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Z PR AVODA J 1 2019
Vážení a milí spoluobčané!
Vítám Vás při čtení našeho Zpravodaje!
Přispěvatelé nám připomínají okamžiky v životě
Šemíkovic a Rouchovan, kterých bychom si v neustálém shonu a koloběhu života ani možná nevšimli.
Některé události bereme jako samozřejmost. Hode,
pouť, to přece patří k tradicím. Činnost zájmových
sdružení, spolků, drobná, ale o to víc záslužná práce
s dětmi a mládeží. Toto všechno tvoří mozaiku pestrého života na vesnici. A tradicí
a samozřejmostí je také poděkování všem, kteří svojí aktivitou
a prací navíc právě tu mozaiku pomáhají skládat. Děkujeme
Vám.
Prožíváme období adventu.
Adventu, který je pro křesťany
obdobím očekávání narození Ježíše Krista. Advent je také chápán jako období příprav na Vánoce. Vánoce jsou svátky míru
a pokoje. Vánoce by měly být
zejména svátkem rodiny, svátky kdy máme čas zavzpomínat
na své blízké, čas setkávání a návštěv, svátky štědrosti. Važme si
i třeba jen maličkostí.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám Vánoce prožité v pohodě a klidu. Přeji Vám
krásné a požehnané Vánoce.
Konec roku s sebou přináší i čas, kdy se většina
z vás ohlédne za rokem právě uplynulým. Vím, že
pro každého nebyl veselý. Život přináší radosti i strasti v osobním životě, v rodině i životě profesním. Jsou
události v životě člověka, kdy i slova útěchy jsou málo.
Přesto mi dovolte vyslovit přání podpory a slova díků
za pomoc nemocným a lidem, kteří pomoc potřebují.
V Šemíkovicích i Rouchovanech jsme rok uplynulý
pracovali na běžných činnostech provozu obce. Probíhaly běžné práce od úklidu a po provoz vodovodu
a kanalizace. Po létech plánů jsme konečně vybudovali kus chodníku na trase k sokolovně. Na provedení chodníku jsme získali dotaci za Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 560 tis. Kč. Dotace

tvořila zhruba 1/3 nákladů. Víc nás však těší, že jsme
přitom opravili a nově položili nový vodovod od křižovatky až do zátočiny k mostu. Po dlouhých létech
jsme opravili prostor zastávky. Kompletní náklad
na opravu byl 2,157.826,- Kč. I tady jsme byli úspěšní
v získání dotace z Fondu Vysočina , program Bezpečná silnice 2019 a dotace činila 300.000,- Kč. Významnou finanční pomocí bylo přidání 1,500.000,- Kč
z daru od Skupiny ČEZ.
Život obce neprovází jen činy budovatelské. Pro
občana jsou důležitější hodnoty,
jako jsou zdraví a dobré zázemí. A právě otázka zdraví byla
hlavním tématem našich starostí. Po dlouhých létech služby
u nás ukončil svoji činnost pan
MUDr. Ladislav Ustohal. Patří
mu jistě poděkování, ale svým
odchodem nás postavil před
problém nalezení náhrady. Měli
jsme hodně velké štěstí, když se
nám podařilo najít zdravotní péči
pro některé naše občany u pana
MUDr. Daniela Kvapila v Hrotovicích a pak přišla dosti výrazná pomoc a uvolněnou ordinaci
převzala paní MUDr. Romana
Holcová. V těch chvílích si pak
všichni uvědomíme jak je dobře,
že nám se zdravím pomáhají i paní MUDr. Marcela Divišová a paní MUDr. Marcela Fialová. Vím, že
i Vaším jménem mohu všem lékařům a zdravotním
sestrám poděkovat za jejich práci.
Úvody nemají být dlouhé. Konec roku by měl být
ve znamení poděkování. Děkuji Vám vážení spoluobčané za podporu při naší práci i za připomínky, které
by nás měly posouvat ke zlepšení. Pracovníkům obce
pak děkuji za celoroční servis. Kolegyni a kolegům
v Zastupitelstvu obce děkuji za konstruktivní jednání.
Milí spoluobčané, dovolte mi popřát Vám do Nového roku šťastné dny, spokojenost a štěstí v rodinách, dobré sousedské vztahy. Ať se Vám splní všechna Vaše přání a sny. Přeji Vám pevné zdraví a mnoho
úspěchů v práci i osobním životě pro celý rok 2020.
Ing. Vladimír Černý, starosta

