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Vážení spoluobčané
Přicházíme do vašich domácností se Zpravodajem, 

který  by  měl být srdečným a upřímným společníkem 
na krátké čtení o obci a dění okolo nás.

Prožíváme období adventu. Pro křesťany na celém 
světě je advent očekáváním narození Ježíše Krista, 
třebaže dnes ho většinou chápeme jako přípravu 
na Vánoce. Jde o svátek starý, který se slavíval již 
v době předkřesťanské.

Moderní doba sice původní obsah předvánočního 
času překryla komerčními zájmy, ale určitě 
není na škodu se zklidnit, na chvíli se zastavit, 
zavzpomínat na naše blízké a také pomyslet na lidi 
potřebné a podle našich možností je obdarovat.

Blíží se konec roku, který je hodnocen našimi 
makroekonomy jako rok dobrý. Věřím však, že to 
dobro z úspěšného roku nemuselo oblažit či naplnit 
každého našeho občana. Někdy se nám nedaří 
v práci, ve vztazích v rodině a někdy se také musíme   
uskrovnit s penězi. Ale  přesto,  těšme  se z toho  co 
máme. Jsme pořád ještě bohatí. Jinde mají mnohem 
větší  problémy, trápí je hlad nebo sužuje válka.

Zapomeňme pro tento čas na případnou 
nespokojenost a radujme se z  toho, že jsme zdraví, 
že v klidu můžeme nakupovat dárky a chystat 
vánoční cukroví, že máme někoho rádi a že někdo 
má rád nás.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné prožití Vánoc, pohodu a klid. 
Dětem spoustu dárků pod stromečkem a vám  
dospělým dárky nejkrásnější, pochopení, toleranci, 
lásku, úsměv a pohlazení. Přeji Vám krásné  
a požehnané Vánoce.

Čas vánoční s sebou přináší klid k zamyšlení 
nad uplynulým rokem. Rok 2016 byl v naší obci  
vcelku klidný. Prožili jsme jej v míru, ve společném 
budování a také při oslavách. 



Podařilo se nám dokončit  inženýrské sítě nutné 
pro výstavbu rodinných domů v bývalé zahradě 
Hospodářské školy. Opravili jsme hřbitovní zeď. 

Opravili jsme komunikací za hřbitovem 
i s položením nového vodovodu a nového veřejného 
osvětlení,  zahájili jsme výsadbu zeleného pásu 
Biokoridoru na poli Na Ouvarech, pracujeme 
v Hospodářské škole. 

Nyní finišujeme s výstavbou celého areálu 
ledového kluziště a rádi bychom spustili bruslení 
ke Štědrému dnu. 

Celý rok pracujeme v běžných činnostech provozu 
obce. Zejména provoz vodovodu, kanalizace, 
ČOV, sběr a odvoz odpadů, kompostování, provoz 
sběrného dvora, sečení a údržba zeleně a mnoho 
dalších činností, které mnozí z nás berou jako 
naprostou samozřejmost. 

Rekonstrukce inženýrských sítí.

Rekonstrukce vozovky.

Nové komunikace.

Pro vzpomínku - hokej na Luži.

Oprava studny u dnes Novákových naproti obchodu.

Čištění odpadu.



Plánujeme další projekty pro zlepšení infra-
struktury naší obce. Někdy se nám nedaří vše stíhat 
v termínech, ale věřte, snahu máme upřímnou. 

Za všechnu odvedenou práci bych zde chtěl  
poděkovat  svým  spolupracovníkům  na  úřadě. Také 

Zásah hasičů.

zaměstnancům obce tzv. v poli. Vždyť na vodovodu 
a opravě kanalizace odvedli pořádný kus práce 
a ušetřili tak obci nemalé  prostředky .

Poděkování patří také členům Zastupitelstva obce 
a rady obce. V našem jednání jsou někdy místa, kde 
rezonují názory protichůdné, ale jsou vždy míněné 
pro zdárný rozvoj obce. Zastupitelé jsou s Vámi 
a jsou zde zejména pro Vás, milí spoluobčané. 

Život obce by byl prázdný bez Vás občanů. Zde 
si dovolím poděkovat také Vám za spolupráci, 
pochopení a toleranci. 

A k díkům patří také přání. 

Milí spoluobčané,
přeji Vám pevné zdraví, štěstí, pochopení a lásku 
okolo sebe. Přeji Vám mnoho úspěchů v práci 
i osobním životě pro celý rok 2017.

Vladimír Černý

Autorem betlému, 
který je každý rok 
o vánočních svátcích 
k vidění v našem kostele, 
je třebíčský betlémář 
František Falkenauer 
(1887 - 1951). Betlém 
vytvořil v letech 1930  
- 1945. 

Rouchovanský betlém

Ukázku z jeho díla najdete i ve sbírkách Muzea 
Vysočiny Třebíč nebo v knize Třebíčské betlémářství, 
která vyšla v roce 2014 a zabývá se historií 
betlémářství v Třebíči a okolí. Předchozí generace 
Třebíčanů spojovaly oslavu Vánoc se stavbou 
domácího betlému, který si mnozí sami vytvořili.

První betlémy v Třebíči vznikly na sklonku 
18. století. Okolo roku 1900 se v Třebíči stavělo 
asi 60 velkých betlémů, o Vánocích se chodilo 
„po betlémech“, Třebíčané se navštěvovali 
a prohlíželi svá díla.

Součástí klasického třebíčského betlému je kostra 
- maketa svažité skalnaté krajiny s hrady a zámky. 
Bývala až 5 metrů dlouhá a zabírala značnou část 
světnice. V betlémech bývaly třírozměrné makety 
staveb a až tisíc ručně malovaných figurek pastýřů, 
ovcí, palem atd., které se zapichovaly do mechu. 
Takový tvůrce betlému byl současně malíř i modelář, 
od léta v lesích vyhlížel mech, který sbíral v polovině 
října.

Lubomír Ludvík



Hráči TJ SOKOL  Rouchovany amatérského od-
dílu v  nohejbale se  již pátým rokem  pravidelně 
schází na nedělní tréninky venku na hřišti a při ne-
příznivém počasí v tělocvičně u základní školy. 

Ke konci minulého roku jsme uspořáda-
li první ročník vánočního nohejbalového turnaje  
(27. 12. 2015), který za podpory obce Rouchova-
ny a sponzorů proběhl ve velmi dobré náladě všech 
zúčastněných týmů a přihlížejících. Nakonec se 
sešlo 10 družstev většinou místních „sportovců“  
a jedno družstvo přespolní, skoro dívčí. Na zákla-
dě pozitivních ohlasů tým DRUTĚWA uspořádá 
v letošním roce druhý ročník tohoto turnaje (3. 12. 
2016) .

Náš tým pravidelně pořádá také nohejbalový tur-
naj v kempu U Nováčků. V červenci letošního roku 
proběhl za účasti 9 družstev za velmi krásného po-
časí a zdařilých sportovních výkonů.

V rámci dobré spolupráce s rešickými sportov-
ci jsme se velmi rádi účastnili jejich každoroční 
sportovní soutěže  v nohejbale, kde jsme při účasti  
6 týmů po těžkém finálovém zápase obhájili 1. mís-
to.

Nohejbalový oddíl DRUTĚWA

Všechny naše aktivity a sportovní události na-
šeho oddílu zaznamenáváme na našem Facebooku  
\DRUTĚWA.

Všem příznivcům nohejbalu a občanům Rou-
chovan i Šemíkovic přejeme do nového roku 2017 
hodně zdraví, optimismu, životních a sportovních 
úspěchů.

Za nohejbalový oddíl  DRUTĚWA
Jiří Virgl

KLUB DŮCHODCŮ v roce 2016
Scházíme se pravidelně vždycky jednou za mě-

síc, probíráme zdraví, zájmy, škoda že nás není víc.
PROTO ZVEME VÁS, JISTĚ MÁTE ČAS,
PŘIJĎTE MEZI NÁS !

PROGRAM NAŠICH SCHŮZEK

PRANOSTIKY  na NOVÝ ROK
KVÍZ z časopisu Receptář
Četba z Včelařského kalendáře
Naše domácí  ZLEPŠOVÁKY
Březen - MĚSÍC KNIHY
Zahrádkářská poradna s panem Klementem
Cvičení paměti
Naše výrobky na velikonoční  JARMARK
GEMMOTERAPIE - zdraví z pupenů
Počasí a pranostiky
Jak jsme prožili prázdniny
Recepty na zpracování úrody - znáte PICKLES?
Naše výlety s Klubem D - čtení z archivu
Barevný podzim

V letošním roce jsme uskutečnili dva zájezdy
květen - kostel sv. JANA  NEPOMUCKÉHO na Ze-

lené hoře
 Skanzen VESELÝ KOPEC, ZOO Jihlava
září - Zámek  KONOPIŠTĚ,
 Hrad ČESKÝ ŠTERNBERK

Kostel sv. Jana 
Nepomuckého 
na Zelené hoře.



Děkujeme obecnímu úřadu, zastupi-
telstvu obce a panu starostovi za finanční 
podporu naší činnosti a zveme další spo-
luobčany do našeho klubu. 

Klub důchodců se schází každé první 
úterý v místní knihovně, je to příjemné 
a kulturní prostředí, díky patří paní Ivě 
Tručkové. 

CVIČENÍ STARŠÍ DOROSTENKY
Do cvičení chodíme, těla cviky  

moříme a jsme všechny celkem FIT, 
s úsměvem jde všechno LÍP !

(Panu Kunčíkovi děkujeme za foto-
grafie). 

Koniklec velkokvětý v naší republice roste jen 
na Moravě. Největší naleziště na světě je v Brně 
na Kamenném vrchu. Udává se, že tu roste cca 55 ti-
síc rostlin. To na nalezištích v Rouchovanech a oko-
lí se vyskytují jednotky, maximálně desítky rostlin. 
No a protože se stále najde dost zájemců, kteří by 
měli rádi koniklec na zahrádce a rostliny vyrývají, 
je jejich osud nejistý. Koniklec  roste na suchých 
a kamenitých místech. Má proto dlouhý kůlovi-
tý kořen a teprve na jeho dolním konci se do stran 
rozbíhají kořínky, které rostlinu zásobují vším po-
třebným. Rostlina po vyrytí má obvykle jen velmi 
krátký kořen, v kamenitém terénu se hlouběji nedo-
stanete. A tak se po zasazení neujme. V zemi zbylý 
kořen znovu neobrazí a tak je jediným výsledkem 
takové snahy nenávratně zničená rostlina. Bohužel 
prakticky všechna naleziště v Rouchovanech a okolí 
každoročně nesou stopy těchto aktivit. No a jedno 
naleziště, ve stráni nad Urbánkovým mlýnem, už 
díky tomu zaniklo. Po léta tam kvetl jeden trs - už 
nekvete. Připomínám, že koniklec velkokvětý je zá-
konem chráněná rostlina.

