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Vážení a milí spoluobčané,
nedávno jsme na náměstí rozsvítili vánoční strom 
a na adventním věnci svítí svíce. Hodlali jsme 
uspořádat adventní jarmark a setkání s vámi, 
našimi spoluobčany. Epidemiologická situace 
a vládní nařízení však rozhodly jinak. Setkat 
se nás mohla jen pouhá stovka občanů, a to 
ještě nejlépe, kdyby to byli občané prokazatelně 
očkovaní anebo nedávno nemocní s COVID 19. 
Jako pořadatelé jsme nechtěli riskovat možný 
přenos viru a tím i šíření nákazy. Hlavně však 
jsme nechtěli kontrolovat očkované, uzdravené 
a neočkované a tím dělit Vás spoluobčany na ty, kdo 
mohou zůstat a ty, kteří musí stát daleko a sami.
Zkrátka nechtěli jsme dělit přátele na kategorie. 
Z historie víme, že jakékoliv dělení občanů bylo 
nebezpečné pro celé lidské společenství.
Jak vnímáme dobu adventu?
Vánoční strom je považován za symbol radosti, 
štěstí a hojnosti. Advent pak je dobou pokoje 
a rozjímání o Bohu, očekávaní slavnosti narození 

Ježíše Krista. Moderní doba sice původní obsah 
předvánočního času přemohla komerčními 
zájmy, ale určitě není na škodu se zklidnit, 
na chvíli se zastavit, zavzpomínat na naše blízké 
a pomyslet na lidi potřebné nebo osamocené 
a obdarovat je třeba jen pozdravem a úsměvem.
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku. Nevíme, jak o něm někdy 
v budoucnu budou psát historikové. Věřím, že 
u nás v Rouchovanech to byl rok bez zvláštních 
událostí. Prožívali jsme různá omezení, každý 
z nás si hledal cestu proti nemoci. Právě při 
hledání té vlastní cesty jsme poznali, že člověk 
je od přírody nadán neúnavnou energií, vůlí 
překonávat překážky a rozumem i vědomím 
a že nechce a nemůže ve svém úsilí polevit.
Jaký asi rok 2022 bude?
Odpověď budeme nacházet v jeho běhu, v čase, 
který prožijeme. A v té chvíli mi dovolte vyslovit 
víru ve Vás občany Šemíkovic a Rouchovan, 
že máte energii i vůli život zvládnout.

Vladimír Černý, starosta

Dovolte mi do nového roku popřát 
Vám právě hodně energie,  
nekonečnou vůli, k tomu pevné zdraví, 
štěstí a rok 2022 prožitý v míru. 
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Informace z obecního úřadu
Rouchovany a Šemíkovice v roce 2021

Do roku 2021 jsme vstupovali bez oslav Silvestra, 
bez sezóny plesů, bez představení loutkového diva-
dla našich Sokolů, bez akademie k oslavě Dne matek 
na  druhou květnovou neděli. Trochu jsme se na-
dechli v létě a naše mládež uspořádala tradiční pouť, 
díky odhodlání stárků, stárkových, rychtáře a  rad-
ních jsme ještě zvládli tradiční Svatováclavské hode, 
které byly opravdu důstojným kulturním zážitkem 
pro celé Rouchovany. Poděkování patří Vám všem 
organizátorům za skvělé akce. Poděkování patří také 
našim obchodníkům a  prodavačům za  každodenní 
práci, kterou považujeme za  samozřejmost. Nesmí-
me zapomínat na  naši mládež, díky za  práci učite-
lům, učitelkám ve školce a škole, i  těm, kteří našim 
dětem poskytují každodenní servis. Přidat musíme 
také poděkování vedoucím kroužků za práci s dětmi 
ve spolcích, sportovcům za reprezentaci obce atd. 

Myslíme také na  rodiče všech dětí, vždyť dnes 
skloubit dennodenní práci s péčí o děti na distanční 
výuce s celodenním režimem a s dětmi doma je také 
o  značném sebezapření. Pak si teprve uvědomíme, 

jak nám školka, škola nebo střední škola i učiliště umí 
ulehčit starosti o děti a mládež.

I když jsme žili v roce 2021 po většinu času v něja-
kých omezeních, normální život se nezastavil. Fungo-
valy všechny služby, zásobování vodou, odvod splaš-
kových vod, odvoz odpadů a provoz sběrného dvora. 
Provozy zabezpečující tep obce nebyly přerušeny ani 
nijak omezeny. Za  případná drobná pochybení se 
Vám spoluobčané omlouváme a současně děkujeme 
za  trpělivost a  pochopení. Děkuji spolupracovní-
kům z úřadu, zastupitelům za spolupráci v roce 2021. 
Nezapomínáme také s vděkem k našim zaměstnava-
telům a všem, kteří spolupracují s obcí Rouchovany.

Dovolte mi připomenout také několik realizova-
ných projektů i událostí, které pomáhají chodu obce 
a života občanů. Po dlouhá léta jsme v placení daně 
z nemovitosti používali místní koeficient 5 pro zvý-
šený výběr této daně. Dobrou zprávou je, že přijatý 
daňový balíček se dotknul také daně z  nemovitosti 
a  dovolil stanovit místní koeficient na  určitá katas-
trální území obce. Proto jsme v zastupitelstvu obce 
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Informace z obecního úřadu
schválili změnu a novou Vyhlášku o dani z nemovi-
tosti a v ní jsme stanovili místní koeficient ve výši 5 
pouze pro katastrální území Heřmanice u Roucho-
van. Tímto vám chceme sdělit, že placení daně z ne-
movitosti pro katastrální území Rouchovany a Šemí-
kovice bude již na úrovni základních sazeb. Znamená 
to, že zaplatíte předepsanou daň a obec Vám již nic 
nebude vracet. Odpadne myslet na žádost o vrácení 
atd. Z  tohoto místa jsem všem povinen poděkovat 
Vám za dlouhá léta pochopení a trpělivosti, kterými 
jste naší obci a jejímu rozpočtu věnovali a prokazova-
li. Při schvalování dokumentů obce jsme také přijali 
novou Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021, o  sta-
novení obecního systému odpadového hospodářství 
obce Rouchovany. V této vyhlášce reagujeme na no-
velu zákona o odpadech. V ní pak je obecné stanove-
ní povinností občanů, jak nakládat s odpady. Systém 
zůstává stejný a jedno důležité sdělení pro Vás, míst-
ní poplatek za ukládání odpadů není stanoven, sběr 
odpadů i nadále zůstává nezpoplatněn.

Dále jsme dokončili několik rozhodnutí ohledně 
prodeje pozemků v bývalé mlékárně, řešili jsme také 
drobné části pozemků kvůli zarovnání nesrovnalos-
tí s hranicemi, tak jak byly nalezeny při revizi údajů 

z katastrálního úřadu. Po novém roce začneme sepi-
sovat smlouvy a veškeré tyto záležitosti dokončíme. 
Kromě větších inženýrských akcí Vodovod a  Inže-
nýrské sítě jsme dokončili Sociální zázemí kempu. 
Ohlasy na nově rekonstruované sprchy a WC jsou jen 
pozitivní a dle tvrzení návštěvníků jsme úrovní slu-
žeb ,, vykročili do Evropy“. Kéž by takových hodnoce-
ní bylo víc. Je to naše přání.

Připravujeme také projekty na  opravy obecního 
majetku, vodovodu i kanalizace, veřejného osvětlení 
a dalších provozů. O rekonstrukci školy v Šemíkovi-
cích již nemohu psát. To slibuji dlouhá léta a tady mu-
sím přiznat, že se nám nedaří sehnat dotaci. Poslední 
pokus učiníme a  pokud nebudeme úspěšní, pak se 
do opravy pustíme za vlastní prostředky.

Milí spoluobčané,
život běží dál a ve vedení obce jsme si vědomi, že 

máme plno práce před sebou. Chci Vám za všechny 
zastupitele slíbit, že máme rozvoj Šemíkovic 
a Rouchovan vždy na paměti.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci 
Vladimír Černý

starosta 

Naši senioři
Klub důchodců v roce 2021

V první polovině roku se nám nepodařilo uskuteč-
nit žádnou schůzku, z důvodů krize spojené s novým 
koronavirem. Teprve od září 2021 jsme měli možnost 
se zase scházet v knihovně, díky pochopení paní Ivy 
Tručkové.

První schůzka se uskutečnila 7. září, probírali jsme 
naše úspěchy při pěstování ovoce a zeleniny a zpra-
cování naší úrody.

Také jsme probírali možnost uskutečnit podzim-
ní zájezd na Zámek Lysice, autobus byl zajištěn bez 
problémů a uvažovali jsme o možnosti zájezd rozšířit 

o  návštěvu Zámku Rájec nad Svitavou, nebo podle 
zájmu případně navštívit Pivovar Černá hora. Termín 
zájezdu byl stanoven na  2. října, ale z  důvodu stále 
nepříznivé situace s COVIDEM se na zájezd přihlási-
lo málo lidí, a proto se zájezd neuskutečnil.

Další schůzka KD byla 5.října a poslední dne 9. lis-
topadu, probírali jsme podzimní práce na zahrádce, 
naše úspěchy a  chyby v  kulinaření a  doporučovali 
jsme naše oblíbené recepty, také jsme ochutnali by-
linný čaj s šípky a výborný bezinkový likér od Hulínů. 

Scházíme se pravidelně vždycky jednou za měsíc, probíráme zdraví, zájmy,...  
Škoda, že nás není víc!   - - -   Tak to už neplatí!!!
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Naši senioři
Cvičení starší dorostenky

Vlasta Sv. nám zajistila možnost cvičit ve  škole, 
první cvičení bylo  4. října, bylo nás 6, s nápovědou 
jsme cvičení celkem zvládly  a nakonec jsme si krásně 
zatančily.

Ještě jsme se dvakrát sešly v  tělocvičně, ale další 
cvičenky se omlouvaly, že nechtějí cvičit v uzavřeném 
prostoru, že budeme raději chodit ven na vycházky. 

Naše cvičení obvykle končíme pokřikem „našemu 
cvičení NAZDAR a  teď dodáváme„ a  COVIDOVI 
NA ZMAR !!!

Tak jsme se domluvily, že pokud bude slušné po-
časí budeme chodit ven na vycházky, do naší krásné 
přírody.

První vycházka se uskutečnila 8. listopadu, bylo 
nás asi 6 a  šly jsme do žlebu, byla to pohoda, vidě-

ly jsme daňky, na  fotografii nebyli 
vidět, holé stromy byly šedé a daňci 
také, a měli krásné paroží.

