Jana a Milan Cafourkovi 

 

V letošním roce nastoupila mladá generace radních, kteří se ujali pořádání hodů velmi dobře.  

Přáním nás ,kdo se o hody staral je, aby jim elán stále zůstal. Odcházejícím radním  

poděkoval za dlouholetou práci 26 roků starosta obce Vladimír Černý.    

Rychtář  Horký Jaroslav Radní: Fiala Vojtěch  Vítek František  Serbus: Dobeš Jaroslav 

Ponocný:  Pýcha Vítězslav Šatlava: Nováková Jaroslava 

Malování:  Škarabelová  Marie.  Dlouhodobě se o kroje stará Horká Marie a Vítková Milada. 

Obě slíbili že se budou o kroje starat i nadále. Odcházející účinkující na hodech dostali na 

památku  porcelánové krojované panenky a šohaje. 

Počasí účinkujícím na hody nepřálo. Po oba dny pršelo. Hody se konaly v sokolovně a všichni 

byli spokojeni. Vystupoval Rouchováček. 

                                                                                                                      Horký Jaroslav 

 

 



 

 
 

 

Děkujeme staré gardě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společenská kronika 
 
Významného životního jubilea se v roce 2017 dožili tito občané: 

 

V Rouchovanech 

 

Věku 70 let: 

 

Pokorný Ivan 

Novák Julius 

Jonášová Milada 

Kalina Vladislav 

Koudela Leopold 

Pokorná Libuše 

Fiala Vojtěch 

Morkusová Jana 

Husák Zdeněk 

Ludvíková Marie 

Hrušková Marie 

Cabejšek Karel 

Kalinová Jana 

Korydek Stanislav 

Kalinová Helena 

Svobodová Jitka 

Koudelová Marta 

Skoupá Silvie 

 

Věku 75 let: 

 

Havelka Josef 

Husáková Jana 

Valachová Milada 

Skoupý Josef 

 

Věku 80 let: 

 

Virglová Ludmila 

Hyprová Milana 

Lukeš Antonín 

Kalina Jaroslav 

Urbánek Jan 

Kalinová Věra 

Tesařová Zdenka 

Matoušková Marie 

Valach Oldřich 

 

 

Věku 85 let: 

 

Matoušek František 



Severin Miloslav 

Pelikánová Adéla 

Langerová Marie 

Souralová Ludmila 

 

Věku 90 let: 

 

Geryatovich Maria 

 

Věku 91 let: 

 

Pachrová Marie 

Dobešová Vlasta 

 

Věku 92 let: 

 

Illková Jindřiška 

 

Věku 95 let: 

 

Tručková Jiřina 

 

 

V Šemíkovicích 

 

Věku 70 let: 

 

Dobešová Milada 

 

Věku 75 let: 

 

Sýkora Jan 

Sýkorová Sylvie 

 

Věku 85 let: 

 

Škodová Marie 

Kopečková Jaroslava 

 

Věku 93 let: 

 

Škoda Jan 

 

 

V roce 2017 se v Rouchovanech a Šemíkovicích narodili: 

 

Macháček Jiří 

Papoušková Lucie 

Maša Jiří 

Huťka Maxmilián 



Konečný Tomáš 

Ludvíková Eliška 

Klementová Eliška 

Bláha Marek 

Jedličková Vanesa 

Pýchová Marie 

Miňovský Šimon 

Nejedlá Jana 

Hnízdil David 

Říha Vojtěch 

Říhová Simona 

Věžníková Ema 

Voborný František 

 

 

Rozloučili jsme se: 

 

Virgl Josef 

Ošťádal Zdeněk 

Krištofová Mária 

Pelán Josef 

Pospíšilová Ludmila 

Pohanka Josef 

Novák Julius 

Papula Josef 

Tručková Jiřina 

Ing. Pospíšil Josef 

Traxler Stanislav 

Bohumila Nováková 

 

 

(údaje, uváděné v této rubrice, jsou k 30. 11. 2017) 

 

 

Akce Rouchovany  
Prosinec 

• 24.12.2018 Troubení na návsi  (po půlnoční mši svaté) 

• 31.12.2018 Půlnoční přípitek s ohňostrojem (na návsi) 

 

Leden  

• 6.1.2018   Tříkrálové bruslení pro děti 

• 14.1.2018 Novoroční koncert – Lenka Cafourková a její hosté 

• 19.1.2018 Myslivecký ples (sokolovna) 

• 27.1.2018 Fotbalový ples (kinokavarna) 

 

 

Únor  



• 3.2.2018 Průvod po vsi (masky) 

• 10.2.2018 Masopustní merenda (sokolovna) 

• 17.2.2018 Lyžařský zájez (Stuhleck - Rakousko)  

• 18.2.2018 Dětský maškarní karneval (sokolovna) 

• 25.2.2018 Krojovaný ples (sokolovna) 

 

Březen  

• 4.3.2018 Mezinárodní den žen - posezení (kinokavárna)  

• 17.3.2018 Jarní bál - ZŠ Rouchovany (sokolovna) 

 

Duben  

• 21.4.2018 Rouchovanská 25  - Dálkový pochod krajem Vítěslava Nezvala  

 

Květen 

• 26.5.2017 Pohádková stezka  

 

Červen 

• 29.6.2018 Oslava sto let od založení republiky   

• 30.6.2018 Oslava sto let od založení republiky   

 

Srpen  

• 11.8.2018 Stavění máje a pouťová zábava 

• 12.8.2018 Rouchovanská pouť, zavádění po vsi 

 

 

Redakce obecního zpravodaje děkuje všem přispěvatelům za články a fotografie, které 

poskytli pro aktuální vydání zpravodaje.  

Redakce zpravodaje: PhDr. Jiří Voborný, Ph.D., Mgr. Ludmila Fialová, Lukáš Holubář, Milan 

Svoboda Vydala: Obec Rouchovany, 675 57 Rouchovany 35, IČO 00290378, prosinec 2017.  

Evidence periodického tisku: E11638. Realizace: Petr Večeřa, Bačice 

 

 