Ač zima 2015/2016 byla suchá a prakticky beze 
sněhu, v průběhu celého roku občas zapršelo, sice 
nic moc, ale stačilo to k tomu, aby v přírodě stále 
něco kvetlo. Začalo to křivatcem českým, který už 
začátkem února rozkvetl. A kvetl v takovém množ-
ství, že jsem si, po patnácti letech v Rouchovanech, 
poprvé všiml rozsáhlého naleziště přímo uprostřed 
Rouchovan. Pak to byly koniklece, mochna jar-
ní a písečná, rozrazil rozprostřený, křivatec rolní 
a nejmenší. Později smolničky a hadince, dokon-
ce i vzácný bíle kvetoucí. Koncem léta to pak byla 
ožanka kalamandra, na jejichž záhonech se pásly 

Starší dorostenky.

Rouchovanská příroda v roce 2016

Ozanka kalamandra.

Nosatec.

včeličky. Vzhledem k tomu, že  uplynulé dva roky 
byly na srážky velmi chudé, bylo letos málo motýlů. 
Housenky měly slabou pastvu a proto pomalu rostly. 
Tak snad příští rok.



Před dvěma roky v TN oznamovala hlasatelka ra-
dostnou zprávu, že se přírodovědcům podařilo v Po-
dyjí, na hadinci, objevit vzácného nosatce. Tak jsem 
druhý den vzal foťák a šel se podívat na rouchovan-
ské hadince. Velmi rychle se mi podařilo na dvou 
rostlinách nějakého nosatce nafotit. Fotku jsem po-
slal na internetové stránky BioLib s prosbou o jeho 
určení. Po dvou letech byl určen - české jméno 
nemá. Vzápětí se ozvala pracovnice muzea v Třebí-
či s tím, že se jedná právě o toho vzácného nosatce 

po kterém zatím marně pátrá. Takže tu v Rouchova-
nech máme, vedle kudlanek, křižáka pruhovaného 
a žahalky žluté, další důkaz oteplování klimatu.

Skládka na Babáku byla nachvíli zrekultivována 
a tak doufám, že jednou tomu tak bude na trvalo.

Hodně hezkých chvil v krásné rouchovanské pří-
rodě přeje

Jan Cibulka

Loutkové divadlo

Letos 13. 3. 2016 jsme sehráli 
pohádku ČERT A KÁČA .

Od prvního pátku v listopadu 
jsme začali připravovat pohádku 
s drakem Masorádem a čarodě-
jem Kujónem.

Jaké dobrodružství čeká prin-
ceznu Jarušku se dozvíte opět 
na jaře 2017. Všechny malé 
i velké diváky zve kolektiv diva-
délka a Kašpárek.

Milada Jonášová

I v letošním roce se o výkon práva myslivosti a o péči o zvěř 
v mysliveckém sdružení (MS) Rouchovany staralo 21 členů, 
spolu s čestnými členy i adepty.

V posledním Zpravodaji jsem si posteskl nad extrémně su-
chým rokem a jsem moc rád, že jsme se společně s našimi čle-
ny dohodli a vybudovali nová přírodní napajedla pro zvěř.Také 
jsme pro letošní zimu nakoupili minerální granule pro spár-
katou zvěř, které by měly doplnit potřebné vitamíny hlavně 
pro srnčí zvěř, které v přírodě přirozeně chybí a jsou potřebné 
hlavně pro srny v době březosti a pro srnce v době parožení. Je 
to další krok ke zlepšení chovu této nádherné zvěře.

Letos jsme také přednášeli o lese a o zvěři ve škole dě-
tem a také se těšíme, až půjdeme zase před Vánocemi zdobit 
do lesa vánoční strom pro zvěř. Děti nám také letos nasbíraly 
hodně kaštanů, které jsou už rozvezeny po naší honitbě. Co se 
týče ostatních brigád, tak jsme v letošním roce provedli sběr 
kamene, zasázeli ovocné stromky, opravili jsme myslivecká 
zařízení a vypomohli při ostatních činnostech potřebných v ze-
mědělské činnosti.

Myslivecké sdružení Rouchovany



Velice si vážíme spolupráci s Agrofarmem Rou-
chovany, ZD Šemíkovice a panem Antonínem Ko-
vářem. Myslím si, že vzájemná spolupráce vyhovuje 
nám všem a vzájemně si dokážeme vyjít vstříc. Také 
bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v letošním 
roce při výkonu práva myslivosti pomáhali. Do no-
vého roku přeji našim členům i adeptům, ale i je-
jich rodinám a všem ostatním hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.

Jestli se s námi budete chtít po novém roce poba-
vit, tak vás srdečně zveme na myslivecký ples, který 
se koná v pátek 13. 1. 2017 od 20 hodin v sokolovně 
v Rouchovanech. Opět pro vás nachystáme zvěřino-
vé občerstvení a bohatou tombolu.

Jaroslav Novák ml.,
Myslivecký hospodář MS Rouchovany

Petrův zdar - Místní rybářský spolek Rouchovany

Ze života mateřské školy

Rybáři v naší obci působili pod různými názvy. 
Nyní, po úpravě občanského zákoníku nese název 
Moravský rybářský svaz, z. s. (MRS) pobočný spo-
lek Rouchovany 35.

Základním principem činnosti svazu je svazový 
rybolov. MRS tvoří 102 organizací s počtem členů 
kolem 70 000, průměrný počet docházek na povo-
lenku je 22 a průměrná váha úlovku se blíží 20 kg. 
Kdo by měl zájem o více informací o MRS, najde je 
na www.mrsbrno.cz. 

Rouchovanský pobočný spolek obhospodařuje 
rybářské revíry Rokytná 3 a Rokytná 3A. Pro naše 
členy zajišťujeme prodej povolenek a vlastní činnost 
každoročně hodnotíme na výroční členské schůzi. 
Naše činnost se odvíjí podle ročních období. 

Do 15. ledna musí každý rybář odevzdat povo-
lenku z loňského roku, tyto se dále statisticky zpra-
covávají a od  toho se odvíjí získávání finančních 

prostředků na zarybnění v příštím roce. Pokud za-
mrzne, vysekáváme prohlubně a instalujeme pro-
vzdušňovací ventilátory. Únor je měsíc, kdy svolá-
váme výroční členskou schůzi a v březnu pořádáme 
školení pro  nové členy. Duben je čas jarních výlo-
vů, osazování chovných rybníků a prvních nákupů 
ryb do revírů. V létě pořádáme spolu s obcí a ha-
siči dětské rybářské  závody na Luži a letos jsme 
udili pstruhy u příležitosti 530. výročí udělení práv 
městečku Rouchovany. Podzim je čas výlovů. Se 
střídavými úspěchy se nám daří odchov candáta 
na rybníku Stejskal a kapra amura a lína v sádkách 
v Šemíkovicích a v Lipňanech.  Všechny tyto akce 
děláme díky dobrovolníkům a podpoře OÚ Roucho-
vany a OÚ  Dukovany na jehož katastrálním území 
leží Lipňany a dalších obcí na jejichž katastrálních 
územích se nacházejí naše revíry.         

za PS MRS Rouchovany Stanislav Homola

Další  rok v naší mateřské  škole uběhl jako voda 
a blíží se rok nový. V únoru přišlo do školky k zá-
pisu na nový školní rok 9 dětí. K zápisu do základ-
ní školy se připravovalo dětí 13. Všem žádostem 
o přijetí do mateřské školy bylo vyhověno a do konce 
srpna se přihlásily další tři děti, které byly přijaty 
na zbývající volná místa v mateřské škole. 

Do první třídy základní školy bylo přijato 
12 dětí, jedno žádalo o odklad školní docház-
ky a zůstalo i na další školní rok u nás ve školce. 
Děti z předškolního oddělení  absolvovaly 10 lekcí 
předplaveckého výcviku v plavecké škole v Třebíči. 

Navštívilo nás několik loutkových divadel a děti  
z předškolního oddělení  navštívily několik divadel-
ních představení v Třebíči. 

Děti  připravily krásná vystoupení pro maminky 
k jejich svátku, děti z předškolního oddělení  
vystoupily na školní akademii v sokolovně 
a několikrát jsme vystoupili s předškolními dětmi 
na vítání občánků do života  na Obecním úřadě 
Rouchovany. 

V červenci a srpnu byla mateřská škola v provo-
zu celkem šest týdnů a navštěvovalo ji v průměru 
20 dětí. 



   V září nám do mateřské školy nastoupilo  
50 dětí, 25 dětí do předškolního oddělení, a z toho 
jich půjde 13 v únoru k zápisu do I. třídy ZŠ. 

V I. oddělení je k dnešnímu dni 25 dětí, z toho  
10 děti mladší tří let. Rodiče dětí obou tříd  mateřské 
školy pravidelně zveme do školky na konzultační 
hodiny,  na tvořivé odpoledne rodičů a dětí. 

Pro děti několikrát během roku vystoupilo lout-
kové divadlo z Hodonína, navštívily jsme s dětmi 
kamarády v základní škole a děti ze základní školy 
pod vedením pí. uč. Novákové  pro nás připravily 
dopoledne plné her a soutěží. V mateřské škole 
nás každoročně navštěvuje Mikuláš s andílkem 
a čertíkem. Děti z předškolního oddělení se pečlivě 
připravují na  předvánoční vystoupení pro seniory 
v kinokavárně.  

Všichni se už těšíme na Vánoce, vytváříme 
s dětmi  přání a dárečky pro rodiče. 

V době  vánočních  prázdnin (tj. od 23. 12.) bude 
mateřská škola  uzavřena. Provoz bude opět zahájen 
v úterý 3. 1. 2017.

 
Již brzy skončí tento  rok a začne 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 2017 
byl naplněn pouze štěstím, láskou a spokojeností 
a zároveň i plný úspěchů jak v osobním, tak i pro-
fesním životě  každého z vás. 