Další vycházka 15. listopadu byla 
na  koupaliště, krásný den, klidná 
hladina rybníka, který byl po dlouhé 
době krásně plný. Pěkně jsme si to 
užily, barevný podzim už končil, listí 
nám šustilo pod nohami.

Třetí vycházka byla 29. listopadu, 
zase do žlebu, ale když jsme viděly ty 
závěje, tak jsme šly dál po  silnici až 
na další křižovatku a šly jsme po sil-
nici lemované stromy a  keři špend-
líků, od západu byl studený vítr, tak 
jsme se otočily k větru zády a v poho-
dě jsme došly domů. 

ROUCHOVANSKÁ  „ 25“ 
Pochoďák se konal 4. září a byly jsme 4, zase jsme 

se zapsaly na DESÍTKU, chtěly jsme zase vidět BEN-
DÁK, dostaly jsme mapky a vyrazily jsme. Byla to pri-
ma procházka, jen jsme si říkaly, že když je pochod 
na jaře tak se příroda probouzí a hodně kvete, může-
me si vyzkoušet naše znalosti z botaniky. 

U Bendova mlýna jsme si přečetly plakátek o his-
torii mlýna a na mostě přes řeku jsme si zapěly Teče 
potůček bublavý a šly jsme dál, další razítko jsme do-
staly od p. starosty a šly jsme dál až Texlovu mlýnu 
kde se pekly buřty.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám  
do Nového roku hodně zdraví a štěstí,  

musíme si uvědomit, že neočkování není osobní  
záležitost, je to riziko pro celou společnost!!! 

za Klub důchodců 
Jarmila Cibulková
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Škola a školka TGM ve školním roce 2021 - 2022
Školní rok, který začal 1. září 2021, vyšlo v platnost 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 
ČR upravující provoz škol a  školských zařízení. Za-
čali jsme testováním žáků a  zaměstnanců a  v  plat-
nosti zůstávala běžná pravidla pro nošení ochrany 
dýchacích cest. Ačkoliv došlo k  některým omeze-
ním ve výuce a ve volnočasových aktivitách, přesto 
jsme všichni velmi rádi, že můžeme bez omezení vy-
učovat tělesnou a  hudební výchovu a  dopřát našim 
žáků účast na exkurzích, na vzdělávacích, kulturních 
a sportovních akcích. 
Učitelé naší školy se zapojili do  Národního plánu 
doučování. Doučování pomáhá dorovnat rozdíly 
ve zvládnutí učební látky, které vznikly v období dis-
tanční výuky. Nenahrazuje výuku ve  škole, ale do-
plňuje ji a prohlubuje v závislosti na  individuálních 
potřebách žáka.  

Mateřská škola   
Děti mateřské školy jsou od  nového školního roku 
zapojeni do  dvou projektů. Ti nejmladší se účastní 
projektu „Se Sokolem do  života aneb Svět nekon-
čí za  vrátky, cvičíme se zvířátky“, který je zaměřen 
na různé pohybové aktivity a třída předškoláků pra-
cuje v projektu „Celé Česko čte dětem“, jehož cílem 
je podpora společného čtení jednak v mateřské škole 
a dále rodičů a dětí. 

Ze života ZŠ a MŠ

Akce a aktivity žáků na prvním stupni ZŠ

Až se zima zeptá, co jsme dělali na podzim?

• Abychom lépe poznali naše okolí, vydali jsme se 
na výpravu na Mstěnice. 

• Sbírali jsme kaštany pro myslivecké sdružení 
Rouchovany. 

• Lucie Valachová a žáci páté třídy pro nás připra-
vili Evropský školní sportovní den.

• Účastnili jsme se programu „Bezpečně k  cíli“ 
zaměřený na  dovednosti z  dopravní výchovy 
a čtvrťáci navštívili dopravní hřiště v Třebíči.

• Druhákům se líbilo v muzeu Hrotovicka.

• S panem Cafourkem jsme se setkali na sběrném 
dvoře a vytřídili přinesený odpad. 

• Vyrobili jsme spoustu vánočních přání pro naše 
babičky a dědečky a připravili koledu na webo-
vých stránkách školy.

• Těšíme se na vánoční procházku s myslivcem pa-
nem Novákem.
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Akce 2. stupně

První pomoc pro žáky 9. ročníku
Naše škola se každoročně zapojuje do  projektu 

ČČK o  poskytování první pomoci pro žáky 8. tří-
dy. Vzhledem k  distanční výuce nemohl loni tento 
projekt proběhnout, proto byla naší škole navrhnu-
ta varianta, kdy na podzim bude projekt pro 9. třídu 
a na jaře pak pro 8. třídu. Dne 7. 10. 2021 tedy přijely 
do  naší školy dvě záchranářky, aby žáky 9. ročníku 
stručně seznámily s pravidly poskytování první po-
moci. Hovořily postupně o náplni práce záchranářů, 
kdy a jak zavolat záchranku, jak postupovat v záchra-
ně do příjezdu odborníků. Zmínily se také o tom, co 
se děje s pacientem po naložení do sanitky do příjez-
du do  nemocnice. Žáci se seznámili se základními 
postupy poskytnutí první pomoci, s  nejčastějšími 
chybami. Pak měli možnost prohlédnout si vybavení 
sanitního vozu. Žáci měli spoustu dotazů a byli po-
chváleni za zájem i kázeň.  

Na  tuto praktickou instruktáž navázali 12. 11. 
2021, kdy proběhla druhá část kurzu. Dozvěděli se 
o  poskytování první pomoci v  konkrétních přípa-
dech a mohli si i spoustu technik vyzkoušet prakticky 

(např. masáž srdce, zástavu krvácení). Žáci si uvědo-
mili nutnost poskytnutí včasné laické první pomo-
ci. Doufáme, že své nově nabyté poznatky v případě 
nutnosti uplatní a budou jim ku prospěchu v dalším 
životě.

Ekologické programy
Na podzim se žáci druhého stupně zúčastnili eko-

logicky zaměřených výukových programů pod ve-
dením zkušených lektorů z Lipky. Jedná se o školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání, které sídlí 
v Brně a připravuje akce různého typu pro školy i ši-
rokou veřejnost. 

Pro osmáky a deváťáky byl vybrán program „Mari-
huana a konopí“. Žáci během dne mluvili o marihua-
ně i konopí z několika pohledů – droga, lék, technická 
plodina. Porovnávali účinky tabáku s  marihuanou, 
výhody a nevýhody pěstování konopí a bavlny. Na zá-
kladě informací si tak mohli utvořit vlastní názor 
dané téma.

Ze života ZŠ a MŠ
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Šesťáci navštívili „Vlněnou dílnu“. Sami si mohli 
vyzkoušet vyčistit a zpracovat ovčí rouno – praní, vy-
česávání pomocí kramplí a bubnové česačky, předení 
s vřetánkem i  s kolovrátkem, tkaní na  tkalcovských 
stavech. Ve druhé části programu využili žáci vlnu, 
kterou si předtím vyčesali, na suché či mokré plstění. 

Každý z nich si vytvořil vlněnou podložku pod hrne-
ček nebo přívěsek na klíče. 

Fotokoutek na Svatováclavské hody
V  září pomáhaly žákyně osmé a  deváté třídy vy-

tvořit fotokoutek pro mládež na Svatováclavské hody. 
Akrylovými barvami kreslily horácké motivy na bílé 
plátno. Za jejich pečlivou práci bychom jim rádi ještě 
jednou poděkovali. 

Angličtina s rodilým mluvčím
Zájemci z řad žáků deváté třídy se jednou měsíčně 

od října do června zapojují do online výuky anglické-
ho jazyka s rodilým mluvčím.

Ze života ZŠ a MŠ

Přání
Milí spoluobčané, žáci a zaměstnanci  
ZŠ a MŠ TGM Rouchovany vám přejí  

příjemné prožití vánočních svátků  
a v novém roce pevné zdraví  

a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
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Život ve farnosti
Milí, 
ohlédnutí za uplynulým rokem začínáme tradiční Tříkrálovou sbírkou, která se letos díky epidemiologickým 
opatřením nemohla konat obvyklým způsobem návštěvou koledníků v domech, proto byly kasičky Tříkrálové 
sbírky umístěny na různých místech (kostel, pošta, obecní úřad, coop), kam mohli návštěvníci v průběhu led-
na přispět, celkem se tímto netradičním způsobem vybralo asi o třetinu méně, než loni.  Za obec Rouchovany 
to byla částka 24 408 Kč. 
Také letos se uskutečnil Božítělový průvod s procesím po obci a svátostným požehnáním. Ale díky nouzo-
vému stavu a omezením s tím spojených se celou první polovinu roku ve velké míře omezil život ve farnosti. 
Snížil se počet návštěvníků nedělních bohoslužeb, nekonala se výuka náboženství a nejčastějším obřadem 
byly pohřby. Ale i do této neradostné doby nám Bůh daroval útěchu.  

Rok svatého Josefa
Apoštolským listem Patris corde („Otcovským srd-

cem“) papež František dne 8. prosince 2020 vyhlásil 
zvláštní rok zasvěcený svatému Josefovi, který trval 
od  svátku Neposkvrněného početí Panny Marie 8. 
prosince 2020 do 8. prosince roku 2021. Tímto rokem 
chtěl papež připomenout 150. výročí vyhlášení svaté-
ho Josefa patronem všeobecné Církve. Po Panně Ma-
rii je sv. Josef největší mezi světci v nebi. Pokorný te-
sař z Nazareta převyšuje milostí a blažeností všechny 
patriarchy a proroky, sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pav-
la i ostatní apoštoly a mučedníky. Kromě Panny Ma-
rie není žádné jiné stvoření hodno větší chvály, než 
on a tak jej s důvěrou můžeme prosit a vzývat každý 
z  nás. Jméno Josef v  hebrejštině znamená: „Ať Bůh 
přidá“. Bůh přidává ke svatému životu těch, kdo plní 
jeho vůli, nečekané rozměry. Bůh přidal k pokornému 
a svatému Josefovu životu život Panny Marie a Ježíše. 
Bůh se nikdy nenechá překonat ve velkorysosti. Josef 
byl obyčejný člověk, kterému Bůh svěřil, aby vykonal 
veliké věci. Uměl prožívat všechny jednotlivé události 
svého života podle Boží vůle. Proto Písmo sv. Josefa 
chválí a říká o něm, že byl spravedlivý. V hebrejšti-
ně slovo spravedlivý znamená bohabojný, bezúhonný 
Boží služebník, který plní Boží vůli. Jindy slovo spra-
vedlivý znamená dobrý a  dobročinný. Jedním slo-
vem, spravedlivý je ten, kdo miluje Hospodina a tuto 
lásku projevuje plněním jeho přikázání a  celoživot-
ní službou ostatním lidem. Jistě musel být mužem 
modlitby, ze které čerpal sílu Ducha svatého k velké-
mu poslání, které mu Bůh svěřil, být ochránce svaté 
Rodiny a pěstoun Páně. Ale v tom duchovním smyslu 
jsme takovým pěstounem Páně každý z nás. I v na-
šem životě má Ježíš bezpečně růst, sílit a projevovat 
se. A svatý Josef nám s tímto úkolem může hodně po-
moci. Blahoslavený Josemaria Escriva vyzývá: „Miluj 