DVB-T2 v naší kabelovce

Naše kabelová televize není klasickou kabelovou televizí – pracuje stejně jako pozemní vysílání, přebírá
programy z pozemních vysílačů. Proto se nás také
týká přechod na DVB-T2. Vysílání ve starší normě
DVB-T končí 31. 3. 2020.
Již více než rok jsou v naší kabelové televizi vysílány v tomto novém systému české programy ČT1,
ČT2, ČT-D, ČT-ART a ČT Sport a to ve vysokém
rozlišení, tzv. HD. Tyto programy jsou na obrazovce
vedle symbolu programu v levém horním rohu obrazovky označeny písmeny HD. Pokud tyto programy vaše televize přijímá, není třeba přechod řešit.
Pokud programy v HD rozlišení na vaší televizi nemůžete naladit, není televize připravena
na přechod na systém DVB-T2 a je nutno zakoupit nový televizor s příjmem DVB-T2 nebo alespoň Set Top Box s touto možností.

Komise pro kulturu a sport obce Rouchovany
Vážení spoluobčané,
rád bych vás prostřednictvím obecního zpravodaje
seznámil s činností komise pro kulturu a sport.
Již druhé funkční období pracujeme ve stále stejném čtyřčlenném složení (Jiří Voborný, Ludmila Fialová, Milan Svoboda, Lukáš Holubář). Mezi naše
hlavní úkoly v roce 2019 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. Se stále větším zájmem se setkávají zájezdy do brněnských
divadel. Máme za sebou nádherné představení opery
Rusalka v Janáčkově divadle, kterého se zúčastnilo 60
občanů. V květnu se nám podařilo uspořádat dlouho plánovaný zájezd do Vlčnova na Jízdu králů, která
je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Na podzim jsme navštívili činoherní
představení Kdo je pan Schmitt v Mahenově divadle.
Nezapomněli jsme ani na děti, které měly v Horáckém divadle v Jihlavě možnost shlédnout divadelní
představení O perníčkovi. Opravdu velký zájem byl
mezi občany o zájezd do ZOO Praha, kterého se zúčastnilo 100 osob. V předvánočním čase tradičně vyrážíme na adventní trhy. Tentokrát jsme se vypravili
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do Českého Krumlova a Českých Budějovic a opět
nám nestačil jeden autobus, protože zájem byl opět
veliký. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a omezeným
možnostem pohybu v lesích se nám bohužel nepodařilo navázat na předchozí dva ročníky cyklistického
závodu „Okolo Stejskala“, který získával na popularitě. Věříme, že v dalších letech se k této akci opět
vrátíme.
Kulturní komise spolupracuje také s farním úřadem v Rouchovanech. Společně jsme uspořádali dva
zájezdy – na jaře do Butkova (Slovensko), kde jsme navštívili sanktuárium Božího milosrdenství a na podzim na Svatý Hostýn (viz. text pana faráře).
Podílíme se i na dalších společenských akcích
v naší obci, mezi které patří „Zahájení adventu“ nebo
„Troubení na návsi“ (po půlnoční mši svaté). Naše
poděkování patří paní knihovnici Ivě Tručkové, která
nám se všemi akcemi výrazně pomáhá. Děkuji také
vedení obce Rouchovany za finanční podporu pořádaných akcí, dobrou komunikaci a vstřícnost. Poděkování patří také vám, kteří se zúčastňujete pořádaných aktivit a svým zájmem nás motivujete k další
činnosti. Přeji vám příjemné prožití 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.
Jiří Voborný,
za komisi pro kulturu a sport
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Ze života ZŠ a MŠ
Ekologie

V průběhu školního roku se žáci již po několikáté
zapojili do Recyklohraní. Jedná se o projekt MŠMT,
který má za cíl prohloubit znalosti žáků v oblasti recyklace odpadů – zvláště pak baterií a drobných elektrozařízení. Recyklace je jedno z témat, kterým se
žáci na druhém stupni zabývají v předmětu ekologie.
Během letošního školního roku žáci v rámci projektu plnili tři úkoly. V lednu vytvářeli žáci 6. třídy
„Baterkožrouta“. Výsledkem jejich práce byly 3 originální sběrné nádoby na použité baterie.
Do druhého soutěžního úkolu se zapojili žáci 4.
a 6. třídy. Zadání znělo „S rýmy jsou šprýmy, aneb
příběhy vysloužilého elektra“. Úkolem bylo napsat
příběh z pohledu starého elektrospotřebiče. Z obou
tříd byla vybrána nejzdařilejší práce a poslána k hodnocení odborné komisi.
Posledním soutěžním úkolem bylo vytvoření hry,
jejímž motivem měl být recyklační proces. Někteří

žáci se nechali inspirovat známými hrami (Člověče,
nezlob se, Pexeso), jiní navrhli a vyrobili vlastní hru.
V listopadu 2019 se nám podařilo vydat první číslo
RECYKLAČNÍHO ZPRAVODAJE. K nahlédnutí je
na webových stránkách školy.