Lenka Závadská, 
vedoucí učitelka MŠ

Rozloučení se žáky MŠ.



Celorepubliková korespondenční soutěž 
„TGM - život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost“

Ze života základní školy

Kryštof Buchtela  1. místo  T. G. Masaryk prezident
Aneta Havlišová  2. místo  Demokracie v pojetí TGM
Bohumír Matějek  2. místo  Názory Tomáše Garrigua Masaryka
Karolína Matějková 3. místo  Spor o Rukopisy
Barbora Vitámvásová 4. místo  Tomáš Garrigue Masaryk politikem
Tomáš Ludvík  4. místo  Dětství T. G. Masaryka
Lukáš Dobeš  mimořádná cena T. G. Masaryk a legionáři
Tomáš Tručka  mimořádná cena Hilsnerova aféra

Školní informační zpravodaj
V průběhu září a října t. r. spatřil světlo světa 

Školní informační zpravodaj 2016.  Jeho autorka-
mi jsou žákyně – členky historického kroužku, které 
pracovaly pod vedením paní učitelky Kazdové. 

Zpravodaj dává možnost nahlédnout do velké 
řady akcí, které pro děti společně děláme. 

Pokud se vám náš zpravodaj do ruky nedostal, je 
možné si jej zapůjčit v obecní knihovně nebo v zá-
kladní škole. 

Jana Mittnerová, 
ředitelka

Vyhodnocení IX. ročníku soutěže za školní rok 
2015/2016 se uskutečnilo v Praze 11. 11. 2016.

Všem úspěšným soutěžícím gratulu-
jeme a děkujeme za reprezentaci naší 
školy a obce.



Mužstvo „A“ hraje nejvyšší krajskou 
soutěž ve složení Bělík Luděk, Fiala Jiří, 
Ludvík Lukáš, Papoušek Jaroslav a Uhli-
ar Libor. Za velkého přispění obce Rou-
chovany a Sokola na provoz a vybavení 
jsme letos mohli pořídit mj. nové dresy. 
Jednoznačný cíl v letošním ročníku je boj 
o udržení. Hrajeme ve 2. patře tělocvičny 
ZŠ, kam se na nás můžete přijít podívat 
a fandit v následujících domácích utká-
ních:

10. 12. 2016 10:00 TJ Sokol Roucho-
vany A - SK Jihlava B 

10. 12. 2016 14:30 TJ Sokol Roucho-
vany A - TJ Jiskra Humpolec A 

28. 01. 2017 10:00 TJ Sokol Roucho-
vany A - TJ Sokol Bystřice nad Pernštej-
nem A 

28. 01. 2017 14:30 TJ Sokol Roucho-
vany A - TJ Sokol Nížkov A 

11. 03. 2017 10:00 TJ Sokol Roucho-
vany A - Stolní tenis Velké Meziříčí A 

11. 03. 2017 14:30 TJ Sokol Roucho-
vany A - TJ CHS Chotěboř B 

01. 04. 2017 10:00 TJ Sokol Roucho-
vany A - TJ Sokol Náměšť nad Oslavou A

Stolní tenis TJ Sokol Rouchovany

„B“ mužstvo ve složení Krejčí Miroslav, Svačina Jaroslav, 
Svoboda Libor a Vejtasa Jan hraje Okresní přebor I. třídy. Tré-
nujeme v pondělí a ve středu od 18:00 hod. Pokud by měl ně-
kdo o tento krásný sport zájem, rádi ho mezi námi uvítáme!

Podrobné výsledky a statistiky jsou na webové adrese  
http://stis.ping-pong.cz

Lukáš Ludvík

Naše tělocvičná jednota Sokol patří mezi nejpo-
četnější zájmové organizace v obci. Nyní má 119 
členů a z toho je 47 žáků a dorostenců do 18ti let.

Soustřeďujeme se na činnost v těchto sportech: 
stolní tenis, nohejbal, šachy a florbal. Svoji perspek-
tivu vidíme především v dalším nárustu členské zá-
kladny u mládeže.

Nejpočetnější oddíl naší TJ je oddíl florbalu. Daří 
se práce s dětmi od 4 do 9 let, s tzv. „minižáky“, 
kteří pravidelně trénují a učí se základy hry. Do tré-
ninků a hry je zapojeno 24 žáků. Tito se svou hrou 
představili veřejnosti na turnaji v březnu letošního 
roku v hale  ZŠ. Nyní hrají Župní florbalovou ligu 
a už sehráli 4 zápasy v Náměšti. Mladší žáci bojo-
vali v pěti turnajích ligy a obsadili pěkné 4. místo.

Velkou radost nám dělají starší žáci, kteří v pěti  
turnajích suverénně zvítězili a získali skleněný pu-
tovní pohár, zlatý pohár a zlaté medaile. Mezi nej-
lepší střelce branek patřil Kryštof Buchtela, Pavel 
Krejčí a Jakub Michal. 

TJ Sokol Rouchovany - sport a kultura
V letošním ročníku župní florbalové ligy jsme 

nasadili vedle minižáků také 14 starších žáků,                     
9 dorostenců a 10 juniorů a  mužů. Oddíl mužů pra-
videlně trénuje každý čtvrtek od 19 do 20.30 hodin. 
Účastní se turnajů ČEZ v Třebíči a v Pohořelicích.

Starší  žáci  
- vítězové Župní florbalové ligy 2015 - 2016.



Dalším velmi úspěšným oddílem naší jednoty 
je oddíl stolního tenisu, v němž hrají dvě mužstva.  
A - mužstvo, které již řadu let hraje krajský přebor  
I. třídy a je nejúspěšnějším mužstvem naší TJ,  
B - mužstvo si vede velmi dobře v okresním přeboru.

Oddíl šachu, jenž má v Rouchovanech dlouho-
letou tradici, hraje nyní pouze místní turnaje. Pevně 
však věříme, že v budoucnu naváže na předchozí úspě-
chy našich šachistů. Členové oddílu turistiky se pra-
videlně zapojují do organizace pochodu „Rouchovan-
ská 25“. Oddíl nohejbalu, který má 2 mužstva mužů, 
pravidelně trénuje v hale ZŠ. Účastní se řady turnajů 
v nohejbale i v malé kopané v okolí. Pořádá i své tur-
naje v hale ZŠ. Obě mužstva mají celkem 15 členů.                                                                                                                                         
Vedle sportovní činnosti žije naše TJ rovněž kulturou. 
Každoročně v měsíci březnu sehrají naši „loutkáři“ 
pohádku pro děti i dospělé. Náš loutkový soubor je 
jediným v župě plk. Švece. Letos se poprvé představil 
i nový činoherní soubor s anglickou komedií, která 
měla velký úspěch,  takže se musela ještě opakovat 
v srpnu. Děkujeme a budeme se těšit na další hry. 

V sokolovně se každoročně pořádají  taneční zá-
bavy i plesy. V přísálí sokolovny je otevřeno celoroč-
ně Fit centrum, který provozuje Obec Rouchovany. 
Spolu s mládeží každoročně pořádáme dvoudenní 
slavnost „Svatováclavský hode“.

Nejstarší členy naší TJ navštěvujeme u příležitos-
ti jejich životních výročí s dárkem a s blahopřáním. 

Mini žáci (5 - 9 let).

V měsíci říjnu jsme se rozloučili s nejstarší členkou 
sestrou Emílií Bělíkovou sokolským pohřbem.

Naše  rozsáhlá činnost by nebyla možná bez po-
moci a podpory ze strany obce,  které tímto patří náš 
velký dík.

Výbor tělocvičné jednoty Sokol přeje svým čle-
nům hodně sportovních úspěchů a všem občanům 
obce příjemné prožití vánočních svátků a šťastný 
rok 2017, prožitý ve zdraví a míru.         

Mgr. Julius Novák, 
starosta  Sokola

SDH Rouchovany
Drazí rodiče (čtenáři),

letos na jaře se podařilo získat velké množství ma-
lých hasičů, ke kterým se přes léto přidalo mnoho 
dalších dětí, nejen „předškolního věku“.  Nyní se 

můžeme pochlubit i staršími dětmi. V každém pří-
padě jsme v létě podnikli plno úspěšných akcí, kde 
největší ohlas měl prodloužený letní hasičský ví-
kend, který se těšil hojné účasti.

Letní hasičský víkend.



Něco málo o aktivitách mla-
dých hasičů ve věku od osmi 
do osmnácti let v roce 2016:

Začátkem roku, v období jar-
ních prázdnin, se několik členů 
vydalo společně s SDH Dukovany 
na týdenní lyžařský kurz do Orlic-
kých hor, oblast Deštná. Sněhové 
podmínky nám výjimečně přály.

V dubnu proběhlo v Petrovicích 
okresní kolo hry PLAMEN, dva 
z našich členů  postoupili do kraj-
ského kola. Tam vybojovala Lucie  
Forétarová 4. místo za jednotlivce 
a Tomáš Pavlík, jako člen družstva 
dorostenců, získal místo páté.

Nyní se scházíme každé úterý 
v 16 hod a přizpůsobujeme pro-
gram daným měsícům a svátkům 
(např. Dušičková stezka zakon-
čená v hasičárně u hrnku horkého 
kakaa). Také se letos zúčastníme 
výtvarné soutěže.

Malé děti si můžou jít každý 
pátek zasportovat a zahrát do spor-
tovní haly v Rouchovanech. Naši 
hasiči pro ně mají program plný 
her a sportovního vyžití. 

A co chystáme na příští rok? 
Nechte se překvapit, anebo, pro 
toho, kdo by měl zájem, stavte 
se 10. 1. 2017 v 16 hod do staré  
hasičárny pro informace i přihlášky.  

Hana Pohanková Výlet pro zasloužilé členy SDH na zámek ve Valči.

Mladí hasiči 

Z důvodu malého počtu členů jsme od jara opět za-
čali trénovat se členy SDH  Dukovany. Společně jsme 
se zúčastnili asi pěti závodů v požárních útocích, ne-
vždy jsme se však umístili na předních místech, ale 
jak se říká „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 

Za podpory Obce Rouchovany se nám podaři-
lo dokoupit vybavení na soutěže Stovek. Jedná se 
o kladinu, bariéru a hadice s rozdělovačem. Do té 
doby nebylo možno na tuto soutěž řádně trénovat.  
V dubnu se několik členů zúčastnilo Soustředění do-
rostu Kraje Vysočina kde kvalifikovaní trenéři vy-
světlili a ukázali techniku této disciplíny.