ho vroucně celou svou duší, protože právě on spolu 
s Ježíšem nejvíce miloval svatou Marii a nejčastěji se 
obracel k Bohu. Jeho také, hned po naší Matce, nej-
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Farní den
V neděli 12. září se díky příznivé epidemiologické 

situaci mohl uskutečnit farní den. A musíme doznat, 
že letos byl opravdu podařený. Asi i  díky dlouhým 
měsícům izolace nejen rodiny s dětmi využili mož-
nosti zažít příjemné odpoledne. Pro děti byla připra-
vena pohádková stezka, která končila na  farní za-
hradě. Zde na  ně čekala přehojná možnost tvoření, 
ale hlavně skákací hrad, který si všechny děti získal. 
Pro dospělé byla připravena přednáška otce Jindři-
cha Zdíka, premonstráta a  historika o  sv. Josefovi, 
patronu tohoto roku. Nechybělo občerstvení, domá-
cí buchty od  našich maminek a  babiček a  tradiční 
opékání buřtů. Krásné a slunečné odpoledne uzavřel 
koncert Klarinetkvartet Brno v kostele, který všech-
ny posluchače překvapil svou profesionalitou a  sr-
dečností. I pro velký ohlas jsme tyto mladé umělce 
poprosili o vánoční koncert, který by se měl uskuteč-
nit 29.12.2021. 

Děkuji všem, kteří přispěli k vydařenému farnímu 
dni.

Život ve farnosti
více miloval. Zaslouží si tvou lásku a sluší se, aby ses 
k němu obracel, protože je učitelem vnitřního života 
a zmůže hodně u Pána i u jeho Matky.“ 

Svatý Josef je velký světec a  dějiny církve ukazu-
jí, jak křesťané po  tisíciletí zakoušeli jeho mocnou 
ochranu. Protože Ježíš mu nic neodepře, když byl 
jeho pozemským otcem. Vzývejme tohoto patriarchu, 
který byl našemu Pánu blíž než apoštolové, v našich 
potřebách, a  také až bude přicházet naše poslední 
hodina, protože je také patronem šťastného umírání. 

Svatý Josefe, oroduj za nás.   

Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi:

„Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který mů-
žeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na pomoc 
ve chvílích neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou 
ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svě-
řuji, aby došly šťastného konce. Můj milovaný 
otče, v tebe skládám celou svou důvěru. Ať mi 
neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž 
s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že 
tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen.“ 
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Život ve farnosti
Farní pouť

Letos se nám povedlo uskutečnit alespoň jednu 
farní pouť. V sobotu 2. října 2021 jsme se v brzkých 
ranních hodinách v  ne úplně obsazeném autobuse 
vypravili až k severní hranici naší země, k Lužickým 
horám, do Jablonného v Podještědí, kam se na hrad 
Lemberk přivdala svatá Zdislava. Tuto rodačku 
z Křižanova v roce 1995 v Olomouci svatořečil sv. Jan 
Pavel II. V  loňském roce jsme si připomněli 800 let 
od jejího narození. A protože jsme nemohli loni, vy-
pravili jsme se za ní letos. Bohužel jsme do Jablonného, 
kde se v kryptě uchovávají její ostatky, přijeli v době, 
kdy začala generální oprava baziliky, a proto jsme se 
do ní nemohli ani podívat. Přístupné byly pouze am-
bity vedle baziliky a kaple, ve které jsme slavili mši 
svatou. Jediný přítomný dominikán, otec Angelik nás 
při mši ochotně doprovodil na varhany a pak zajistil 
otevření obchůdku s devocionáliemi a upomínkový-
mi předměty na  sv. Zdislavu a  Jablonné. Po  příjez-
du nás uvítalo sychravé mlhavé počasí, ale po  mši 
svaté a nákupu dárečků jsme vyšli do slunného dne, 
ideální podmínky pro poutní oběd. Někdo si stačil 

zajít do  cukrárny 
i  na  kávičku a  zá-
kusek. Nastoupili 
jsme do  autobusu 
a  přesunuli se ně-
kolik kilometrů dál, 
ke  hradu Lemberk, 
kde svatá Zdisla-
va žila. Příjemnou 
procházkou jsme 
navštívili nejprve 
„Zdislavinu stu-
dánku“ s  mohutně 
tekoucím prame-
nem křišťálově čisté vody, která přivodila uzdravení 
nejednomu potřebnému. Pak jsme museli několik set 
metrů stoupat do prudkého kopce, abychom na vlast-
ní oči viděli místo, kde svatá Zdislava žila. Povedlo 
se nám zajistit prohlídku hradu, která byla zaměřena 
na historii Lemberka a obsahovala hlavní reprezen-
tativní místnosti zámku jako je kaple Seslání Ducha 
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Dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán!
DNES se budu namáhat prožít tento den, aniž bych 

chtěl rozřešit problém svého života.
DNES vynaložím co největší péči na své chování. Ne-

budu nikoho kritizovat, nebudu se ani sna-
žit druhé opravovat, ale polepšit jen sebe.

DNES věnuji deset minut dobré četbě: jako je potrava nut-
ná pro život, tak i dobrá četba pro život duše.

DNES udělám dobrý skutek a nebudu o tom 
 nikomu vyprávět.

DNES vykonám něco, do čeho se mi nechce. Jestliže se budu 
cítit dotčen, budu se snažit, aby to nikdo nepoznal.

DNES si udělám program jen pro tento den. Asi jej do-
cela nesplním, ale přesto si jej stanovím. Budu se 
střežit dvou krajností - shonu a nerozhodnosti.

DNES nebudu mít strach. Zcela zvláště - nebudu mít strach 
těšit se ze všeho, co je krásné, a věřit v dobro. Je mi 
dáno, abych během dvanácti hodin konal dobro. 

 (z myšlenek Jana XXIII.)

Život ve farnosti

svatého, renesanční a barokní pokoje, bajkový sál aj. Při zpáteční 
cestě jsme se zastavili ve Staré Boleslavi u hrobu svatého Václava 
a  nelitovali jsme. Obě baziliky, které jsme navštívili, jak svatého 
Václava, tak Nanebevzetí Panny Marie byly nově zrekonstruová-
ny a zářili v původní kráse. Při komentované prohlídce jsme byli 
seznámeni s  historií kostela, pomodlili jsme se za  český národ 
na  místě, kde byl svatý Václav ubit k  smrti bratrem Boleslavem 
a jeho kumpány. A sestoupili jsme také do krypty, kde je uložena 
v relikviáři část ostatků svatého knížete. Po společné fotografii jsme 
se přesunuli do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kterou jsme si 
jen letmo prohlédli, ale nechyběla návštěva kaple, která uchovává 
vzácné Palladium země české, zlacený reliéf, který údajně daroval 
svatý Metoděj kněžně Ludmile při jejím křtu. Tak jej pak darova-
la svému vnukovi, svatému Václavovi. Po krátké modlitbě k Panně 
Marii jsme nasedli do autobusu a spokojeni s množstvím zážitků 
a vděčni Bohu za požehnanou pouť jsme se vydali k domovu.

Milí, přeji vám, abyste nejen o  vánocích 
dokázali žít podle uvedeného receptu DNES. 

Pak prožijeme nejen radostné vánoce, ale 
bude takový celý náš život. K tomu vám rád 
žehnám. 

Váš duchovní správce 
o. Petr
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čekáním na  nový vlak v  karanténní lokalitě zvané 
„Schleuse“ (brána). Se zbytkem terezínských vězňů 
nepřišli do styku. 
Odtud je odvezl další transport označený Az (25. 5. 
1942, Terezín -> Lublin). Tímto transportem bylo 
z Terezína deportováno celkem 997 osob, válku z něj 
přežil 1.
Po  příjezdu 27. května na  Hlavní nádraží v  Lubli-
nu byli ukrajinskou pomocnou policií vybráni prá-
ceschopní muži ve věku od 15 do 55 let a převezeni 
do Majdanku, aby pomohli rozšířit stávající zajatecký 
tábor na  tábor smrti. Židé z  transportu „Az“, kteří 
nebyli vybráni k práci, byli buď zastřeleni v lese Kre-
piec 11 km od Lublinu, nebo deportováni do vyhla-
zovacího táboru Sobiboru.

Pomník před budovou Třebíčského gymnázia, 
kde bylo shromaždiště židovských obyvatel před 

jejich deportací do koncentračních táborů.
Je třeba si připomínat minulost, abychom chyby 

minulosti neopakovali. Vždyť jak lehce lze zneužít 
např. strachu lidí z nemoci a aniž si toho tzv. mlčící 
většina všimne, může docházet k postupnému ome-
zování a porušování lidských práv.

 Lubomír Ludvík

Na pomníku obětem
Na  pomníku obětem 1. a  2. světové války jsou dvě 
jména, která připomínají, že i  v  Rouchovanech žili 
oběti holocaustu. Jde o manžele Veiningerovi, kteří 
měli obchod se smíšeným zbožím.

Josef Veininger (narozen 28. 8. 1900)
Leopoldina Veiningerová (narozena 16. 5. 1903)

Svatební průvod ve 30. letech před ob-
chodem manželů Veiningerových

Již 19. března 1939 nařizuje oberlandát Dr.Grazer 
podřízeným hejtmanstvím v Moravských Budějovi-
cích, v Třebíči a Hrotovicích označení židovských ob-
chodů nápisy Judisches Geschaft - Židovský obchod. 
Postupně bylo vydáváno nesčíselné množství naří-
zení, která omezovala život Židů. Byl jim zabavován 
majetek a živnosti, nesměli vykonávat svá povolání, 
byli propuštěni ze zaměstnání.  Nesměli navštěvovat 
divadla, koncerty, kina, výstavy, restaurace. Jen ome-
zeně mohli používat veřejnou dopravu, nesměli řídit 
auto, do obchodu směli až po 15. hodině, jejich děti 
nesměli chodit do školy. Od 1.9.1941 museli být ozna-
čeni šesticípou hvězdou.