Školní akademie

Dítě špiní, dere, matka šije, pere: tohle
moravské přísloví mluví za vše. Maminky jsou úžasné bytosti, které stojí vždy
při nás. Zaslouží si za to velké poděkování. Žáci MŠ a ZŠ Rouchovany poděkovali svým maminkám společně. 12. 5.
se konala v místní sokolovně Akademie
ke Dni matek. Celé pásmo bylo protnuto
jedním společným tématem: „Živly, které tvoří svět.“ Žáci z mateřské školy při-

vítali maminky pěknými básničkami
a písničkami. První třída se proměnila
v námořníky, druhá třída představila
živly, třetí třída bavila vtipy, čtvrťáci
byli piráty, pátá třída nám předvedla
akvabely, z šesťáků se staly živé obrazy, sedmá třída předpovídala počasí,
osmá třída si připravila scénky, nechybělo ani vystoupení Rouchováčku
a Petrklíče. Celým programem provázely žákyně z páté třídy.
Rouchovanský ZPRAVODAJ
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Ze života ZŠ a MŠ
Čistá Vysočina

Také naše škola se zapojila do tradiční akce Čistá Vysočina. Žáci všech tříd vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami dostali za úkol uklidit určitou část
Rouchovan, nebo jejich okolí. Se svými pedagogy
pečlivě vyčistili jednotlivé trasy. Prvňáci uklízeli okolí školy a ulici ke zdravotnímu středisku, druháci se
vydali opačným směrem ulice na Slavětice. Třetí třída měla za úkol úklid městečka a okolí sběrného dvora. Čtvrťáci se vydali k řece a kolem sokolovny. Páťáci
zvelebili prostředí cesty na rybník. Šestý ročník se
vydal směrem na Přešovice. Sedmáci a deváťáci
společnými silami uklidili směr na JEDU a Heřmanice a naši osmáci při
úklidu došli až do Šemíkovic. Posbíraný odpad
pečlivě vytřídili, v návaznosti na vědomosti získané o prostředí v němž žijí,
si prakticky vyzkoušeli,
jak mohou pečovat o své
městečko a jeho okolí.
Všem patří velké poděkování za dobře odvedenou
práci.

Školní časopis

Kreativita, chuť do práce a ochota spolupracovat:
to vše nechybí redaktorům Duhového zpravodaje,
na kterém se podílí někteří žáci ZŠ Rouchovany.
Duhový zpravodaj je nováčkem, v září oslavil teprve své první narozeniny. V současné době připravujeme čtvrté číslo, které adventní. První číslo bylo
vánoční, druhé číslo velikonoční a třetí bylo provoněné létem.
Duhový zpravodaj je propojením literárního umu
s výtvarným.

Soutěž Roto z Vysočiny

Téma soutěže, kterou pořádá již několik let Krajský
úřad kraje Vysočina, bylo
Igráček – vynálezce dnes
i za 100 let. Do soutěže se
letos zapojila i naše škola.
Prvňáci, druháci i třeťáci stavěli ze stavebnice
Roto dopravní prostředky, které je dopraví nejen
na nejrůznější planety, ale
i do hlubin moří a oceánů, nebo je přepraví v čase
do minulosti i budoucnosti. Vymysleli a sestrojili i dopravní prostředky,
jimiž se dá velmi rychle cestovat po Zemi. Své vynálezy pojmenovali, barevně vyzdobili, mnozí připojili
i plánek a popis svého vynálezu. Hotové výrobky paní
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učitelky nafotily a zaslaly do soutěže. Vznikly pěkné
a zajímavé vynálezy, děti si procvičily fantazii a zručnost, už teď se těšíme na další ročník soutěže.
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Ze života ZŠ a MŠ
DFS Rouchováček

I v loňském školním roce DFS Rouchováček rozdával radost svým divákům. Zpěvem a tanci přispěl
do programu třebíčského Bramborobraní, skvěle
pobavil Rodáky Mikulovic u Třebíče a na tradičních
Svatováclavských hodech ukázal rouchovanským, že
roste další generace stárků a stárkových (září). V prosinci se již tradičně zúčastnil společného vystoupení
naší školy pro seniory v místní kinokavárně. V dubnu