Dorostenka, která se zúčastnila  závodů v Třebíči, 
Olomouci a Brně v běhu na 100 metrů s překážkami, 

se vždy umístila ve střední části výsledkové listiny.
V červenci jsme se vydali na letní tábor v Juren-

kově osadě u Studence, táborové téma bylo cestová-
ní časem. Jako vedoucí se zúčastnilo i několik členů 
našeho SDH. Podzimního okresního kola hry PLA-
MEN se zúčastnila pouze jedna dorostenka a ta si 
vyběhala 3. místo.

Po prázdninách jsme získali 5 nových členů. 
Dokud počasí dovolilo, trénovali jsme u Svazarmu 
požární útoky a stovky. Od listopadu se tréninky 
přesunuly do haly, kde rozvíjíme fyzické schopnosti 
členů. Těšíme se na jaro, až budeme moci opět běhat 
venku, a hlavně závodit.

 Lucie Forétarová



   Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rou-
chovany se v kalendářním roce 2016 doposud zú-
častnila celkem deseti událostí. V pěti případech 
se jednalo o požáry, kde ve dvou případech hoře-
lo v katastru naší obce, dvakrát jednotka vyjížděla 
na požár do Hrotovic a v jednom případě jsme za-
sahovali v obci Dukovany, kde byl dokonce vyhlá-
šen II. stupeň požárního poplachu. Dále se jednotka 
zúčastnila taktického cvičení, které se konalo v naší 
obci v místní sokolovně.  Námětem cvičení byla li-
kvidace požáru, který vznikl zkratem v elektrické 
síti sokolovny. Cvičení se zúčastnily tři jednotky 
požární ochrany. Ostatní čtyři události, na kterých 
se hasiči podíleli,  byly na žádost obecního úřadu. 
Jednalo se o technickou pomoc, kde bylo potřeba 
pročistit a zprůchodnit ucpanou kanalizaci.

    Jednotka sboru dobrovolných hasičů nyní čítá 
13 aktivních členů, z toho 3 velitele, 4 strojníky, 6 
nositelů dýchací techniky a 6 tzv. pilařů (obsluhova-

Činnost jednotky SDHO Rouchovany za rok 2016

telů řetězových motorových pil). Pro udržení akce-
schopnosti se jednotka schází na pravidelná školení 
členů, a to nejen v požární ochraně, ale také zdravo-
vědě, např. poskytování první pomoci a neodkladné 
resuscitace. Dále jednotka pečuje o techniku a tech-
nické prostředky, které udržuje v akceschopném 
stavu. Postupem času jsou všichni členové jednotky 
dovybavováni osobními ochrannými obleky a pro-
středky, které slouží ke zlepšení ochrany a zdraví za-
sahujících hasičů. Bez těchto prostředků by nebylo 
možné provádět plnohodnotně hasební a záchranné 
práce, které jsou náplní naší činnosti.

Tímto chci poděkovat vedení obce, obecní radě 
a zastupitelstvu obce za vstřícný přístup k potřebám 
nejen naší jednotky, ale i celého sboru dobrovolných 
hasičů obce Rouchovany.

Za jednotku SDHO Rouchovany
Vladislav Fiala    

Taktické cvičení.

Ukázka techniky.



Činnost našeho klubu lze rozdělit do několika 
částí. Tou nejsledovanější jsou samozřejmě výsled-
ky mužstva mužů, jediného týmu, který nám v po-
sledních létech zůstal v soutěžích.

Tým mužů, jak už bylo dříve popsáno, bojuje 
s velkou fluktuací hráčů, a tak není možné kádr 
dostatečně stabilizovat, abychom mohli pomýšlet 
na nějaké výraznější umístění, ba naopak, náš boj 
spíše směřuje k záchraně v soutěži. V loňském 
ročníku nastoupilo do mistrovských zápasů téměř 
neuvěřitelných třicet hráčů, z čehož bylo 5 brankářů! 
Přes toto množství hráčů si náš tým vcelku v poklidu 
ohlídal pozici uprostřed tabulky a nakonec skončil 
na 8. místě se ziskem 34 bodů.

Do nového ročníku se poněkud změnila struktura 
soutěže, snížil se počet účastníků na 12, takže od-
padly některé slabší týmy a bylo jasné, že nás nečeká 
nic lehkého. A potvrdilo se. Po podzimní části 
soutěže jsme na posledním místě se ziskem pouhých 
6 bodů. Mrzí hlavně ztracené body v závěru dobře 
rozehraných utkání. Ale flintu, nebo spíše kopačky, 
jsme do žita nezahodili. Je před námi ještě jarní část 
soutěže, ve hře je spousta bodů, o které se naši hráči 
chtějí poprat. Tak jim držme palce!

Fotbalový rok 2016
Výrazně radostnější zprávou je vznik kroužku 

těch úplně nejmenších borců ve věku od 3 do 6 let. 
Kluci se schází k pravidelným tréninkům prozatím 
jednou týdně pod vedením trenérského dua Dalibor 
Svoboda a Michal Křivánek. Kroužek, ve kterém 
si kromě získávání fotbalových základů děti hodně 
hrají, je otevřen pro kluky a holky, kteří chtějí spor-
tovat, hrát si a poznávat nové kamarády. Od měsíce 
prosince chceme obnovit i kroužek žáků ve věku 
od 7 do 14 let.

Důležitou změnou prošel náš klub v jarních 
měsících, kdy musel reagovat na nový Občanský 
zákoník a po obsáhlé administrativní peripetii se 
nově zaregistroval na Krajském soudě v Brně jako 
1. SK Rouchovany, z. s. Proběhla také volba nové-
ho výboru, do kterého byla nově začleněna řada 
mladých členů a předsedou klubu byl zvolen Milan 
Svoboda.

Na konci června jsme v rámci „Rouchovanských 
oslav“ přivítali naše kamarády z německého Fuchs-
hainu a na našem výborně připraveném pažitu také 
legendy našeho nejslavnějšího klubu Sparty Praha, 
v čele s bývalými reprezentanty Františkem Strakou 
a Jiřím Novotným. 

Týmy Rouchovan a Sparty Praha při oslavách obce Rouchovany v červnu 2016.



Musíme poděkovat za podporu našim fanouškům, 
OÚ Rouchovany, firmě Portas - Elkeund Holger  
Uhlrich a dalším partnerům, panu Miroslavu 
Horkému za celoročně perfektně připravené hřiště 
a do nového roku všem přejeme hodně úspěchů 
a zdraví a těšíme se na setkání při našich utkáních 
nebo kulturních akcích pořádaných naší organizací.

Nejbližší připravované akce:
Tradice se musí dodržovat, takže Silvestrovský 

fotbálek určitě bude, zatím ještě sice přesně nevíme 
kde, ale termín je dán, a to v pátek 30. 12. od 14 ho-
din. Svařák i opečené klobásky budou připraveny!

V sobotu 28. ledna v kinokavárně pořádáme  
16. Fotbalový ples, na kterém vás bude opět ba-
vit skvělá skupina Orfeus. Začínáme ve 20 hodin 
a těšíme se na vaši návštěvu. Vstupenky bude možno 
zakoupit i v předprodeji.

Výkonný výbor 1. SK Rouchovany, z. s.
Legendy fotbalu Jirka Novotný, Jarda Bělovský, 

Franz Straka a Jarda Kříž.

Obecní knihovna
Blíží se konec roku 2016 a já ráda využívám této 

možnosti, abych poděkovala všem, kdo naši knihov-
nu navštěvují, pomáhají a spolupracují s ní. I v le-
tošním roce bylo díky finanční podpoře Obecního 
úřadu Rouchovany nakoupeno bezmála 200 kniž-
ních titulů a předplaceno 10 druhů periodik. Fond 
naší knihovny také rozšiřujeme v průběhu roku 
o výměnné soubory z Městské knihovny v Hrotovi-
cích. Díky tomu je pro čtenáře výběr knih pestřejší. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat těm čtenářům, 
kteří vracejí vypůjčené knihy včas a v pořádku. Zá-
roveň apeluji na svědomí „dlužníků“. Díky jejich 
nezodpovědnosti musí ostatní čtenáři čekat na ně-
které knihy i několik měsíců.

Přeji příjemné zimní čtení a do nového roku hlav-
ně hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinné pohody.

Iva Tručková
 

,,Kniha bez příběhu je jako člověk bez duše“
Stephen King

Plánované akce v roce 2017:
Dětský maškarní karneval - březen
Pasování prvňáčků - červen
Drakiáda - říjen
Zahájení adventu - listopad

Energetické Třebíčsko
Jak to vypadá s výstavbou 5. bloku Jaderné 

elektrárny Dukovany? 
Jaderná elektrárna Dukovany vyrábí elektřinu 

ve 4 jaderných blocích. Ty by měly pracovat pade-
sát let, tedy do roku 2035 - 2037. Tyto čtyři bloky 
musí být nahrazeny novým blokem (novými bloky). 
Pokud se tak nestane, bude ohrožena energetická 
soběstačnost České republiky a náš region přijde 
o velkého zaměstnavatele. Na provoz elektrárny je 
napojeno spoustu dodavatelských firem a také slu-
žeb. 

Přesto, že občas v médiích zaslechneme zmín-
ky o Dukovanech v souvislosti s výstavbou, vět-

šina neví, jaká je doopravdy situace. Dění kolem 
výstavby sleduje sdružení Energetické Třebíčsko 
v čele s předsedou Vítězslavem Jonášem. Zakláda-
jícím členem sdružení jsou Rouchovany, Dukovany, 
Okresní hospodářská komora Třebíč, Střední prů-
myslová škola Třebíč a město Třebíč.

Bude se tedy stavět v Dukovanech nový blok? 
Vláda schválila strategické dokumenty, ve kte-

rých je počítáno s výstavbou nových jaderných 
zdrojů. Jako harmonogram a seznam úkolů a kroků 
slouží Národní akční plán rozvoje jaderné energeti-
ky. Za něj zodpovídá vláda a příslušná ministerstva. 



K práci na plnění tohoto akč-
ního plánu byl zvolen vládní 
výbor, předsedá mu ministr 
průmyslu Jan Mládek. 