Všichni židé z  Třebíčska, celkem 1371 osob, se 
museli dostavit 18. a 22. května 1942 na shromaždi-
ště v  budově gymnázia v  Třebíči, odkud byli odve-
deni na nádraží a odjeli dvěma transporty z Třebíče 
do Terezína. 
V  transportu označeném Aw  (22. 5. 1942, Třebíč 
-> Terezín) bylo celkem 650 osob, včetně manželů 
Veiningerových. Stejným transportem odjel do  Te-
rezína i velkostatkář a majitel zámku v Tavíkovicích 
Robert Goldschmidt (nar. 1868). Jako u všech trans-
portů strávili deportovaní z transportu „Aw“ dva dny 

Z historie

Báseň Martina Niemöllera z ledna 1946
Nejdřív přišli pro komunisty, 
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista.
Pak přišli pro Židy,
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid.
Pak přišli pro odboráře,
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář.
Pak přišli pro katolíky,
a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant.
Pak přišli pro mě
a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat.
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Z historie
HEŘMANICE

Dnes již neexistující Heřmanice se poprvé v  pí-
semných pramenech objevují během 14. století. Ur-
čit přesný rok první zmínky však není jednoduché, 
protože v Brněnském kraji bylo několik osad stejného 
jména a nelze s jistotou určit, o kterých Heřmanicích 
je zrovna řeč. Osídlení tu bylo ale velmi staré, což 
dokazují hojné nálezy kamenných sekyrek z  mladší 
doby kamenné v trati Na Bařinách. V nálezech je také 
zastoupena kultura s  lineární keramikou a  kultura 
s moravskou malovanou keramikou.

Heřmanice patřili ke zboží nedalekého hradu Rab-
štejn. Na začátku 15. století je majitel hradu Hynek 
„Suchý Čert“ z  Kunštátu a  na  Jevišovicích zastavil. 
Hynka finančně vyčerpávaly tzv. markrabské války 
mezi lucemburskými bratry Joštem a Prokopem.

V roce 1408 proběhl spor o část zboží v Heřmani-
cích mezi Janem z Bohušic a Alšíkem z Bítova. V roce 
1410 pohnal Jiřík Lýsek z Ústí Zbyňka z Lipňan o 50 
kop důchodu z  Heřmanic. To nasvědčuje tomu, že 
na začátku 15. století byly Heřmanice majetkově roz-
tříštěny. Postupem let byl majetek opět pospojován 
a  Heřmanice spojily svůj osud s  Rouchovany. Stalo 
se tak za rouchovanské vlády moravského markrabě-
te a později českého krále Albrechta Habsburského. 
Po  jeho smrti panství od  krále Ladislava Pohrob-
ka zakoupil majitel Moravského Krumlova Pertold 
z Lipé.

Po  Třicetileté válce Heřmanice málem zanikly. 
Žili tu tehdy pouze dva dvouláníci, čtyři celoláníci 
a jeden domkář. Dochovala se i jména některých teh-
dejších obyvatel – Bartoš, Hofbauer, Holubář, Kolář, 
Musil. V roce 1750 žilo v Heřmanicích sedm celolá-
níků a dva domkáři. V roce 1776 už to byli čtyři celo-
láníci, šest pololáníků a čtyři domkáři. 

Heřmanice tehdy byl klasickým příkladem tzv, ná-
vesní obce. To znamená, že původních sedm celolá-
nických usedlostí směřovalo štíty do návsi. Od roku 
1840 měly Heřmanice vlastní školu. Jako učitele sem 
posílal rouchovanský nadučitel výpomocné učitele, 
kteří neměli učitelského vzdělání. Například koncem 
čtyřicátých let 19. století tu učil J. Růžička, který byl 
před tím u dělostřelectva. Vyučovala se v domech č. 
13, 28 a 35, tedy tam, kde bylo právě volno. V roce 
1856 byla přistavěna školní místnost ke  zvonici. 
Od roku 1861 pak chodily děti do školy ve Skryjích. 

V roce 1894 se Heřmanice odtrhly od Rouchovan 
a  staly se samostatnou obcí. Od  roku 1895 se pak 
v Heřmanicích vyučovalo v nové školní budově. Sa-
mostatnou obcí byly Heřmanice až do  roku 1976, 
pak čtyři roky patřily pod MNV Rouchovany. V roce 
1971 bylo občanům obcí Skryje, Lipňany a Heřmani-
ce oznámeno, že vesnice budou v souvislosti se stav-
bou Jaderné elektrárny Dukovany zničeny. Zanikly 
roku 1980. 

Rodáci

Jan Černý
Tento se narodil 25. ledna 1915 v  Heřmanicích. 

Vystudoval sice zimní hospodářskou školu v Roucho-
vanech, ale pak se v něm probudilo to, že byl synem 
hostinského a vyučil se číšníkem. Ale ani to nebylo 
to pravé ořechové. Od dětství ho lákala letadla, a tak 
není divu, že jakmile začal pracovat v  Brně, stal se 
členem Moravského aeroklubu a  začal se věnovat 
sportovnímu létání. A  když šel na  vojnu, tak hned 
do letecké školy.

Přišla okupace a  Jan Černý se vydal, jako spous-
ta dalších, přes Polsko do Francie., Do českosloven-
ské armády ve Francii vstoupil 2. října 1939. Dostal 
se do leteckého výcviku, ale na francouzské nebe se  

 
prakticky nedostal. Dne 10. května 1940 napadla ně-
mecká vojska Nizozemí, Belgii, Lucembursko a vrhla 
se na Francii. Ten den německý bombardovací svaz 
zaútočil na letiště v Chateauroux. Jan Černý byl těž-
ce zraněn a 11. května 1940 v místní nemocnici. Po-
hřben je na vojenském hřbitově La Targette, hrob č. 
146. Symbolický hrob má i na hřbitově v Rouchova-
nech. Jeho jméno je uvedeno i na památníků česko-
slovenských letců v Praze na Klárově a uveden je také 
na památníku v Hrabyni, kde je ovšem chyba, proto-
že je zde uvedeno že se narodil v Ostravě-Heřmani-
cích. Obdržel in memoriam československou medaili 
Za chrabrost.
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Antonín Škoda
Taktéž rodák z Heřmanic, kde se narodil 25. pro-

since 1909. Vyučil se mechanikem jízdních kol a sám 
se stal i  cyklistickým závodníkem. A  nebyl vůbec 
špatný. V roce 1926 se stal mistrem Moravy a Slez-
ska. Pak pracoval v  opravně kol ve  Zlíně. I  on se 
po okupaci v březnu 1939 vydal do emigrace. Vyšlo 
mu to až na  třetí pokus. Utíkal přes Maďarsko, Ju-
goslávii a Řecko. Dostal se do Sýrie a posléze do Fran-
cie. Do československé jednotky se dostal v Adge. 

Po kapitulaci Francie byl transportován do Velké Bri-
tánie, kde prošel kurzem leteckého mechanika a na-
stoupil k 312. československé stíhací perutě. V Anglii 
se oženil (24. října 1942 s Eleo-
nor Joan Stevens a 15. ledna 
1944 se jim narodila dcera Anna 
Luisse) a zůstal na ostrovech 
i po válce. Obdržel vyznamená-
ní Good Conduct Badge, Čes-
koslovenskou medaili Za záslu-
hy a Československou medaili 
Za chrabrost. Zemřel v Hasting-
su v listopadu roku 2005.

Vojáci padlí v 1. světové válce
Alois Dřevojan se narodil 

v  Heřmanicích jako syn dom-
káře Antonína Dřevojana dne 
19. listopadu 1896. Rukoval 
k 99. pěšímu pluku a s ním za-
mířil na  ruskou frontu. Tam 
1. srpna 1915 padl, konkrétně 

Z historie

Historická fotografie Heřmanická náves

u vesnice Swidnik Duzy. Pohřben byl na místě úmrtí. 
Josef Jelínek se měl v Heřmanicích narodil 2. květ-

na 1885, což ovšem matrika nepotvrzuje. V Heřma-
nicích nic méně žil. Také on rukoval do Znojma k 99. 
pěšímu pluku. Padl 2. května 1915 na  ruské frontě 
u Otfinówa, kde byl ještě téhož dne pohřben.

Antonín Polický se v Heřmanicích narodil 1. led-
na 1885 jako syn domkáře Ferdinanda Polického. 
Na  ruskou frontu odešel se znojemským 99. pěším 
plukem. Padl 21. května 1915 u Piotrówa v Haliči. Po-
hřben byl ještě téhož dne na bojišti.

Legionáři
František Makeš se v  Heřmanicích narodil 22. 

srpna 1888 do rodiny pololáníka Františka Makeše. 
Jako téměř všichni z Heřmanic rukoval k 99. pěšímu 
pluku. Do zajetí na ruské frontě padl 26. května 1915 
u Opatówa. Do  legií se přihlásil v  Jenakijevu. Přijat 
byl 22. června 1917 a byl zařazen k záložnímu prapo-
ru, později bojoval se 6. střeleckým plukem. Demobi-
lizován byl 1. srpna 1920.

Josef Žák se narodil v Heřmanicích 13. ledna 1878 
jako syn domkáře Josefa Žáka. Dne 16, srpna 1915 se 
v  Oslavanech oženil s  Žofií Peroutkovou. Před vál-
kou se živil jako kočí a žil nejprve v Kramolíně a pak 
v Mohelně. Do války šel se 14. zeměbraneckým pě-
ším plukem. Do zajetí padl 10. června 1916 u Lucku. 
Do legií v Rusku byl zařazen 8. července 1917 a slou-
žil u 8. střeleckého pluku.

Současná fotografie opravené Heřmanické kapličky
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Informace z radnice
Inženýrské sítě ,,Rouchovany obytná lokalita za Plachovýma“

Jednou z lokalit, kterou máme stanovenu v Územ-
ním plánu Rouchovany a určenu k zastavění novými 
rodinnými domy, je lokalita ,, Za Plachovýma“. Zde 
máme prostor k výstavbě až 18 RD. 