Rouchovanský ZPRAVODAJ

naše děvčata vítala jaro v Rouchovanech tradiční obchůzkou se smrtolkou. Výtěžek z této
akce byl použit na pořízení nových částí kroje pro starší děvčata. Koncem dubna vystoupil
DFS Rouchováček v novém kulturním domě
v Okříškách. Konal se zde Festiválek, který
každoročně pořádá tamější folklorní soubor
Okřešánek. V rámci programu květnové Školní akademie tančila obě oddělení Rouchováčku. Mladší děti předvedly pásmo „Makovice“
a starší nacvičily pásmo „Tak se ho nás tancuje.“
Děvčata se poprvé nastrojila do nových spodniček a sukní. Se stejnojmenným pásmem se Rouchováček vypravil do Veľkých Levár (SK), kde se
konal X. Mezinárodní folklorní festival. Náš soubor
prezentoval Podhorácko tanci i písněmi z nejbližšího
okolí. Součástí festivalu byla i pěvecká soutěž Levársky speváčik, ve které zazpívala Veronika Křivánková
píseň Sluníčko polední, která pochází z nedalekých
Dukovan.
DFS Rouchováček děkuje Obci Rouchovany
za přízeň a finanční podporu.
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Ze života ZŠ a MŠ
Tvořivé odpoledne v mateřské škole...

Přiblížil se čas vánoční a v naší mateřské škole se
ve dnech 21. 11. a 28. 11. konalo tvořivé odpoledne.
Rodiče, prarodiče a sourozenci měli v tento den možnost přijít s dítětem do školky a zhotovit si různé výrobky a zároveň se nadýchat vánoční atmosféry. Děti
vytvářely např. podzimní obrázky technikou zvanou
enkaustika, sněhuláky z bublinkové folie, vánoční
stromeček ze šišky, vánoční blahopřání, andělíčky
a krásné sněhuláky z papíru. Dětem se spolupráce
s rodiči moc líbila, hotové výrobky si všichni s radostí odnášeli domů a těšili se z toho, jak jimi obdarují
zbytek rodiny. Vydařené odpoledne jsme si všichni
pochvalovali a už se těšíme, až si podobný den zopakujeme.

TGM – život, dílo a odkaz
pro současnost a budoucnost
XII. ročník celorepublikové korespondenční soutěže
Vyhodnocení soutěžních prací proběhlo jako vždy
v Praze, v historické zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí. Soutěže
jsme se opět zúčastnili, odeslali jsme celkem 8 soutěžních prací. Oceněni a odměněni byli všichni naši
soutěžící:
1. místo Vítězslava Kršková
– Tomáš Garrigue Masaryk pedagog a literát
2. místo Eliška Chatrná
– T. G. Masaryk a Lány
Eliška Kotrbová, Natálie Nesnídalová
– T. G. Masaryk a jeho světová cesta k prezidentství
3. místo Eliška Havlišová
– První světová válka a T. G. Masaryk
4. místo Kateřina Janoušková
– Děti Tomáše Garrigua Masaryka
Mimořádné ocenění:
Aneta Ludvíková
– Milan Rastislav Štefánik
a jeho podíl na vzniku státu
Štěpánka Manová
– Tomáš Garrigue Masaryk
a Básnička o T. G. Masarykovi
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Vítání občánků

V neděli 20. 10. přivítaly zpěvačky z naší školy malé
občany Rouchovan.

Sportování v ZŠ pro MŠ

22. října přišly do naší sportovní haly děti z mateřské
školy. Žáci páté třídy jim totiž připravili atletickou
olympiádu. Kluci i holky z předškolního oddělení se
utkali v těchto disciplínách: hod míčkem na cíl, skok
daleký z místa, slalomový běh a hod těžkým míčem.
Páťáci si ověřili svoje organizační schopnosti a děti ze
školky zase své sportovní výkony. Nechybělo vyhlášení nejlepších sportovců a předání diplomů a odměn
všem zúčastněným. Byla to povedená akce.
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Milí,

Život ve farnosti

i v uplynulém roce jsme mohli na sklonku vánoční
doby 28.12. shlédnout představení Živý betlém v podání dětí z farnosti. Plný kostel mohutným potleskem odměnil všechny aktéry krásně ztvárněného vánočního příběhu. Velké poděkování patří paní Janě
Abrahámové, která představení s dětmi nacvičila.
Další akcí byla hned po Novém roce tradiční
Tříkrálová sbírka. Výše sbírky činila v Rouchovanech
18 194 Kč, v Šemíkovicích 2 014 Kč a v Přešovicích
3 614 Kč.
Také letos se uskutečnil Božítělový průvod s procesím po obci a svátostným požehnáním a na sklonku
září farní den. Děti z pěveckého sboru Petrklíč pod
vedením paní učitelky Jindry Klimešové předvedli
opět skvělý výkon, když sehráli muzikál Lotrando
a Zubejda. Následovaly hry na farní zahradě pro děti,
doplněné oblíbeným tištěním triček a občerstvením
pro všechny ostatní. Letos bylo setkání obohacené
oslavou padesátých narozenin otce Petra. Nechyběl ani narozeninový dort, na kterém si pochutnaly
všechny děti, včetně oslavence.