Další důležitou osobou 
je vládní zmocněnec pro ja-
dernou energetiku Ján Štul-
ler. Právě Štullera pozvalo 
Energetické Třebíčsko v září 
na kulatý stůl se starosty 
a firmami na zámek do Du-
kovan. Na setkání přiznal, že 
dochází ke zpoždění plnění 
úkolů ve výstavbě. Začátkem 
listopadu uspořádalo Ener-
getické Třebíčsko seminář 
v poslanecké sněmovně, kam 
pozvalo starosty z regionu, 
politiky a také firmy. 

pečnost celé České republiky a souvisí s budouc-
ností našeho regionu. Je to vážná situace. Zkuste si 
představit, jaké by to bylo bez elektrárny. Kolik lidí, 
které známe, tam pracuje. Kolik peněz díky elektrár-
ně přišlo do regionu. 

Souvislostí je více. Energetické Třebíčsko 
za podpory Ekoregionu 5 a Energoregionu 2020 
bude od nového roku 2017 za činnost ve výstavbě  
5. bloku rozdávat žluté nebo červené karty. Toto 
sdělil Jonáš 29. 11. 2016 ve Valči na semináři, kte-
rý pořádala Občanská bezpečnostní komise. „Pokud  
někteří politici a úředníci neplní úkoly, nemohou 
očekávat podporu veřejnosti, třeba v příštích vol-
bách, anebo musí být ze svých úřednických pozic 
odvoláni. Praha je od nás daleko, ale my jsme a bu-
deme slyšet  a budeme důslední ve své kontrolní čin-
nosti,“ říká Jonáš. 

Aktivity Energetického Třebíčska můžete sledo-
vat na webu www.energeticketrebicsko.cz.

 
Eva V. Fruhwirtová

Ministr průmyslu Jan Mládek, předseda Energetické Třebíčsko
Vítězslav Jonáš a ředitel SŮRAO Jiří Slovák.

Na semináři vystoupil ministr průmyslu Mládek 
a čelil otázkám z řad starostů z regionu, kteří se ho 
ptali, jak to tedy vypadá s výstavbou 5. bloku v Du-
kovanech.  „Ministr připustil, že už nyní je pozdě 
a bude nutné  rozhodnutí nové vlády, že chce pokra-
čovat v tomto směru. Jinak řečeno, ministr odklá-
dá a odsouvá řešení výstavby na novou vládu, která 
bude zvolena ve volbách 2017,“ shrnuje Vítězslav 
Jonáš. Tato opakovaná vyjádření ministra průmys-
lu rozhořčují starosty v regionu. Na nutnost řeše-
ní, co s jadernou elektrárnou, upozorňují od roku 
2013. „Místo práce se kecá a slibuje. Přitom dochází 
ke zpoždění. Stavba jaderné elektrárny je na něko-
lik let, není to jako postavit si dům. Jenže naše vlá-
da stále otálí. Stále není jasno, kdo bude nový blok 
stavět a jak bude stavba financována,“ popisuje stav 
Jonáš. A poukazuje na Maďarsko, které má jadernou 
elektrárnu Paks stejně starou jako jsou Dukovany, 
a kde se rozhodli, že stavět budou, a také podle toho 
konají. 

Kdo nepracuje, dostane červenou, a půjde 
z hřiště ven

Musíme si přiznat, že výstavba nových bloků 
v Dukovanech má zásadní vliv na energetickou bez-



Milí, 
blíží se nám nezadržitelně konec roku 2016 a ten 
bývá spojen s bilancováním a ohlédnutím za uply-
nulým rokem. 

Asi největší změny, které si občané Rouchovan 
mohli všimnout, je nová střecha na faře. Skvělou 
práci odvedl pan Miroš, jemuž byla výměna krytiny 
svěřena. 

Dokázal se vypořádat i s nelehkou náhradou po-
zednice na severní straně, která téměř jako jediná 
z celého krovu vyžadovala výměnu. 

Poděkování patří také Nadaci ČEZ za příspě-
vek 400 000 Kč a celému zastupitelstvu obce, které 
schválilo příspěvek 100 000 Kč na dílo, jehož celko-
vá cena byla 667 000 Kč. 

Věřme, že bude střecha fary dlouho spolehlivě 
sloužit svému účelu a přispěje tak k pěknému vzhle-
du rouchovanského náměstí.

Život ve farnosti

Pouť do Novohradských hor a Dobré Vody
a žilo zde 246 Čechů a 1077 Němců. Při pohledu 
na dnešní stav obce se tato čísla zdají neuvěřitelná, 
v současné době se v obci nachází 8 domů a částeč-
ně opravený kostel Panny Marie Dobré rady, kde 
jsme pouť zahájili úvodní modlitbou. Kostel pro-
chází průběžně rekonstrukcí. Těsně před začátkem 
oprav se zřítila střecha nad hlavní lodí a věž, tak-
že v současné době je prostor hlavní lodě otevřený.  
Dalším zastavením na naší cestě byla zaniklá obec 
Cetviny, která leží v těsné blízkosti hranic s Rakous-
kem. Státní hranici zde tvoří řeka Malše. Z obce 
Cetviny, ve které na konci 19. století žilo téměř  
650 lidí, se zachovali pouze ruiny jednoho stavení 
a kostel zasvěcený Panně Marii. Návštěvu tohoto 
místa jsme zahájili modlitbou v kostele a pokračo-
vali jsme okruhem křížové cesty zbudované na kon-
ci 19. století v bezprostřední blízkosti obce. 

Tento rok byl také mimořádnou dobou, kdy jsme 
mohli putovat k branám Milosrdenství, které byly 
na mnoha místech naší vlasti otevřeny u příležitosti 
Svatého roku milosrdenství. Také naše farnost vyu-
žila této příležitosti a ve spolupráci s kulturní komisí 
obce jsme se v sobotu 1. října vydali na pouť do No-
vohradských hor. Nabitý program skvěle připravil 
a velmi zajímavým komentářem doplnil pan Jiří Vo-
borný. Tento rok byl také mimořádnou dobou, kdy 
jsme mohli putovat k branám Milosrdenství, které 
byly na mnoha místech naší vlasti otevřeny u příle-
žitosti Svatého roku milosrdenství. 

Prvním zastavením na naší pouti byla zaniklá 
obec Pohoří na Šumavě, v jejíž blízkosti se nachází 
nejvyšší vrchol české části Novohradských hor Ka-
menec (1072 m.n.m.). Největší rozmach zaznamena-
la obec na konci 19. století, kdy zde stálo 186 domů 



V rámci návštěv významných mariánských pout-
ních místa jsme nemohli vynechat Svatý Kámen 
s nádherně vyzdobeným interiérem kostela a kaplí 
nad dvěma velkými kameny, na kterých je umístěna 
socha Panny Marie. 

Mezi oběma kameny je mezera a pověst říká, že 
až se oba kameny dostanou k sobě (dotknou se), na-
stane soudný den.  

Pouť jsme završili prohlídkou obnoveného pout-
ního kostela v Dobré Vodě, kde jsme rádi využili 
možnosti projít Svatou branou, vyslechli si výklad 
od sestry Ljuby z Rodiny Panny Marie, jejíž členo-
vé zajišťují chod toto nádherného poutního místa 
a jako závěr pouti zde byla slavena mše svatá. 

Nádherný den nejen letním počasím, ale i kultur-
ním a duchovním obohacením jsme ukončili návra-
tem po 21. hod.

Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému srdci Panny Marie
Tuto událost můžeme považovat za vrchol roku 

milosrdenství v naší farnosti. Připravovali jsme 
se na něj devítidenní modlitbou novény a v neděli  
13. 11. 2016 jsme se Panně Marii zásvětnou modlit-
bu při mši svaté zasvětili. Proč, když jsme většina 
pokřtění a tak jakoby zasvěcení Bohu? Protože na to 
často zapomínáme a Bohu se vzdalujeme. Protože 
nejsme věrni křestnímu slibu, často nežijeme v přá-
telství s Bohem a nekonáme dobro. 

Panna Maria nám pomáhá a učí nás prožívat náš 
všední, obyčejný život lepším, křesťanským způso-
bem. Bůh, aby nám dal Syna, si vybral Marii. A my, 
abychom došli k Otci, si volíme Marii. Je to stejná 
cesta k Bohu, ale opačným směrem. Když se naučíme 
s Marií prožívat každou věc, nabízet jí to, co prožívá-
me, už v tom nebudeme sami, ale vše budeme proží-
vat s Ní, jako Matkou. To je velká útěcha a povzbuze-
ní. Když jdeme životem s Marií, vše se stává snazší. 
Přijmout Marii do svého života, naučit se prožívat své 
dny, těžkosti s Marií, to nám změní život. 

Ale aby nám Maria mohla pomáhat, aby nás moh-
la ochraňovat v plné míře, musíme ji vědomě uznat 
a přijmout za svou Matku. To se děje právě skrze 
zasvěcení jejímu Neposkvrněnému srdci. Skrze akt 
zasvěcení srdci Panny Marie vstupujeme do její-
ho mateřského lůna. Tímto způsobem následujeme 
Pána Ježíše, protože se vydáváme na místo, ve kte-
rém se On sám stal člověkem. Zasvětit se Neposk-
vrněnému srdci Panny Marie je jako utíkat se do ne-
dobytné pevnosti, jako do záchranné archy, ke které 
satan neměl nikdy přístup. Zároveň skrze zasvěcení 
dáváme Panně Marii to místo v našem srdci, které jí 
podle Božího plánu a Boží vůle přináleží: v centru, 

u svého Božského Syna. Protože satan ví, že skrze 
Marii bude poražený, dělá všechno pro to, abychom 
jí toto centrální místo v našem srdci nedali. 