Nyní na této lokalitě probíhají dokončovací práce 
na  kompletních inženýrských sítích, které zahrnují 
kanalizaci dešťovou i  splaškovou, vodovod s  pitnou 
vodou, plynovod, kanalizace s  chodníky a  kabelový 
rozvod a veřejné osvětlení. Realizaci zakázky v ote-
vřeném výběrovém řízení ze 4 uchazečů vyhrála fir-
ma TOMIreko, s.r.o. Třebíč za  vysoutěženou cenu 
17.245.303,- Kč bez DPH. Největší upozornění na to, 
že se v  ulici V  Němcích něco děje, bylo úplné uza-
vření silnice II/399. Tato uzavírka byla vyvolána jed-
nak zborcenou kanalizací právě v  celé šíři vozovky, 
vybudování nové kanalizační šachty v místě napoje-
ní kanalizace od Hospodářské školy a napojení nové 
kanalizace. Díky tomuto dílu jsme si provedli zásah 
na kanalizaci, který by nás čekal v budoucích létech. 
Také jsme provedli generální opravu propojení vo-
dovodu, osazení nových uzavíracích armatur apod. 
Vybudování celého díla nám podpořila skupina ČEZ 
a.s. finančním příspěvkem ve výši 3 mil. Kč, za který 
velmi děkujeme.
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Letošní rok byl turbulentní, a  to nejen v  oblasti 
energetiky. „Bedlivě sledujeme plnění harmonogra-
mu přípravy výstavby nového bloku v  Dukovanech 
a práci ministerstev, politiků i společnosti ČEZ. Jsme 
ve  spojení i potenciálními zahraničními dodavateli, 
protože nás zajímá, jakou mají představu spolupráce, 
jaký projekt chtějí České republice nabídnout. Roz-
hodně nesedíme s rukama založenýma v klíně a ne-
čekáme, že se vše samo zařídí,“ říká předseda Ener-
getického Třebíčska Vítězslav Jonáš. Ten se svými 
kolegy letos na  jaře osobně navštívil všechny před-
stavitele politických stran zastoupených ve  Stálém 
výboru pro výstavbu nových jaderných bloků. Snažil 

se je přesvědčit, aby podpořili rozhodnutí neodkládat 
vyhlášení tendru na novou vládu, jak avizoval minis-
tr Karel Havlíček. Vláda už před tím ze seznamu po-
tenciálních dodavatelů vyřadila čínskou CGN. Ruský 
Rosatom byl vyřazen až na základě zveřejnění infor-
mací o výbuchu ve Vrběticích. „I přesto, že zůstali tři 
kandidáti – EdF, KHNP a Westinghouse, kteří jsou 
ze zemí, jenž neohrožují Česko, vláda nepřistoupila 
k  vyhlášení tendru, ale rozhodla se těmto firmám 
odeslat bezpečnostní dotazníky. V regionu jsme tento 
krok nechápali, proto jsme chtěli vysvětlení od pana 
ministra,“ komentuje Vítězslav Jonáš. 

Zástupci regionu se v Senátu ptali ministra na postup přípravy
V červnu letošního roku se tak uskutečnil na půdě Se-
nátu kulatý stůl, ke kterému dalo impuls Energetické 
Třebíčsko a který zorganizovala předsedkyně Podvý-
boru pro energetiku a dopravu, senátorka za Třebíč-
sko, Hana Žáková. Široké zastoupení regionu se dota-
zovalo ministra průmyslu Karla Havlíčka na postup 
v přípravě výstavby nového jaderného zdroje.

„Ujistil nás, že příprava výstavby v  Dukovanech 
postupuje a  že nedochází ke  zpoždění. Do  konce 
roku 2023 bude vybrán vítězný uchazeč a v roce 2024 
s ním bude podepsána smlouva. Na každé změny ter-
mínů jsme citliví, proto jsem pozval pana ministra 
k nám do regionu, aby postup a termíny osobně ob-
jasnil mým kolegům, sto dvaceti starostům, z  okolí 
elektrárny,“ sdělil po jednání Vladimír Měrka, před-
seda Energoregionu 2020, a opakovaně zdůraznil, že 
regionu jde jak o energetickou bezpečnost, tak také 
o jadernou bezpečnost. 

Bez jádra to nejde – panuje jednoznačná shoda
Z úst starostů zaznívá, že stávající bloky dukovanské 
elektrárny se nedají prodlužovat věčně. „Nový zdroj 
bude náhrada, nejedná se o dostavbu. I tak budeme 
muset hledat další zdroje energie. Nezapomínejme, 
že vláda schválila strategické dokumenty, jako je Stát-
ní energetická koncepce a Národní akční plán rozvoje 
jaderné energetiky. Bez jádra se neobejdeme. Tuto de-
batu máme naštěstí už za sebou. Nyní musíme makat 

na tom, aby nedocházelo ke zpoždění výstavby,“ upo-

Energetické Třebíčsko informuje

Zprava: Bohdan Zronek - ČEZ, Tomáš Ehler – mi-
nisterstvo průmyslu, Dana Drábová – předsed-
kyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

Vladimír Měrka – předseda Energoregion 2020. 

Zprava: Vladimír Černý, Zdeněk Borůvka,  
Martin Štajgl, Pavel Pacal – jednání  

výkonného výboru s ministerstvem (online). 
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zorňuje Vítězslav Jonáš. Na mimořádnou valnou hro-
madu Energoregionu, která se konala poslední den 
v  červenci v  Hrotovicích za  účasti desítek starostů, 
ministr Karel Havlíček přijel a  potvrdil, že panuje 
jednoznačná shoda na nutnosti výstavby nového ja-
derného bloku v Dukovanech, že je nastavena cesta, 
která Česko přivede k novému jadernému zdroji, kte-
rý je bezpodmínečně nutný, aby náš stát dosáhl zá-

vazku uhlíkové neutrality a zajistil svoji energetickou 
bezpečnost. Energetické Třebíčsko uspořádalo před 
sněmovními volbami na  podzim debatu kandidátů 
za Vysočinu. Konala se na zámku v Dukovanech, mo-
derovala ji Eva Fruhwirtová a Česká tisková kancelář 
ji živě streamovala. „Chtěli jsme jasně slyšet postoje 
kandidátů k  jaderné energetice a nevyhnuli jsme se 
ani konci palivového cyklu,“ vysvětlil Vítězslav Jonáš. 

Do Třebíče  
přijela francouzská EdF i korejská KHNP
V Třebíči se uskutečnily první kulaté stoly s potenci-
álními dodavateli už v roce 2017. Své projekty a také 
představu spolupráce s regionem a českými firmami 
představila korejská KHNP, francouzská ATMEA 
a EdF, ruský Rosatom a čínská CGN. Letos se Energe-
tické Třebíčsko spojilo se současnými třemi uchazeči 
o tendr a oslovilo je s účastí na pokračování kulatých 
stolů. Na podzim přijelo vedení francouzské společ-
nosti EdF a korejské KHNP. Představilo své projekty, 
spolupráci s českými firmami a také podporu regio-
nu. Starostové a  podnikatelé měli možnost navázat osobní kontakty. 

Veřejné setkání na podporu jádra
Příznivci a  podporovatelé čisté energie z  jádra se 
po  celém světě scházejí na  veřejném setkání s  ná-
zvem Stand Up for Nuclear. To se letos také konalo 
díky spolku JARO pro Dukovany (JAderní ROdiče) 

začátkem října v Třebíči. „S kolegyní Evou Fruhwir-
tovou jsme se zúčastnili a dali tak za všechny členy 
sdružení najevo jednoznačnou podporu jádru,“ říká 
Vítězslav Jonáš. 

Spolupráce s Jihočechy
V  polovině října podepsal předseda Energetického 
Třebíčska Vítězslav Jonáš v  Senátu memorandum 
o spolupráci s předsedou České jaderné asociace To-
mášem Kovalovským. 
Podle Vítězslava Jonáše nadešel čas spolupráce 
na rozvoji jádra nejen v Dukovanech, ale i v Temelí-
ně. „Dnes již není pochyb, že Dukovany mají před-
nost ve výstavbě nového jaderného zdroje a takto je 
to i deklarováno v podepsaném memorandu. Spojení 

úsilí za nové jaderné bloky v Česku je nejen potřeb-
né v naplnění Státní energetické koncepci, ale hlavně 
k zachování dlouhodobé výroby elektřiny pro ener-
getickou bezpečnost České republiky.“
Zatímco v Dukovanech výstavbou nového jaderného 
bloku bude zajištěna jen částečná náhrada dosluhují-
cích bloků, v Temelíně nové jaderné bloky zajistí v bu-
doucnu náhradu za odstavující uhelné elektrárny. 

O Energetickém Třebíčsku
Budoucností regionu v  okolí Jaderné elektrárny 

Dukovany se od roku 2013 zabývá sdružení Energe-
tické Třebíčsko v  čele s  předsedou Vítězslavem Jo-
nášem. Sdružuje energetické, stavební i  regionální 
firmy, obce, spolupracuje s  Okresní hospodářskou 
komorou Třebíč i  Krajskou hospodářskou komorou 

Kraje Vysočina, je partnerem sdružení Energoregion 
2020 i Ekoregion 5, jehož členy jsou obce ve 20km ha-
varijním pásmu jaderné elektrárny. Zakládající členy 
Energetického Třebíčska jsou také obce Rouchovany 
a Dukovany. 

Informace na webu www.energeticketrebicsko.cz. 

Energetické Třebíčsko informuje

Vedle Vítězslava Jonáše sedí Vakis Ramany, 
 viceprezident francouzské energetické firmy EdF.  

Kulatý stůl v Třebíči. 
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Po dlouhodobém snažení získat sokolovnu do majetku obce Rouchovany jsme nakonec dosáhli dohody s TJ 
Sokol Rouchovany Sokolskou župou plukovníka Švece o prodeji sokolovny. Nyní je před námi velký úkol o so-
kolovnu řádně pečovat a  rozhodnout, jak s  ní dále naložit. Nabízí se několik možností. Kromě provedení 
rozsáhlé rekonstrukce se také nabízí postavení nové sokolovny – kulturního domu. Pro ilustraci přikládáme  
3 typy návrhů od 2 architektů. Jedná se o studie, které nás k ničemu nezavazují, ale jsem přesvědčen o tom, že 
nějakým způsobem zahájíme diskuzi na téma 

,,Jak dál se sokolovnou“

Sokolovna Rouchovany

DIS projekt bez pavlače
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Sokolovna Rouchovany
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Sokolovna Rouchovany

DIS projekt s pavlačí
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Rodinné centrum Berušky
Čas strávený s  dětmi je k  nezaplacení, ale i  ten 

nejvíce trpělivý rodič si určitě alespoň jednou v době 
lockdownu položil otázku, jak zabavit vlastní děti? 
Jak vyplnit jejich volný čas a jak jim pomoci načerpat 
energii, vynahradit odloučení od kamarádů. Rodinné 
centrum Berušky funguje již devátým rokem a dění 
v souvislosti s epidemiologickou situací zasáhlo také 
do  života rodinného centra. Necelé dva roky bylo 
centrum z důvodu vládního nařízení zavřeno. 