Na faře pokračovalo
setkávání
biřmovanců a ostatní pastorační aktivity, včetně návštěv
nemocných, nebo
příprav na křty.
Také tento rok
jsme
opravovali.
Do chodby fary pan
Suchánek,
stolař
z Mohelna zhotovil
nové věšáky a botníky v ceně 20 000 Kč.
A povedlo se nám
konečně položit novou kanalizační přípojku z fary. Akci
provedla
stavební firma pana Kudláče z Mohelna v ceně 59 319 Kč.
Kameník pan Kupkár z Tasovic kompletně zrekon
struoval kříž u cesty na Hrotovice v ceně 28 000 Kč
a na kříži u vodojemu konečně začal pracovat.

Farní poutě
Skalní sanktuárium Božího
milosrdenství v Ladcích-Budkově
11.5.2019 se autobus poutníků nejen z Rouchovan,
ale i okolních farností vydal na tradiční jarní pouť.
Tentokrát do nejmladšího poutního místa na Slovensku Skalního sanktuária Božího milosrdenství v Ladcích-Budkově. Naše první zastávka vedla do farního
kostela Božího milosrdenství, vysvěceného v roce
2016, kde jsme slavili mši svatou. Setkal se s námi
i generální ředitel Povážské cementárny v Ladcích,
8

pan Ing. Anton Bacík, který byl u zrodu tohoto poutního místa a je jeho velkým sponzorem. Dostali jsme
od něj brožurky křížové cesty a letáčky o tomto poutním místě. Autobus nás poté vyvezl na úpatí hory
Budkov, odkud jsme pokračovali po křížové cestě,
která byla dokončena v září 2016 a je dlouhá 900 m.
Každé zastavení křížové cesty je jakoby malou kaplí
pod širým nebem, jejíž půlkruhové stěny jsou vyloženy kamenem. Na kamenných deskách jsou vyryty čísla jednotlivých zastavení a jednak slova Ježíše
z deníčku sv. sestry Faustiny.
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Na konci křížové cesty se nám naskytl úchvatný pohled na poutní areál.
Nově postavený monumentální kříž
na hoře Budkov spolu se skálou, v níž
je ukotven, měří 12 metrů a je postaven
v nadmořské výšce 584 m nm. Slavnostní požehnání kříže se konalo 14.
září 2013, tedy na svátek povýšení Svatého kříže. V srdci kříže jsou umístěny
vzácné relikvie dřeva Svatého kříže.
Z druhé strany skály je tato modlitba:
Všemohoucí a laskavý Bože, Ty jsi
pramenem všeho požehnání, proto
Tě při tomto kříži - znamení největší
lásky, oběti a vítězství milosrdného
Ježíše Krista - postaveném z vděčnosti na Tvou slávu, prosíme:
Požehnej naši práci, ať dílo našich
rukou a našeho umu přispívá ke společnému dobru, abychom si sloužili
navzájem jako dobří správci rozmanité Boží milosti;
Požehnej nás, naše rodiny, naše
blízké a požehnej celé Slovensko,
abychom se stali požehnáním jedni
druhým. Přijď Duchu svatý do našich
životů, naplň naše srdce svými milostmi a dej, abychom v Ježíšově jménu
světu nabídli dar své pravé víry;
Vyslechni naše prosby a prosby světců našeho národa, zvláště
přímluvu nebeské Matky a milosrdně
zachraň naši zemi před vším zlem
viditelným i neviditelným, před katastrofami, válkami, před ztrátou pravé
víry a morálky;
Odstraň všechny překážky, které by mohly být mezi námi a Tebou,
abychom Tě více milovali a přijímali od Tebe klid, lásku, radost, které
nám nabízíš skrze eucharistii. Dej,
abychom Tvému kříži zůstali navždy
věrní. Amen.
Rouchovanský ZPRAVODAJ
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Hlavním centrem mariánského areálu Skalního sanktuária je socha Panny Marie. Výška sochy
je 6 m stojí na 3 m vysokém podstavci. Socha má
hmotnost cca 22 t. Na podstavci sochy je znázorněn růženec a text: JSEM NEJEN královna NEBE,
ALE TAKÉ MATKOU milosrdenství a tvou matkou. V pravé zdi mariánského areálu jsou kaple
5 světců: sv. Šimona Stocka, Svaté Filomény, Svatého Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu, Svaté Rity
a Svatého Dominika. Měli jsme dostatek času si roz-