Účinky zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny 
Marie jsou velmi mocné. Autor knihy O pravé Mari-
ánské úctě sv. Ludvík Maria Grignion ujišťuje: „Maria 
je nejbezpečnějším, nejlehčím, nejkratším a nejdoko-
nalejším prostředkem, jak dojít k Ježíši. Kdo se zasvě-
tí Panně Marii, toho ona ponoří do hlubin svých mi-
lostí, ozdobí ho svými zásluhami, podepírá svou mocí, 
objímá svou láskou, dává mu své ctnosti: pokoru, víru, 
čistotu. A stejně, jako člověk, který se zasvětil, patří 
zcela Marii, patří Maria zcela jemu.“ Jako příklad mů-
žeme zmínit sv. Jana Pavla II., jehož papežské heslo 
znělo: Totus Tuus ego sum – Jsem celý Tvůj. V roce 
1981 byl spáchán na J.P.II. atentát. To, že tento atentát 
přežil, byl velký zázrak, který papež připisoval Pan-
ně Marii. „všechno, co mě ten den potkalo, považu-
ji za neobyčejnou mateřskou starostlivost a ochranu, 
která byla mocnější, než smrtonosná kulka.“ Co se 
tehdy stalo? Atentátník Ali Agča vystřelil na papeže 
z bezprostřední blízkosti z pistole ráže 9 mm a zasá-
hl spodní část břicha. Střela rychlostí 1000 km/h ale 
v těle 2x změnila směr, přičemž o pár milimetrů mi-
nula životně důležité orgány, učinila obrat o 90° a přes 
podbřišek vypadla do bílého džípu, kde ji našli. Ne-
být této „řízené“ trasy, aspoň jeden ze silně prokrve-
ných životně důležitých orgánů by byl určitě zasažený 
a papež by během několika minut podlehl vnitřnímu 
krvácení. A navíc by kulka vystřelená z malé vzdále-
nosti musela zasáhnout páteř, nebo alespoň v zádech 
zanechat díru velkou jako pěst. Byla to mateřská ruka, 
která vedla dráhu kulky, aby papež nezemřel. 



Ještě jednu událost zmíním, tentokrát národní.  
13. června 1929 přes sestru Lucii Panna Maria vzká-
zala, že si Bůh přeje, aby papež ve spojení se vše-
mi biskupy zasvětil Rusko jejímu Neposkvrněnému 
srdci. Pak se Rusko obrátí a bude mír. Ale k tomuto 
zasvěcení nedošlo a vypukla 2. světová válka s mi-
liony zmařených životů a nesmírným utrpením ne-
vinných. 13. 5. 1931 zasvětili portugalští biskupo-
vé svůj národ Neposkvrněnému srdci Panny Marie 
a sestra Lucie v roce 1939 napsala: Náš Pán přislibu-
je Portugalsku během 2. světové války mimořádnou 
ochranu. Toto má být důkazem a znamením té mi-
losti, kterou by dostali i jiné národy, kdyby se také 
zasvětili Srdci Panny Marie. 

Ve farnosti Obyčtov mají kostel zasvěcený Na-
vštívení Panny Marie. Během 1. světové války, když 
měli muži narukovat na frontu, místní farář je za-
volal do kostela a zasvětil je Panně Marii, bylo jich 
kolem 20. Kolik myslíte, že se jich z války vrátilo? 
Všichni. Ani jeden nezahynul. Vidíme už, jak je za-
svěcení a žití tohoto zasvěcení účinné? Proto jsme 
vykonali toto zasvěcení. Každý den se můžete po-
modlit jen tu poslední kratičkou část jako střelnou 
modlitbu: 

Matko, jsem Tvůj teď i navěky. Skrze Tebe a s Te-
bou chci navždy zcela patřit Ježíši. Amen.         

Váš duchovní správce otec Petr

Advent s Marií
S nastávající dobou adventní si často s úlekem 

uvědomíme: „Brzy budou vánoce!“ a honí se nám 
hlavou, co všecko do té doby musíme připravit, zvlád-
nout. Nepokojně zjišťujeme, že čas ztišení a přípravy 
srdce na oslavu příchodu Ježíše nám úspěšně válcuje 
předvánoční shon. Jak si v tom všem uchovat vnitřní 
pozornost a nezanedbat duchovní přípravu? Při mod-
litbě mě napadlo. Chtěla bych se v tomto adventu stát 
Ježíšem v Mariině lůně. On totiž v tichosti a bezpečí 
prožíval s Marií všecko, co se kolem ní dělo ve svě-
tě. Ve světě, který netušil, že se Maria stane Matkou 
Mesiáše. V našem světě, v mé práci, v mé rodině, 
v mých starostech i radostech, v mé slabosti, křeh-
kosti a pádech chci být s Kristem skrytý(á) v Mariině 
lůně a skrze Jeho pohled, Jeho naslouchání, prožívat 
a přijímat každodenní situace. 

Těšit se z Mariina Ano. Děkovat, že mě Bůh chtěl 
a že i se mnou má jedinečný plán. Nechat se utvářet 
Duchem Svatým. Naslouchat tlukotu modliteb Marii-
na Nejčistšího Srdce. Prožívat vše v bezpečí Matky. 
Odpočívat v tichosti, prostotě Mariiny poslušnosti 

Bohu. Nechat se nést tam, kam mě Bůh zavolá. Ži-
vit se věrností a důvěrným vztahem Matky ke svému 
Bohu. S pokorou a důvěryplnou odevzdaností Bohu 
přijímat Jeho nepochopitelné jednání. Ve své ubo-
hosti, chudobě se nechat kojit Mariinou vírou, láskou 
a nadějí.

A tak Ti, Maria, svěřuji své uši, pomoz mi na-
slouchat jako Tvůj Syn! 

Daruj mi odvahu v starostech mých, spočinout 
v Tobě, načerpat sil. 

Živit se láskou Tvou, poslušností, spěchat 
za „Alžbětou“ s křehkostí svou. 

Útrapy křivých cest obětovat, v cíli svém s rados-
tí vyzpívat Magnificat. 

Nehledět na sebe, být tam, kde mám, s lítostí od-
prosit, když to nedám. 

Vrhnout se v náruč tvou, začít znova, s vírou 
Tvou, důvěrou vše přijímat. 

Naplnit Otcův plán, jež se mnou má, jako Ty říci 
mu: „Buď vůle Tvá“. s. D.

Nezapomeňme si o Vánocích darovat čas

Drazí, s blížícími se vánočními svátky Vás chci 
povzbudit: nezapomeňme při tom množství dárků, 
které nakupujeme a dostáváme, na ten nejvlastnější 
dar: darovat něco sami ze sebe. Darovat si navzájem 
čas. Otevřít náš čas Bohu. Tak zmizí hektičnost. Tak 
se objeví radost, tak nastanou pravé svátky. 

Nechť vánoční svátky naplní srdce všech lidí po-
kojem a mírem! Radostné a pokojné vánoční svátky 
narození Ježíše Krista a šťastný nový rok 2017 

přeje 
Váš duchovní správce otec Petr.



Rodinné centrum Berušky je určeno pro rodiče 
s dětmi, ale také širší veřejnosti. Základním posláním 
je vytvoření otevřeného a přátelského místa k nefor-
málním setkáváním rodin s malými dětmi. Maminky 
zde najdou příležitost k aktivnímu trávení času s před-
školními dětmi, k navázání nových přátelství, k získá-
ní zkušeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu. Ma-
minky se scházejí každou středu. 

V letošním roce jsme ve spolupráci s mateřskou 
školou a dobrovolnými hasiči Rouchovany uspořádali 
„Dýňovou stezku“. Děti si v mateřské škole společně 
s rodiči vyřezali dýně, které vytvořil atmosféru původ-
ně anglosaského lidového svátku. K jeho tradičním 
znakům patří vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř, ale 
také různé příšerky, jako jsou čarodějky, duchové nebo 
hrůzostrašní čerti. V půl sedmé večer, když už se stmí-
valo, začali v průběhu stezky vystupovat různé posta-
vy, bubáci nebo čert. Trasou prošlo 125 dětí. „Akce se 
nám povedla. Přálo nám počasí a těší nás velká účast 
rodičů s dětmi. Děkuji všem strašidlům a spoluorga-
nizátorům za přípravu dýňové stezky. Moc se těšíme 
na příští rok“, říká Ludmila Fialová.

Angličtina pro děti 

Stále více rodičů se ptá, zda má výuka angličtiny 
v raném věku pro jejich dítko vůbec nějaký smysl. 
Prospěje, je k ničemu, nebo dokonce uškodí? Dětští 
psychologové se shodují, že nejlepší a nejefektivnější 
čas, kdy začít s výukou jazyků u dětí, je již od naroze-
ní. Klinické výzkumy prokázaly, že mezi narozením 
a pátým rokem života je schopnost učit se několika ja-
zykům lidskému mozku vrozena. V tomto období děti 
„absorbují“ jazyk bez většího vynaloženého úsilí, za-
tímco dospělí a starší děti musí při studiu jazyka tvrdě 
pracovat, říká lektorka angličtiny Jarka Palátová.

V centru začátkem školního roku započala výu-
ka anglického jazyka.  Výuka probíhá ve dvou sku-
pinách. První skupinou jsou děti předškolního věku. 
Hravou a zábavnou formou se děti seznamují s cizím 
jazykem. Druhou skupinou tvoří děti školního věku. 

Rodinné centrum Berušky

Dlabání dýní.

Vydlabané dýně.

Start dýňové stezky.

Další tábornický rok Dakoty
Pátým rokem zahájil činnost v září tábornický 

oddíl Dakota, který se každou středu schází na rou-
chovanské faře. Oddíl vznikl v Třebíči v roce 1994 
a v Rouchovanech už májí kluci a holky za sebou 
více než 100 schůzek, 35 výprav a tří letní tábory. 

Oddíl má v současnosti téměř dvacítku členů a pra-
cuje pro hlavičkou Rodinného centra Berušky.

„Smyslem oddílu není jen vyplnit dětem volný 
čas,“ říká Jan Burda - jeden z vedoucích. „Přede-
vším se snažíme naše členy naučit věci užitečné pro 



život. V náplni naší činnosti najdete, pobyt v pří-
rodě, vaření, rukodělné aktivity… Snažíme se ale 
také rozvíjet přátelství a smysl pro kolektivní práci 
a spolupráci v týmu.“

O oddíl je zájem a tak už se druhým rokem 
scházejí „dakoťáci“ ve dvou klubovnách. Zvlášť 
starší kluci - jejich program je trošku náročnější, 
protože se za tři roky už ledacos naučili - a mladší 
kluci a holky, kteří začínají.

Dakota se schází každou středu od 16.30 do 18.30  
hodin na faře. „Velké poděkování patří panu faráři 

i obecnímu úřadu za vstřícnost s jakou nám posky-
tují prostory pro naši činnost. Kdybychom se neměli 
kde scházet, oddíl by jen těžko mohl v Rouchova-
nech existovat,“ uzavírá Burda.