Centrum je určeno pro rodiče s dětmi, ale také širší 
veřejnosti. Základním posláním je vytvoření otevře-
ného a přátelského místa k neformálním setkáváním 
rodin s  malými dětmi. Maminky zde najdou příle-
žitost k aktivnímu trávení času s předškolními dět-
mi, navázání nových přátelství, získání zkušeností, 
nápadů a podnětů pro svoji rodinu. 

Maminky s malými a předškolními dětmi se pra-
videlně scházely v pondělí, středu a čtvrtek. Náplní 
pravidelných schůzek byly tvořivé dílničky zaměře-
né na rozvoj jemné a hrubé motoriky, seznamování 
s různým výtvarným materiálem, tematické tvoření 
podle ročního období.

Vánoční tvoření výrobků na rouchovanské advent-
ní trhy jsme společně připravili ve spolupráci s malý-
mi dobrovolnými hasiči.

V letošním roce jsme ve spolupráci se sborem dob-
rovolných hasičů Rouchovany uspořádali „dýňovou 
stezku“. Děti společně s  rodiči v  hasičské zbrojnici 
vyřezali dýně, které vytvořily atmosféru původ-
ně anglosaského lidového svátku. K  jeho tradičním 
znakům patří vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř, 
ale také různé příšerky jako jsou čarodějky, ducho-
vé nebo hrůzostrašní čerti. V půl sedmé večer, když 

už se stmívalo, potkávali děti v průběhu stezky různé 
postavy, bubáci, perníková chaloupka nebo čertovské 
peklo. Vodník měl pro nebojácné děti s rodiči připra-
vené občerstvení ve formě dýňové polévky a v perní-
kové chaloupce si každý mohl uloupnout perníček. 
Trasou prošla stovka dětí. Jednalo se o velmi vyda-
řenou akci, které přálo počasí a  které se zúčastnilo 
opravdu mnoho rodičů s dětmi, což nás samozřejmě 
velmi těší. Děkuji všem strašidlům a spoluorganizá-
torům za přípravu dýňové stezky. Rádi bychom také 
poděkovali obecnímu úřadu v  Rouchovanech za  fi-
nanční podporu. Další poděkování patří panu fará-
ři Petru Václavkovi za poskytnutí farní zahrady pro 
závěrečnou část dýňové stezky. Prostor farní zahrady 
poskytl skvělé zázemí a prostor pro setkání. Děti si 
zde opekly špekáčky a pro všechny bylo připraveno 
občerstvení.  Moc se těšíme na příští rok.

L. Voborná

Adventní tvoření v hasičské zbrojnici

Dýňová stezka

Adventní tvoření v rodinném centru
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Dlouhá léta bylo naší snahou opravit a zkapacitnit 
vodovodní přivaděč ze studny od Krhova do našeho 
vodojemu. Pramen pod Krhovem, kde leží na parcele 
č. 300/9 o výměře 1299 m² studna, byl nalezen v roce 
1949 v k.ú. Hrotovice. Vedení obce tehdy zahájilo usi-
lovné jednání o  vybudování vodovodu pro potřeby 
občanů Rouchovan. O tom, že stát uhradil jen nákup 
potřebného materiálu a  technického vedení, svěd-
čí přiložená výzva tehdejšího MNV občanům obce 
Rouchovany, na nich pak zůstaly 
výkopové práce.

Brigádnické práce byly vyža-
dovány za  každou domácnost, 
pokud někdo nemohl pracovat, 
pak mohl složit finanční hoto-
vost na  uhrazení strojní práce. 
Přivaděč byl dlouhý asi 6280 

metrů. V  roce 1961 byl zprovozněn první vodojem 
a od té doby začalo zásobování občanů, v některých 
ulicích byl vodovod zprovozněn třeba až v roce 1966.

Naší snahou bylo vodovod opravit a posílit kapaci-
tu vodojemů.

Podali jsme žádost na  Státní fond životního pro-
středí o  finanční pomoc. Dle rozhodnutí ministra 
životního prostředí máme obdržet asi 60% dotaci 
z ceny díla 25.285.525,- Kč. Vodovod jsme již začali 

budovat a dílo vysoutěžila z osmi 
přihlášených firem Společnost 
Vodovod Rouchovany: Ing.  Bro-
nislav Vala – LB 2000, s.r.o.

Dokončeno by mělo být v polo-
vině srpna 2022.

Vodovod
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Vodovod
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Vážení spoluobčané,
v  letošním roce jsme se po  dvou letech dočkali 

a mohli se vrátit k pořádání tradičních svatováclav-
ských hodů v Rouchovanech. Všichni jsme se na ně 
opravdu těšili a byli jsme rádi, že nám aktuální situ-
ace umožnila jejich konání. Stárci a stárkové se sešli 
v plném počtu a „hosnesli se“, že první a druhou stár-
kovou budou Martina Valová a Hana Dobešová. Po-
časí hodům přálo, takže jsme mohli prožít dva krásné 
dny plné dobré zábavy. Letošní rok byl pro nás vý-
jimečný, protože „Svatováclavský hode“ byly zapsá-
ny na  seznam kulturního dědictví Kraje Vysočina. 
V průběhu celých hodů byla v prostorech obecního 
úřadu možné navštívit výstavu o  rouchovanském 
rodákovi a  národopisci Vratislavu Bělíkovi, kterou 
zapůjčilo Muzeum Vysočiny Třebíč, jejímž pracovni-
cím tímto upřímně děkuji. K tanci a poslechu hrála 

již potřetí dechová hudba Horanka z Třebíče. Děkuji 
za  spolupráci všem, kdo se na  hodech jakýmkoli 
způsobem podíleli, dále stárkům a  stárkovým, 
rodičům 1. a  2. stárkové za  pohoštění a  všem 
rodičům za přípravu krojů. Děkuji také paní Horké 
a paní Vítkové, které se o kroje dlouhodobě starají. 
V neposlední řadě patří naše poděkování obecnímu 
úřadu v Rouchovanech za finanční podporu, bez níž 
by pořádání hodů nebylo možné. Jsem rád, že mezi 
nás přišli noví mladí stárci a  stárkové a  věřím, že 
omlazování v jejich řadách bude dále pokračovat. 

Rádi vás přivítáme na dalších svatováclavských ho-
dech v roce 2022.

Jiří Voborný
rychtář

Vážení čtenáři Zpravodaje,
Rád bych se s Vámi podělil o životě a dění v našem 

Mysliveckém spolku Rouchovany,ale kvůli omeze-
ným možnostem ohledně situace okolo Covidu, nám 
mnoho naplánovaných akcí nevyšla a moc akcí plá-
novat dopředu jsme ani nemohli.

Tak jako každý spolek jsme omezili členské schůze 
na minimum a zaměřili se spíše na provádění jednot-
livých brigád,formou plánovaných skupinových prací 
při sběru kamene,zakrývání silážních jam a stavbou 
oplocenek. Smluvené brigády jsme tak mohli naplá-
novat a provést dle dané situace. Za to bych chtěl na-
šim členům a adeptům poděkovat.

Poslední leč, která se mohla konat začátkem listo-
padu, nám dovolila částečně zapomenout na  úskalí 
ohledně Covidu a sejít se tak s přáteli a kolegy Huber-
tova cechu a přijmout mezi nás nového člena Lukáše 
Fiedlera z Mikulovic.

Bohužel v  této době ještě nevíme, zda-li se usku-
teční tradiční Myslivecký ples a  v  jaké podobě by 
jsme ho měli zorganizovat, ale datum akce jsme na-
plánovali na pátek 14.1.2022 a budeme doufat, že tuto 
akci budeme moci pro vás připravit. Jistě vás bude in-
formovat Kulturní komise Obce Rouchovany v rámci 
možných uskutečněných akcí.

Věřím, že s  prvním stupněm Základní školy pů-
jdeme před svátky opět nazdobit Vánoční strom pro 
zvěř.

Dovolte mi, abych vám všem popřál hodně zdra-
ví,štěstí a osobní pohody v Novém roce 2022 a přeji 
si, aby Nový rok byl zlomový. Zlomový v  tom smy-
slu,že se opět budeme potkávat za  lepších podmí-
nek a užívat si života tak, jak jsme si ho užívali před 
příchodem Covidu, teď už víme, čeho si máme vážit 
a měli bychom si považovat.

S pozdravem Myslivosti zdar !
Jaroslav Novák ml.

mysl. hospodář MS Rouchovany

Svatováclavský hode 2021

Myslivecký spolek  Rouchovany
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Komise pro kulturu a sport
Vážení spoluobčané,

rád bych vás prostřednictvím obecního zpravodaje 
seznámil s  činností komise pro kulturu a  sport. Již 
druhé funkční období pracujeme ve  stejném čtyř-
členném složení (Jiří Voborný, Ludmila Voborná, 
Milan Svoboda, Lukáš Holubář). 

Mezi naše hlavní úkoly v roce 2021 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  uplynulém roce se bohužel nedařilo realizovat 
naplánované akce v souvislosti s aktuální epidemio-
logickou situací. Zrušeny musely být zájezdy do br-
něnských divadel a  také zájezd na  adventní trhy 
do Olomouce. 

Vzhledem k nejistotě ohledně epidemiologické si-
tuace pokračující kůrovcové kalamitě se bohužel ne-
podařilo navázat na  předchozí 
ročníky cyklistického závodu 
„Okolo Stejskala“, který získá-
val na  popularitě. K  této akci 
bychom se rádi v příštích letech 
opět vrátili. 

Kulturní komise spolupra-
cuje také s  farním úřadem 
v Rouchovanech. Společně jsme 
uspořádali zájezd do  Jablonné-
ho v  Podještědí, kde jsme na-
vštívili klášter, zámek Lemberk 
a na zpáteční cestě jsme se za-
stavili v nově zrekonstruovanou 
baziliku sv. Václava a  baziliku 
Nanebevzetí Panny Marie  
(viz. text pana faráře). 

Podílíme se i na dalších spo-
lečenských akcích v  naší obci. 

Z těch realizovaných to byla především Rouchovan-
ská 25 a svatováclavské hody. 

Velice vydařenou akcí pak byl farní den, kdy se 
na farní zahradě sešlo velké množství rodin s dětmi. 
Pro děti byla připravena stezka se sportovními akti-
vitami, na zahradě pak skákací hrad a tvořivé dílnič-
ky. Odpoledne zakončil koncert klarinetového kvar-
teta v kostele. Další vydařenou akcí pak byla dýňová 
stezka, kterou pořádalo rodinné centrum Berušky 
ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů a další-
mi dobrovolníky (rodiči malých hasičů). 