lehlý areál prohlédnout, společně jsme se pomodlili
Korunku k Božímu milosrdenství a nadchnuti tímto
novým poutním místem jsme se vraceli domů. Při
zpáteční cestě jsme se ještě zastavili ve Starém Městě k prohlídce nového kostela Svatého Ducha. Božím
řízením byl otevřen a tak jsme si mohli prohlédnout
i tuto Boží svatyni. Ještě před odjezdem jsme potkali místního pana faráře, který se právě vrátil z pouti
do Medžugorje a na další cestu nám požehnal. Myslím, že jsme všichni poutníci prožili nádherný čas.

Pouť na sv. Hostýn

Cílem podzimní pouti se tentokrát
stalo známé poutní místo na Moravě, sv. Hostýn. Z jeho historie se nejčastěji vzpomíná pověst o zázračné pomoci Panny Marie při vpádu
Tatarů na Moravu v polovině 13.
století. Půl milionu divokých Tatarů tehdy táhlo na západ do Evropy
a 9. dubna 1241 se valili na Moravu.
Bojovníci se vyznačovali mimořádnou krutostí a bojovností. Zaplavili a zpustošili celou zemi a oblehli
horu Hostýn. Tisíce Moravanů prchali v hrůze do hostýnských lesů
a hledali úkryt a ochranu na temeni
hory. Zde po dobu nejméně tří měsíců, bezbranní a vyděšení v mod10

litbách, zoufale prosili Pannu Marii
o pomoc a vodu. Dodnes se traduje,
že na zásah Matky Boží vytryskl pod
vrcholem hory pramen vody, který zachránil Moravany před smrtí
žízní i hladem, neboť svatá zázračná voda tišila žízeň i hlad. Poté se
strhla obrovská bouře, která blesky
a ohněm zničila tatarské ležení pod
Hostýnem a Tataři v panice ujížděli pryč. Vděční lidé po celá staletí
až dodnes putují na Svatý Hostýn
za Pannou Marií Svatohostýnskou,
k zázračnému Prameni a do Baziliky. Madona s Ježíškem, který má
v ruce svazek blesků, je dodnes symbolem Svatého Hostýna. Poutníci se
1/2019
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mohou osvěžit i onou hostýnskou vodou, která pramení u Vodní kaple.

ní modlitbě, prohlídce baziliky a jejího okolí. Ve 13:00
se pak konalo svátostné požehnání, po kterém jsme
se pomodlili Křížovou cestu, kterou na začátku 20.
století vytvořil slovenský architekt Dušan Jurkovič. Následovala chvíle volna k nakoupení suvenýrů
a v odpoledních hodinách jsme se vydali na cestu
domů. Vděční Bohu i Panně Marii za nádherný den
a požehnanou pouť.

V sobotu 13.10.2019 vyjel plně obsazený
autobus 55 osob až na parkoviště pod bazilikou, která je postavena v nadmořské výšce
718 metrů a na Moravě je to nejvýše položená stavba tohoto druhu. Všichni jsme
si užili nádherné panorama Hostýnských
vrchů za slunečného a teplého počasí, ale
kvůli tomu jsme na Hostýn nepřiputovali. V 10:15 se totiž konala Dušičková pouť,
kterou celebroval biskup Antonín Basler.
Po krásné slavnosti jsme měli volno k osob-

Vánoce, vánoce, vánoce…

Ale – co jsou Vánoce doopravdy?

Všude! V televizi, ve výkladních skříních, v kostelích,
na náměstích, na limonádách, na ponožkách… člověk
aby se bál otevřít sardinky! Odevšad nám zaznívá, že
máme naplno prožívat „vánoční idylu“. Ale Vánoce
nepřináší radost všem. Mnohdy lidé místo vánoční
pohody prožívají paradoxně stres, nepokoj a smutek.
Idylu „rodinných svátků“ jitří bolest rozpadlých rodin. Na vlně Vánoc se s úspěchem přiživuje reklama,
obchodníci, politici i kapesní zloději. A tak se Vánoce
tohoto věku mění v pouhou karikaturu Vánoc původních.
Přeji nám všem požehnané Vánoce!
Rouchovanský ZPRAVODAJ