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 
hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce 
a pevné zdraví.

Ludmila Fialová

Historické okénko
Občas není od věci „Zpravodaj“ něčím osvěžit 

a některé rubriky obměnit. A tak pro tentokráte mís-
to rozhovoru s našimi mladými nahlédneme do naší 
pestré historie. A že máme u nás nač být hrdí, a to 
nejen tím, jaké dějiny našimi obcemi prošly, ale 
i tím, jak se k historii naší obce chováme. Nedávno 
jsme do našich domácností díky vedení obce a autor-
ským týmům v čele s panem Karlem Jiříčkem, paní 
Jarkou Novákovou, manželům Horkým a dalším 
spolupracovníkům dostali dvě krásné publikace 
o historii obce a o dlouholeté tradici našich hodů. 
A není tajemstvím, že se připravuje kniha další.

Já jsem nedávno u rodičů v knihovně objevil 
knihu, kterou jsem dostal před více jak čtyřiceti 
léty od svého dědy Františka Svobody, mimocho-
dem, kromě toho, že byl skvělým dědečkem, byl 
také ve své době významným členem místního 
ochotnického divadelního souboru. Kniha, no dnes 
už spíše „salátek“, byla vydána v roce 1924 jako 
„vlastivědný sborník“ a popisuje historické události, 
zvyky, pověsti, tradice a další zajímavosti z Moravs-
kokrumlovska a Hrotovicka a Rouchovany jsou zde 
jednou z nejčetněji popisovaných obcí. 

Trochu si zkraťme čekání na již zmiňovaný 
připravovaný druhý díl současného autorského 
kolektivu a nahlédněme do historie, jak byla zap-
sána na počátku dvacátých let minulého století:

Malý úryvek o módních trendech:
O tom, jak se ženy v samém městečku Rouchovan-

ech strojily, povídá jedna bábinka toto:
„V Rouchovanech se vždycky ženské jinak 

oblékaly než vůkolí, chytaly se hodně mody. Před 
60ti a 50ti roky nosily se krinoliny, později tuniky 
a na hlavě černé, hedvábné, prošívané čepce. Býva-
lo to jako nyní, předháněly se, která lepší. Pak nos-
ily ženy i svobodná děvčata velké šátky, pod bradou 
zašpendlené a v letech osmdesátých je začaly nah-

razovati šátky malými. Později začaly kacabajky 
s vložkou a ještě ženy čtyřicátnice je dosud nosí. 
Mladé však a děvčata se strojí zcela podle panující 
mody. A začaly choditi už i v kloboukách.“

Tolik asi o Rouchovanech od let šedesátých až 
po naše časy. (poz. cca 1860 - 1920)

Pár příkladů, jak se lidé v Rouchovanech 
a Šemíkovicích podomácku léčili:

Píchání v zádech: mokrý hadr na zádech přejede 
se žehličkou, prkénko se přiloží na záda a bouchne 
se na ně kladívkem

Krvácení z nosu: vdechne se do nosu práškový 
cukr

Stříle (píchání, střílení v uších): nemocný si lehne 
na bok, na ucho položí se miska se studenou vodou 
s 8 zrny ovsa. Na misku se zaklepe 3krát nůžkami, 
kolikrát zrnka poskočí, tolikrát stříle praskne. (Dělá 
se po 3 dní před východem nebo po západě slunce).

Píchání na prsou: přiloží se čerstvá psí kůže



Soudní právo:
Král Přemysl Otakar II. vyslal do Rouchovan 

bývalého svého kaplana Vernera a usadil ho zde jako 
faráře s velkou pravomocí soudní. Městečko Roucho-
vany podle starého práva bylo ochranným útočištěm 
těm viníkům, kteří právu odjinud unikli. Jakého ro-
zsahu to soudní právo bylo, nemůžeme dnes přesně 
stanoviti, ale zprávy o pokutách a pranýři udržely se 
od pokolení do pokolení. 

Ještě před 100 lety ukazovali si na náměstí 
v Rouchovanech v těch místech, kde dnes socha 
Jana Nepomuckého stojí, velké kameny, na nichž prý 
vinníci stávali pranýřem. 

Také prý na znamení soudního práva městečka 
Rouchovan stávala tam socha či sloup,jemuž 
říkali „Vatra“, dle jiných „Matra“. Původní ka-
meny starého pranýře byly rozebrány a jeden 
z nich tvoří práh radnice, ze druhého je lavička 
u „Bochničkových“ vedle řezníka Papuly a třetí je 
rožním kamenem v „brance“.

Tolik pár úryvků zpracovaných téměř před sto 
léty. No a my už se můžeme těšit na novou knihu 
v našich knihovnách. Tak ať se autorům daří.

Milan Svoboda 

Hode 2016
Nestává se příliš často, aby již na první předhodo-

vé schůzce bylo jasné, že se všechny kroje neobsadí. 
Při jejich přebírání jsme ale zjistili, že dokonce není 
ani druhá stárková. Nakonec se této role již po ně-
kolikáté ujala Jarka Tesařová společně s nejzkušeněj-
ším zavádějícím, Lukášem Holubářem, který letos 
posunul svůj osobní rekord v počtu zavádění na čís-
lo 13. Úctyhodný výkon! Májky kluci nachystali již 
tradičně týden dopředu, aby páteční zahájení hodů 
v podobě vázání rozmarýnů a popíjení vína mohlo 
probíhat ve větším poklidu. Sobotní program započal 
již tradičně rozděleně, holky u druhé stárkové a kluci 
na Radnici, kde jsme všichni ladili náladu a někteří 
z nás ještě texty. Nakonec vše proběhlo v pořádku 

a od Tesařů se program přesunul na náměstí, kde se 
pilo a tančilo za doprovodu Túfaranky až do sedmé 
hodiny večerní. Poté jsme se průvodem přesunu-
li od Tesařů až do sokolovny, kde probíhala večerní 
zábava. Právo (a hlavně stárkové) jsme předali že-
natým a nechali je na nějaký čas zavzpomínat, jaké 
to je protáčet mladé kosti :). Zábava se opět vydařila 
a probíhala až do ranních hodin, což se také podepsa-
lo na fyzické zdatnosti stárků, kteří zavítali na neděl-
ní mši svatou. Odpolední program poté pokračoval 
obdobně, jen místo dění se posunulo do nedalekých 
Šemíkovic, neboť první stárkovou byla Petra Dobe-
šová společně s bratrem Josefem. Své role se zhos-
tili bravůrně a jako bonus jsme se všichni přesunuli 



do Rouchovan na koních, což skvěle dokreslilo celou 
atmosféru, připadající opravdu časy minulé. Tančilo 
se opět až do večerních hodin, co jen zbývající síly 
dovolily. I když to zpočátku s hodama nevypadalo 
přiliš dobře, nakonec se vše vydařilo a užili jsme si 
to jako každý rok. Poděkování patří všem, kteří se 

nějakým způsobem na hodech podíleli, nebo se jen 
přišli podívat a udělat tak skvělou atmosféru společně 
s námi. Do příštího roku doufáme, že opět vyjde po-
časí, někdo z mladších rozšíří naše řady, sejdeme se 
všichni místní i přespolní a pobavíme se tak, jak je to 
v Rouchovanech o hodech zvykem. 

Stárci                          Stárkové                          Ženáči
Holubář Lukáš           Tesařová Jaroslava          Fiala Vladislav
Dobeš Josef                Dobešová Petra               Maša Jiří
Ludvík Lubomír          Babková Monika             Daněk Radek
Tesař Jiří                    Svobodová Daniela         Kovács Karel
Veselý Pavel              Svobodová Andrea          Pýcha David
Pohanka Martin         Abrahámová Jana            Voborný Jiří
Klimeš Petr                Nováčková Adéla            Pelán David
Kopeček Josef           Abrahámová Hana           Pohanka Vojtěch
Klimeš Jiří                 Nezdařilová Nikol          Kratochvíl  Jan
Stejskal  David          Dobešová Hana                Pohanka Petr

Rychtář:       Horký Jaroslav
Radní:          Fiala Vojtěch, Vítek František
Serbus:         Dobeš Jaroslav
Ponocný:      Pýcha Vítězslav
Hotař:           Voborný Jiří
Hudba:         Túfaranka
Šatlava:        Nováková Jaroslava

Lubomír Ludvík ml., Daniela Svobodová



Je to už docela dlouhá doba, co se na malém 
plakátu na obecní knihovně objevila fotka Strýčka 
Sama s výzvou „Rouchovanské ochotnické divadlo 
hledá právě Tebe“. Znovuoživení činoherního sou-
boru, který měl v Rouchovanech dlouholetou tradici, 
oživila aktivita p. Jana Kratochvíla, který z původně 
malého počtu ochotníků sestavil soubor, který spolu 
zkouší a hraje již tři roky. Za tu dobu soubor prošel 
různými personálními změnami. Z různých důvodů 
někteří členové odešli a bylo nutné je nahradit, což 
nebylo jednoduché. Nakonec se ale podařilo vytvo-
řit stálou základnu. 

Prvním představením, které soubor nacvičoval 
téměř dva roky, byla hra britské dramatika Michae-
la Cooneyho Nájemníci pana Swana. Když jsme se 
pro tuto hru rozhodovali, netušili jsme, kolik práce 
nás čeká. Jednalo se o textově náročnou hru zalo-
ženou na krátkých dialozích. Nastudování bylo vel-
mi náročné a trvalo dlouhou dobu, protože vzhle-
dem k pracovní vytíženosti divadelníků bylo možné 
zkoušet pouze jednou týdně. Premiéra se odehrála 

Rouchovanský ochotnický soubor R.U.M.  
má za sebou 3 roky své existence

v rouchovanské sokolovně v květnu letošního roku 
a repríza v srpnu téhož roku. Obě představení se tě-
šila hojné návštěvě a po jejich skončení se ochotníci 
dočkali hlasitého potlesku zaplněného sálu, který 
pro ně byl největší odměnou. Výtěžek z dobrovol-
ného vstupného bude předán Dětskému popálenino-
vému centru Fakultní nemocnice v Brně. V součas-
né době soubor nacvičuje novou hru, kterou hodlá 
v premiéře uvést v březnu následujícího roku.