Tradiční akce „zahájení adventu“ a  „troubení 
na návsi“ jsou vzhledem k platnosti nouzového sta-
vu zrušeny. Naše poděkování patří paní knihovnici 
Ivě Tručkové, 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 zá-
jmem nás motivujete k další čin-
nosti. 

Rád bych vás tímto pozval 
na vánoční koncert souboru Kla-
rinet kvartet Brno, který se bude 
konat v  kostele Nanebevzetí 
Panny Marie 29. 12. 2021 od 18 
hod. 

Přeji vám příjemné prožití 
vánočních svátků a  těším se 
na  setkání s  vámi na  některé 
kulturní, sportovní nebo 
společenské akci, ať už v naší obci 
nebo na  některém ze zájezdů 
a výletů.

Za komisi pro kulturu a sport
Jiří Voborný
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Fotbalový rok 2021
Vývoj pandemie v Česku dával tušit, že to na jaře 

s  fotbalem nevypadá moc reálně a  s  končící zimou 
nám ministerstva sezónu definitivně odpískala. 
Výhled byl nejistý, sportovat v kolektivu se nedalo.

První měsíce roku byly opravdu smutné. V  lednu 
jsme museli ukončit přípravy a zatím odložit náš ju-
bilejní 20. Fotbalový ples. Daleko horší zprávy však 
přišly zjara, kdy zákeřný COVID ukončil život naše-
ho kamaráda Jiřího Svobody. „Stříška“ byl význam-

nou postavou našeho klubu, hráčem, trenérem žáků, 
jednatelem klubu, organizátorem kulturních akcí 
a našich družebních setkání s kamarády z německé-
ho Fuchshainu. O několik týdnů později podlehl těž-
ké nemoci náš bývalý brankář a  později významný 
fotbalový funkcionář Moravského fotbalového svazu 
Zdeněk Šťastný.

Čest jejich památce!

Trochu veseleji začalo být s  příchodem teplejší-
ho počasí, alespoň částečným uvolněním restrikcí 
a možností trénování dle nastavených pravidel. Ty se 
postupně zmírňovaly, takže si naši hráči po více jak 
7 měsících mohli zahrát několik přípravných zápasů.

Před novou sezónou se rýsoval silný tým, v přípra-
vě se představilo několik posil, ale se začátkem nové 
sezóny bylo vše jinak. Některé naše opory zlákaly 
sousední Dukovany a  možnost zahrát si podstatně 
kvalitnější soutěž, a  tak tým místo posílení znatel-

ně oslabil. Trenér Babyka musel přeskládat sestavu 
a týmu dost dlouho dobu trvalo, než našel opět po-
hodu a svůj herní projev. Mužstvu také pomohl pří-
chod Daniela Vítka a jeho otce Marka, který se vrá-
til do svého mateřského klubu po více jak 20 létech. 
Bohužel opět bylo poměrně hodně zraněných, a  to 
především mezi mladými hráči. Jistou kuriozitou je, 
že se během podzimu vystřídala v naší brance hned 
pětice hráčů – Luboš Škarabela, Denis Rybníček, To-
máš Havelka, Honza Kopeček a Jirka Maša. 
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Fotbalový rok 2021
Zlepšující se hra přinesla i sérii vítězství a v polo-

vině soutěže se usadil tým mužů na solidním šestém 
místě.

Pyšel – Rouchovany  6:4

Rouchovany – Moravské Budějovice B 7:2

Hrotovice – Rouchovany  2:2

Rouchovany – Kouty B  5:1

Třebenice – Rouchovany  3:1

Rouchovany – Radotice  0:2

Předín – Rouchovany  14:2

Rouchovany – Okříšky B  2:1

Čáslavice – Rouchovany  3:0

Rouchovany – Opatov  4:2

Šebkovice B – Rouchovany  3:0

Rouchovany – Rapotice B  8:2

Jemnicko B – Rouchovany  2:3

Rouchovany – Jemnicko B  5:1

Výsledky podzimních a  jednoho předehrávaného 
jarního kola určily průběžnou tabulku III.třídy násle-
dovně (uvádíme její horní polovinu):

Předín 35 b.

Čáslavice 33 b.

Hrotovice 31 b.

M.Budějovice 24 b.

Okříšky 24 b.

Rouchovany 22 b.

Šebkovice 21 b.
Kromě týmu mužů působí v našem klubu také žá-

kovský tým.
Pro ročník 2021/2022 se podařilo přihlásit druž-

stvo starší přípravky. Kluci a holky, kteří už několik 
let chodívali pod vedením Michala Křivánka a Dali-
bora Svobody na tréninky se dočkali a hrají mistrov-
ská utkání. Je to již něco jiného, dochází k měření sil 
a fotbalového umu se stejně starými protihráči.

Na podzim jsme nastoupili k 8 zápasům a z každé-
ho z nich jsme si přinesli nové zkušenosti i náměty 
na zlepšení. Na první vítězství sice ještě čekáme, ale 

pokud budeme chodit na tréninky v takovém počtu 
a v takové intenzitě, tak se lepší hra a s tím spojené 
výsledky určitě dostaví. Již nyní jde vidět velké zlep-
šení ve fyzické kondici, vedení míče, v souboji o míč 
i střelbě na bránu.

Velký dík patří trenérovi Michalu Křivánkovi, kte-
rý věnuje spoustu svého volného času pro naše děti. 
Nejen při fotbalu v pondělí a ve středu, ale i pro flor-
bal v úterý a ve čtvrtek. Díky Michale.

Další obrovský dík patří rodičům, kteří své děti 
vozí na  tréninky. Někteří s  nimi jezdí i  na  zápasy 
a jsou svým dětem velkou oporou. Děkujeme.

Pokud vše půjde a budou na tréninky chodit také 
mladší děti, chtěli bychom přihlásit mladší příprav-
ku. A proto pokud máte doma malého rošťáka nebo 
princeznu, ročník min 2016, kteří by si chtěli za-
hrát nebo jen zaběhat přijďte na  trénink v  pondělí 
a ve středu od 16:30 do 18:00. 

Těžko nyní něco plánovat, přesto bychom rádi 
po roční pauze chtěli navázat na naše tradiční akce, 
ať již je to na přelomu roku Silvestrovský (Novoroční) 
fotbálek s opečenou klobásou a svařákem pro všech-
ny hráče i fanoušky, zahrát si může každý, kdo dorazí. 

Následovat by měl jubilejní 20. Fotbalový ples v ki-
nokavárně s populární skupinou Orfeus.

Snad se společně s našimi fanoušky budeme moci 
setkávat při jarních fotbalových kláních.

A počátkem léta bychom rádi společně oslavili 90. 
let fotbalu v Rouchovanech! Těšíme se.

Nyní plánované termíny na rok 2022:
8.1.    Novoroční fotbálek
5.2.    20. Fotbalový ples
Asi červen/červenec 90. let fotbalu 
     v Rouchovanech 

Děkujeme našim příznivcům, OÚ Rouchovany 
a všem, kteří nám fandí, za podporu v letošním roce, 
přejeme Vám všem pěkné a  klidné vánoční svátky, 
veselého Silvestra a v novém roce hodně radosti, štěs-
tí a především zdraví.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Za 1.SK Rouchovany 

Milan Svoboda a Jiří Maša



28 1/2021 Rouchovanský ZPRAVODAJ

V  letošním roce se v Moravském rybářském sva-
zu konal mimořádný sjezd. Tento sjezd byl už desátý 
v  pořadí od  založení svazu. Jednání proběhlo v  Br-
něnském hotelu Voroněž, kde byla zvolena nová rada 
svazu včetně nového předsedy Mgr. Ryšánka a hos-
podáře Ing. Grmely Ph. D. 

Náš pobočný spolek se jako každý rok věnoval na-
sazování ryb do našich revírů a všeobecně revírům 
a  rybochovným zařízením.  Děkuji všem členům, 
kteří se na těchto činnostech podílejí.

Výroční členská schůze se nekonala z důvodu epi-
demiologických opatření.

V následujícím roce tj. 2022, pokud situace dovolí, 
bude valná hromada v  neděli  27.2.2022 pravděpo-

dobně v penzionu Lihovar v Rouchovanech. Přihláš-
ky pro nové členy musí být odevzdány před schůzí. 
Školení pro získání prvního rybářského lístku bude 
o  týden později opět v  neděli 6.3.2022. Další akce 
„Dětský rybářský den u Luže“, by měl být na přelomu 
května a června. Samozřejmě pokud situace dovolí.

Všem přeji poklidné a hlavně veselé Vánoce a v No-
vém roce hodně zdraví a žádné opatření.

PETRŮV ZDAR

Za MRS z.s. , pobočný spolek Rouchovany 
Vojtěch Pohanka

Moravský rybářský svaz, z. s, p.  s. Rouchovany
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Dálkový pochod krajem Vítězslava Nezvala
Vážení spoluobčané a přátelé turistiky,

v  sobotu 4.9.2021 se opět v  netradičním termínu 
uskutečnil již 45. ročník Dálkového pochodu krajem 
Vítězslava Nezvala – Rouchovanská 25. 

Počasí pro turistiku bylo ideální a počet účastníků 
byl i tentokrát velmi pěkný. Jsme velmi rádi, že nedo-
šlo k přerušení dlouhé historie tohoto pochodu a ten 
se mohl v náhradním zářijovém termínu uskutečnit. 
Velmi si vážíme účasti našich přátel z Klubu českých 
turistů z  Třebíče, kteří za  námi přijeli i  v  letošním 
roce. 

Celkem se pochodu zúčastnilo 210 turistů. Vedení 
všech tras (kromě 5 km) kolem rybníku Stejskal a dále 
po polních a lesních cestách ke škole v Šemíkovicích 
je již zažité. Nové vedení tras, které znamená mož-
nost vyhnout se frekventované silnici (původní trasy 
vedly v úseku Rouchovany – Šemíkovice po silnici) 
a  současně se projít po  pěkné a  turisticky atraktiv-
ní cestě kolem rybníka Stejskal, se stále ukazuje jako 
správné rozhodnutí. 

Nejvíce účastníků se opět vydalo na  trasu 7 km 
a  využily ji především rodiny s  dětmi. Stejně jako 
v  minulých letech se vysoký počet turistů vydal 
na trasu 15 km, která doznala zásadní změnu v  les-
ním úseku mezi Šemíkovicemi a Tavíkovicemi. Při-
bližně v polovině cesty lesem došlo k odklonu trasy 
na původní a v  současné době minimálně používa-
nou lesní cestu, kterou podle dochovaných svědectví 
pamětníků skutečně procházel Vítězslav Nezval při 
svých cestách do Tavíkovic. 