Vánoce jsou dobrou zprávou. Zprávou o tom, že sám
Bůh přišel v Ježíši Kristu za lidmi, aby jim přinesl nabídku nového života. Života, který není určován mocí
zla, hříchu a smrti, ale reálnou nadějí věčného života
s Bohem. Jeho láska k člověku měla nečekanou podobu. Ježíš se nenarodil do žádné idyly, ale přizpůsobil
se prostým lidem. První vánoční vůně se nelinula ze
speciální aroma-lampičky, ale byl jí trus ustájeného
dobytka a zatuchlá sláma. Mocný Bůh přišel jako
bezmocné dítě, bohatý Bůh se nechal uložit skoro
nahý v chudých jeslích ve chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že nás neohrožuje, nevykořisťuje, a že
nechce nic pro sebe. Abychom uvěřili, že má s námi
dobré úmysly a plány. Že zná důvěrně našše životní
podmínky, že nám rozumí a záleží mu na nás. Má
nás tak rád, že za nás vyměnil i nebeskou slávu…
A opravdu, dobrá zpráva je, že Bůh má dobré úmysly i se mnou a s tebou. Záleží mu i na tobě, rozumí
ti a má tě rád. Neboj se ho proto svými slovy pozvat
i do svého života! On chce být s tebou v každé tvé idyle i neidyle. V tom spočívají opravdové Vánoce. (zpracováno podle Idyla Vánoc?, Ignác Mucha)
Otec Petr
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Život v obci

Farní knihovna

Hody 2019

Pokud chcete na Vánoční svátky nějaké inspirativní
čtení, navštivte farní knihovnu. Najdete ji v předsíňce místního kostela, první výpůjčka dle zápisu je
ze dne 8. 8. 2018. Knihovna je „samoobslužná“, není
potřeba žádná registrace, čtenář zapíše do sešitu své
jméno a název půjčené knihy.

V knihovničce přibyly tento měsíc tři nové tituly:
Vstávám a pokračuji v cestě
Deník pátera Františka Lízny (*1941) ve kterém
zaznamenává svoji přes měsíc trvající pouť, kdy šel
pěšky z Fatimy do Santiaga de Compostela. Jde sám,
bez mobilního telefonu a s vědomím, že toto putování může být jeho poslední pozemské. Navzdory
všem očekáváním rakovina prostaty ustoupila, že
lékaři zařadili otce Líznu mezi vzácné případy. Sám
poutník dodává: „Jak říkám, pouť uzdravuje.“
Stalo se v Adventu
V předvečer roku 1949 byl státní bezpečností inscenován na Českomoravské vysočině tzv. Číhošťský
zázrak. Měl pomoci v pronásledování římskokatolické církve komunistickým režimem, obětí se stal
47letý místní farář P. Josef Toufar, který podlehl nelidskému týrání.
Boha nelze vyhnat
Autor, šachový velmistr Luděk Pachman (1924 2003), líčí svou složitou cestu od marxismu ke křesťanství. Popisuje svůj duchovní vývoj s obrazem politických poměrů u nás od doby válečné až po éru
normalizace, kdy byl za svoji činnost po okupaci
Československa roku 1968 nejprve uvězněn a pak
donucen odejít z vlastí.
12

Letošní hody se do kroniky a paměti všech zúčastněných zapsaly jako ty, kde bylo více stárků než
krojů - poslední roky nevídaná věc. Nicméně osud
rozhodl jinak a den před hodama byl ze zdravotních důvodů povolán do boje záložní pár. Přípravy
započaly už v pátek brzo ráno a díky tomu jsme
stihli vše připravit tak, jak se sluší a patří a na vázání rozmarýnů dorazili včas.
Sobotní program započal tradičně - kluci v znovuotevřené Radnici a holky u druhé stárkové. Premiéru v této sobotní roli si odbyla Nikola Nezdařilová s Jirkem Klimešem. V doprovodu Horanky se
poté program přesunul na náměstí, kde se tančilo
a pilo až do setmění. Oblíbená večerní zábava započala tradičně v sokolovně a zábavu drželi ženatí. Z dosud nevysvětlitelných příčin právo spadlo
z máje velice brzo a tak zábavu měli do ranních hodin ve své režii stárci. Asi vyšší moc . Kdo zavítal
v neděli na hodovou mši svatou, musel si všimnout,
že většina stárků zavírala před pár hodinami sokolovnu. Odpolední program byl zahájen u Babků,
kde se první stárkové zhostila Ivana. Za slunečného počasí společně s Rouchováčkem jsme se pak
přesunuli na náměstí kde se všichni náramně bavili. Za zmínku ještě určitě stojí „dokoplá“, kde se
rekapituluje vše podstatné a má rozhodně vzestupnou tendenci.
Až na malé detaily se vše zdařilo 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 počasí, někdo z mladších rozšíří naše řady,
sejdeme se všichni místní i přespolní a pobavíme
se tak, jak je to v Rouchovanech o hodech zvykem.
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SDH Rouchovany
Letošní rok byl z pohledu SDH Rouchovany hodně aktivní, bohatý na spousty zážitků a práce kolem sboru.
Naše členská základna se skládá z několika generací členů. Ti se aktivně podílejí na akcích pořádaných v naší
obci. Touto cestou bychom vás všechny chtěli pozvat na masopustní průvod masek po naší vsi. Již tradiční
průvod proběhne opět za doprovodu dechové hudby Rouchovanka dne 8. 2. 2020. Masopustní merenda se
bude konat o týden později v místní sokolovně. Budeme velmi potěšeni, když se za námi přijdete podívat
a pobavit se. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo nás podporují a pomáhají nám v naší činnosti.
Děkujeme Obecnímu úřadu Rouchovany, našim sponzorům a také rodičům od našich nejmenších členů. Děkujeme jim za jejich podporu a pomoc při činnostech kolektivu mladých hasičů. Přejeme vám klidné a veselé
svátky. Hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Lukáš Holubář