Poděkování patří zejména TJ Sokol Rouchova-
ny, pod jehož hlavičkou divadelní soubor vystupu-
je, za maximální podporu a vstřícnost a také za po-
skytnutí prostor sokolovny, kde probíhají pravidelné 
zkoušky. Poděkování patří také našim životním part-
nerům a partnerkám za trpělivost a toleranci, bez 
nichž by naše činnost nebyla možná. 

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a tě-
šíme se s Vámi na setkání na našich představeních.

Za divadelní soubor 
Jan Kratochvíl

Cyklistický závod „Okolo Stejskala“
V sobotu 3. 9. 2016 se v okolí rouchovanského rybníka 

Stejskal konal 1. ročník cyklistického závodu s příznačným 
názvem Okolo Stejskala. 

Závodilo se ve všech věkových kategoriích. Ti nejmladší 
využívali tzv. odrážedla, ostatní kategorie pak horská kola. 
Hlavní závod odstartoval ve 13 hodin, kdy na trať vyjeli do-
spělí závodníci. Ti závodili ve dvou kategoriích - HOBBY 
a ELITE. V kategorii HOBBY čekal na závodníky náročný 
25 km dlouhý okruh, který je po polních a lesních cestách 
zavedl až do údolí řeky Rokytné. Jezdci v kategorii ELITE 
tento náročný okruh absolvovali dvakrát, takže je čekalo  
50 km, během kterých ve stoupáních zvládli úctyhodných  
940 výškových metrů. 

O tom, že trať byla skutečně obtížná, svědčí i několik de-
fektů, které některým závodníkům znemožnily dokončit zá-
vod. Důležité však bylo, že nedošlo k žádnému zranění. 

Pořadatelské zajištění takové akce je velice náročné, 
na přípravě a zajištění závodu se podílelo 30 lidí. Jenom 
na trase bylo možné potkat 20 traťových komisařů. Celko-
vé ohlasy závodníků byly velmi pozitivní, zejména panovala 
spokojenost s volbou trasy a kvalitou značení. Tyto okolnosti 
představují pro organizátory velkou motivaci pro uspořádání 
dalšího ročníku, na který již teď všechny srdečně zveme.  



Vážení spoluobčané,
stejně jako v minulém vydání obecního zpravodaje 
bych Vás rád seznámil s činností komise pro kul-
turu a sport. Pracujeme ve stále stejném čtyřčlen-
ném složení (Jiří Voborný, Ludmila Fialová, Milan 
Svoboda, Lukáš Holubář) a naše setkání probíhají 2 
x měsíčně. Mezi naše hlavní úkoly pro druhou část 
roku 2016 patřila příprava zpravodaje, který se vám 
v tomto předvánočním čase dostává do rukou. 

Všichni členové této komise se aktivně podílí 
na kulturním a sportovním dění v obci, ať už jako 
funkcionáři sportovních oddílů, členové zájmových 
organizací, nebo autoři a realizátoři různých akcí, 
kterých se jako naši spoluobčané zúčastňujete. 

V letošním roce se uskutečnil první ročník cyk-
listického závodu „Okolo Stejskala“, který lze po-
važovat za velmi vydařený (více v článku na jiném 
místě zpravodaje). 

Se stále větším zájmem se setkávají zájezdy 
do brněnských divadel. Máme za sebou nádherné 
představení opery Nabucco v Janáčkově divadle, 
kterého se zúčastnilo 50 občanů. Uskutečnil se také 
zájezd na divadelní představení pro děti v brněn-
ském divadle Reduta. 

Poděkování patří manželům Fialovým za pří-
pravu tzv. „Dýňové stezky“. Tuto akci lze hodnotit 
velmi pozitivně, počet zúčastněných osob překonal 
očekávání, neboť si tuto stezku prošlo úctyhodných 
250 osob. 

Komise pro kulturu a sport obce Rouchovany

Společenská  kronika

Kulturní komise má za sebou také výjezdní zase-
dání do oblasti Novohradských hor, kde jsme spo-
lečně připravovali zájezd pro naši a okolní farnosti 
změřenou na mariánská poutní místa (viz. text pana 
faráře). 

Podílíme se i na dalších společenských akcích 
v naší obci, mezi které patří „Zahájení adventu“, zá-
jezd na „Vánoční jarmek“ do Valašských Klobouků 
nebo třeba „Troubení na návsi“ (po půlnoční mši 
svaté). 

Vzhledem k loňské hojné účasti pořádáme pod 
záštitou obce další lyžařský zájezd do rakouské-
ho střediska Stuhleck, který proběhne ve čtvrtek  
29. 12. 2016, a na který vás všechny srdečně zveme. 

Naše poděkování patří paní knihovnici Ivě Truč-
kové, která nám se všemi akcemi výrazně pomáhá. 
Děkuji také vedení obce Rouchovany za finanč-
ní 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 vánočních svátků a tě-
ším se na setkání s vámi na některé kulturní, spor-
tovní nebo společenské akci, ať už v naší obci nebo 
na některém ze zájezdů a výletů.

Za komisi pro kulturu a sport
Jiří Voborný

Významného životního jubilea se v roce 2016 dožili tito občané:

V Rouchovanech
Věku 70 let:
•	 Bláhová Marie
•	 Vítámvás Rudolf
•	 Škarabelová Pavla
•	 Bojanovský František
•	 Tručková Vlasta
•	 Klementová Anna
•	 Přidal Milan
•	 Kostelecký Miroslav
•	 Buchalová Drahomíra
•	 Pánková Eva
•	 Bachmannová Marie
•	 Ludvíková Jana



Věku 75 let:
•	 Ludvík František
•	 Suchý Josef
•	 Pelán Josef
•	 Svobodová Vlasta
•	 Šálková Jarmila
•	 Černá Pavla

Věku 80 let:
•	 Grunová Anna
•	 Pospíšilová Marie
•	 Ondráčková Marie
•	 Věku 85 let:
•	 Svobodová Marie
•	 Horká Ludmila

Věku 90 let:
•	 Dobešová Vlasta
•	 Pachrová Marie

Věku 91 let:
•	 Illková Jindřiška

Věku 94 let:
•	 Tručková Jiřina

V Šemíkovicích
Věku 70 let:
•	 Dobeš František

Věku 80 let:
•	 Nováková Bohumila

Věku 85 let:
•	 Prušková Stanislava

Věku 92 let:
•	 Škoda Jan

Věková struktura obyvatel

Část obce

Dospělí Děti
Celkem

Muži Ženy Muži Ženy

Počet Prů-
měr Počet Prů-

měr Počet Prů-
měr Počet Průměr Počet Průměr

Rouchovany 451 46,03 479 48,69 86 7,65 82 7,79 1098 41,33

Šemíkovice 28 57,26 37 55,55 3 5,89 4 5,05 72 51,34

Celkem 479 51,65 516 52,13 89 6,78 86 6,43 1170 46,34

V roce 2016 se v Rouchovanech a Šemíkovicích narodili:

•	 Juraček Tomáš
•	 Urbánková Ema
•	 Vala Michael
•	 Sáňková Anežka
•	 Kalina Dominik
•	 Jelínek Adam
•	 Miloslav Salák
•	 Veselá Alena
•	 Lačňáková Veronika
•	 Vacušková Elena
•	 Kaislerová Tereza
•	 Kocmánek Michael
•	 Urbánek Martin



Rozloučili jsme se:

•	 Mirošová Libuše
•	 Jiříčková Jiřina
•	 Miroš Miroslav
•	 Matějek Bohumír
•	 Rothová Božena
•	 Bělíková Emílie

(údaje, uváděné v této rubrice, jsou k 30. 11. 2016)

Jedna z největších stavebních fi rem na  Vysočině 
trvale přijímá šikovné lidi s chutí do práce!

 Dělnické pozice:
 I ZEDNÍK
 I TESAŘ
 I ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ
 I LAKÝRNÍK
 I MONTÉR PREFA
 I PRACOVNÍK PREFA VÝROBY

 I KLEMPÍŘ
 I STROJNÍK
 I OBKLADAČ
 I PODLAHÁŘ
 I IZOLATÉR
 I STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK

Technické pozice:
 I PŘÍPRAVÁŘ
 I VEDOUCÍ STAVBY
 I PROJEKTANT
 I VEDOUCÍ MONTÁŽÍ 

PREFA

V
O

LN
É 

PO
ZI

C
E

NABÍZÍME
 I stabilní profesní uplatnění v prosperující společnosti
 I odpovídající fi nanční ohodnocení
 I 5 týdnů dovolené a další fi remní benefi ty

STRUKTUROVANÉ ŽIVOTOPISY NA:  valerianova@sok.cz I PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: 568 838 829

www.sok.cz

Staňte se součástí našeho týmu! Nevyučené pracovníky zaškolíme.

Hledáte práci?

inzerce



Prosinec
•	 24. 12. 2016  Troubení na návsi (po půlnoční mši svaté)
•	 28. 12. 2016  Lyžařský zájezd (Stuhleck - Rakousko)

Leden 
•	 13. 1. 2017  Myslivecký ples (sokolovna) 
•	 28. 1. 2017  Fotbalový ples (kinokavárna) 

Únor 
•	 11. 2. 2017  Školní ples (sokolovna) 
•	 18. 2. 2017  Průvod po vsi (masky)
•	 25. 2. 2017  Masopustní merenda (sokolovna)

Březen
•	   5. 3. 2017  Mezinárodní den žen (setkání v kinokavárně)
•	 19. 3. 2017  Dětský karneval

Duben
•	 22. 4. 2017  Rouchovanská 25 - Dálkový pochod krajem Vítězslava Nezvala
•	 30. 4. 2017  Pálení čarodějnic (lihovar) 

Květen
•	 20. 5. 2017  Pivní slavnosti (lihovar)

Červen
•	   3. 6. 2016  Rybářské závody + Dětský den 
•	 24. 6. 2017  Oslavy  - 135 let SDH Rouchovany 

     - 85 let 1. SK Rouchovany

Červenec
•	 15. 7. 2017  „Na pivíčko“ (Klémova krčma)
•	 29. 7. 2017 Motosešlost (myslivecký areál Šemíkovice)

Srpen
•	 12. 8. 2017  Stavění máje (náměstí)
•	 12. 8. 2017  Pouťová zábava (náměstí)
•	 13. 8. 2017  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 2016. 

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

Akce v Rouchovanech