Na tomto místě bych rád poděkoval správci revíru 
panu Milanu Vlasákovi za  cenné informace, zajiš-
tění obnovy tohoto úseku a pomoc při jeho značení 
a zprůchodnění. 

Mapy, diplomy a  další propagační materiály jsou 
vytvářeny a tisknuty v Třebíči. Poděkování patří fir-
mě RELATIVE, jejíž grafici jsou autory vykreslení 
značení do barevných map a  jsou také autory upra-
vených verzí původních materiálů, které všichni 
účastníci obdrží na  startu pochodu. Díky finanční 
podpoře obce je stále možné vydávat všem turistům 
přehledné barevné mapy, diplomy a  další materiály 
související s pochodem a odkazem V. Nezvala. 

Na všech stanovištích (kromě stanoviště Šemíko-
vice – škola) bylo možné zakoupit drobné občerst-
vení (pivo + nealkoholický nápoj). Nejvytíženějším 
kontrolním stanovištěm byl opět Texlův mlýn, kte-
rým procházejí všechny trasy kromě 25 km. Na tom-
to stanovišti si všichni mohli opéct špekáček a stejně 
jako na ostatních stanovištích si zakoupit nápoj. 

Jsem velmi rád, že se stále nacházejí dobrovolníci, 
kteří jsou ochotni pomoci s obnovou místního turis-
tického značení. Proznačení tras v letošním roce pro-
váděli: Milan Svoboda, Lukáš Holubář, Milan Vlasák 
a Jiří Voborný. 

Rád bych na  tomto místě poděkoval majiteli po-
zemků v okolí Šabatova mlýna panu Dočkalovi, který 
každoročně v den konání pochodu umožňuje turis-
tům průchod přes svůj pozemek, na  kterém se na-
chází střelnice, za  ochotu, úpravu cest a  zpestření 
pochodu střeleckými aktivitami pro jeho účastníky. 

V letošním roce se podařilo bez vážnějších problé-
mů zajistit personální obsazení kontrolních stanovišť, 
za což patří všem dobrovolníkům velké poděkování. 

Rád bych také poděkoval žákům a pedagogům zá-
kladní školy v Rouchovanech pod vedením paní uči-
telky Dobešové, kteří se starali o stanoviště Šemíko-
vice – škola, start a cíl. 

Děkujeme také TJ Sokol Rouchovany za poskytnu-
tí zázemí pro start pochodu. 

Tradičně velmi dobrá spolupráce s rouchovanský-
mi dobrovolnými hasiči nám umožnila zajistit občer-
stvení 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 ma-
ximální 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, již 46. roč-
níku pochodu Rouchovanská 25.

Za organizátory akce 
Jiří Voborný

Rouchovanská 25
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Rok 2021 je již skoro za  námi. Bohužel i  tento rok 
přinesl do  života sboru dobrovolných hasičů řadu 
omezení, která se výrazně podepsala na naší činnos-
ti. Spousta naplánovaných akcí se nemohla pod vli-
vem událostí vůbec uskutečnit. Patří k nim například 
masopustní průvod po vesnici, merenda, velmi oblí-
bené a  tradiční pálení čarodějnic. Neuskutečnila se 
ani plánovaná exkurze na Pražský hrad spojená s ná-
vštěvou pražského Ikemu či výlet pro nejstarší členy 
sboru. 

Nebyl to lehký rok. I přesto se nám spousta věcí po-
dařila. Pod naším vedením byla zajištěna obsluha 
výčepu na pouti a také na Svatováclavských hodech. 
Za velmi úspěšnou považujeme akci Dýňová stezka. 
Proběhla ve spolupráci s aktivním spolkem Berušky 
a za podpory obce Rouchovany. Zde mi dovolte podě-
kovat všem účastníkům a dobrovolníkům. Za  jejich 
nadšení, podporu a pomoc. Více takových akcí.

Letošní rok se nám podařilo reprezentovat naši obec 
na dnech IZS v Brně, kam jsme byli pozváni dobro-
volnými hasiči z Králova Pole. Zde jsme vystavovali 
naši Tatru 805 lidově zvanou ,,Kačena“. Velké díky 
patří panu Fruhwirtovi za dokonalou přípravu tohoto 

auta. Několik členů našeho sboru na této akci pomá-
halo s náborem dárců kostní dřeně.

Reprezentovat jsme chtěli také na  tradičních slav-
nostech v  Litoměřicích. Ty byly bohužel zrušeny 
a  přesunuty až na  další rok. Podařila se nám navá-
zat spolupráce s  Vodní záchrannou službou Třebíč 
a  Sborem dobrovolných hasičů Hřensko. Již teď se 
těšíme na společnou práci a jsme zvědaví, co budouc-
nost v tomto směru přinese. 

Začátkem následujícího roku máme v plánu tradiční 
masopustní pochůzku po vesnici a merendu v soko-
lovně. První z těchto akcí se uskuteční dne 19. 2. 2022 
a  druhá proběhne o  týden později dne 26. 2. 2022. 
Na obě naše akce vás srdečně zveme. Největší udá-
lostí plánovanou na rok 2022 je oslava výročí 140 let 
od založení SDH v naší obci Rouchovany. Těšíme se 
na tuto událost a pevně doufáme, že se uskuteční se 
vší slávou a my si ji společně s vámi pořádně užijeme. 

Přejeme vám všem klidné a veselé svátky. Pevné zdra-
ví a štěstí do nového roku 2022.

Lukáš Holubář 

SDH Rouchovany

Taktické cvičení Šemíkovice
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SDH Rouchovany – kolektiv mladých hasičů

Rok se s rokem sešel a od začátku roku 2021 nás 
coronavirová situace stále omezuje v činnosti. Jelikož 
jsme ale hasiči z  Rouchovan a  máme již silnou zá-
kladnu spolehlivých členů, tak jsme to nevzdali a byli 
docela aktivní.

Celou zimu a  jaro jsme sice nemohli fungovat 
na plné obrátky, ale povedla se nám uskutečnit verni-
sáž pod širým nebem na téma „Velikonoce“, obrázky 
malovali děti.

V létě jsme zorganizovali obě dvě akce, které se už 
stali naší tradicí. Jela se Vltava, uskutečnil se i pro-
dloužený víkend na  téma „Víly a  rytíři“. O  zábavu 

opět nebyla nouze a hledání pokladu na hradě Tem-
plštýn děti doslova ohromilo.

Od září se povedlo také pár pěkných akcí jako tře-
ba hasičský útok v Dalešicích, kdy za nás běželi dva 
týmy, Podzimní vernisáž, strašidelná stezka ve spolu-
práci s Beruškami a kdyby se nezatrhly Vánoční trhy, 
tak i tam by se hasiči angažovali.

Když to jde, tak se pravidelně scházíme každé úte-
rý v 16:00 a budeme v tom dál pokračovat.

Tímto je náš rok 2021 u konce a těšíme se na další 
o to lepší rok 2022 .

Hana Pohanková 

SDH Rouchovany

Práce s dětmi Dětský tábor 

Požární útok Dalešice 
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Společenská kronika 2021
Počet obyvatel Rouchovan a Šemíkovic je celkem 1 164. 

V letošním roce mnoho našich občanů oslavilo významná životní jubilea a tímto jim dodatečně  
přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho životní pohody. 

Narodili se:
Rýva Jasmína – rok 2020
Fialová Adriana 
Měřínský Antonín
Divišová Ester
Říha David
Svoboda Adam

Soukupová Veronika
Svoboda Barnabáš Miloš
Chvátal Melichar
Huťková Magdaléna
Huclová Thea
Jančičková Julie

Rok 2021 v Rouchovanech a Šemíkovicích:
Rozloučili jsme se:
Skaláková Božena (2020)
Pokorný František
Dobešová Vlasta
Vlasák Miroslav
Vildomec Václav
Kalina Jaroslav
Černý Vladimír

Horáková Marie
Dufek Josef
Tručková Vlasta
Husák Bruno
Butkaj Jozef
Pelikánová Adéla
Forétar Petr

Všem pozůstalým rodinám přejeme hodně síly k pře-
konání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit. 
Přijměte naší upřímnou soustrast. 

(údaje uváděné v této rubrice jsou k 3. 12. 2021)

SDH Rouchovany
Činnost jednotky JSDHO Rouchovany za rok 2021

V kalendářním roce 2021 se jednot-
ka sboru dobrovolných hasičů obce 
Rouchovany doposud zúčastnila čtyř 
událostí. V  září naše jednotka zasa-
hovala u požáru lesa v katastru obce 
Hrotovice, kde na cca. 100m2 hořela 
hrabanka a  nízký porost. Na  místě 
zasahovaly dvě jednotky HZS a  dvě 
jednotky SDH. Dále jsme se zúčastnili 
dvou taktických cvičení ve spolupráci 
s  HZS Hrotovice. První cvičení pro-
běhlo v  Hrotovicích, druhé v  areálu 
ZD Šemíkovice.  Jednotka také vypo-
máhala při čištění kanalizací pro naši 
obec.

Za přispění krajských dotací, ale i obecní pokladny 
jsme v tomto roce mohli zakoupit výjezdový tablet se 
Softwarem GINA do  naší cisterny, který je už dnes 
běžnou součástí vybavení vozidel HZS, ale i  vozidel 
SDH. Ten nám například poslouží v  tom, že nám 
ukáže cestu k zásahu, informuje nás o dané událos-
ti, umožní nahlížet do  databází nebezpečných látek 

nebo do návodů řešení mimořádných 
situací. Dále jsme pořídili batoh s  D 
programem vybavením pro požáry 
do  ztížených podmínek, kde je jejich 
výhodou snadnější a  jednoduší mani-
pulace s hadicemi díky jejich úzkému 
průměru.

Naše JSDHO v tomto roce také při-
spěl pomocí k ochraně životního pro-
středí. Uskutečnila se brigáda na  sá-
zení stromků. Naši hasiči zasázeli 20 
třešní a 40 švestek. Celkem jsme tedy 
vysázeli 60 ovocných stromů na cestě 
kolem sběrného dvoru směr obec Kor-

dula. Celá tato akce proběhla pod záštitou obecního 
úřadu Rouchovany a  v  režii pana Konvaliny, které-
mu patří velký dík. I v příštím roce se opět chystáme 
v sázení stromků pokračovat. Naším cílem je výsadba 
ovocných stromů kolem cesty z Rouchovan směrem 
k oblíbené vodní nádrži našich rybářů Gabčík. 

Za JSDHO Rouchovany VJ. 
Vladislav Fiala

Výsadba ovocných stromů