Exkurze se zasloužilými členy

Koncem měsíce října členové našeho sboru navštívili
Hasičské muzeum v Oslavanech. Muzeum se nachází
v přízemí rozsáhlého zámku, kde je expozice hornictví, energetiky a hasičské techniky. Při prohlídce jsme
byli překvapeni renovací vystavených exponátů výzbroje, oděvů, fotodokumentace a písemností. V přehlídce nejstarší techniky se nachází dřevěná ruční
stříkačka s malovaným erbem rodu Thun-Hohenstein z roku 1802. A desítky stříkaček používaných
v nedávné minulosti až do současnosti. Exkurzi jsme
zakončili večeří v místní restauraci. Exkurze byla povedená a velice zajímavá.
Karel Jiříček

Historický rok u SDH

Tento rok byl velice hojný na výročí založení sboru dobrovolných hasičů v okolních obcích. Protože
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jsme jedni z mála, co máme v okolí funkční koňskou
stříkačku, byli jsme pozváni na historickou ukázku
do obcí, Dukovan, Ratišovic
a Bohušic. Tento
rok jsme pokračovali s renovací historických
přileb a opasků.
V příštím roce
se zúčastníme
již tradičně Hasičských slavností v Litoměřicích.
Michal
Černý
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Činnost jednotky SDHO Rouchovany za rok 2019

Taktické cvičení v prvním stupni požárního poplachu Sběrný dvůr Rouchovany
HZS Hrotovice, JSDH Rouchovany, JSDH Hrotovice.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rouchovany se v tomto roce doposud zúčastnila devíti událostí. K požáru jsme vyjížděli v pěti případech, z toho
dvakrát se jednalo o taktické cvičení v prvním stupni
požárního poplachu. Prvním požárem letošního roku
bylo zahoření v kotelně rodinného domu v Rouchovanech. Požár se z kotelny rozšířil na přilehlou kůlnu
s palivovým dřívím a hrozilo následné šíření na obytnou část domu i přiléhající sousední dům. Požár byl
likvidován díky čtyřem zúčastněným jednotkám,
které zasahovaly v dýchací technice a spotřebovaly
celkem 15.000 litrů vody. Druhý požár se odehrál
v červnu v Hrotovicích, kde hořela část rodinného
domu v rekonstrukci. Zde zasahovaly také čtyři jednotky požární ochrany a to dvě profesionální a dvě
dobrovolné. Požár se podařilo rychle dostat pod kontrolua nedošlo k výrazným škodám na majetku.Třetí významnější událostí byl požár malého nakladače
v areálu soukromé firmy v Hrotovicích. Příčinou
požáru byla závada na elektroinstalaci nakladače.
14

Zbývající zásahy byly technického rázu jako pročištění ucpané kanalizace, odklizení stromu spadlého
do vozovky, vyproštění uvězněného čápa v lihovarském komíně, ale třeba také pátrání po pohřešované
osobě v lese u Hrotovic. Zde bylo nasazeno sedm jednotek požární ochrany na vyhledání ztracené osoby.
Naše jednotka se v listopadu dočkala bezúplatného převodu cisternové automobilové stříkačky Tatra
CAS 24 T815 4x4 od profesionální jednotky z Třebíče, která ještě nedávno zasahovala u dopravních nehod a technických zásazích jako prvovýjezdový vůz.
Jakmile se nám podaří vozidlo přezbrojit a připravit
k plnohodnotnému zásahu bude vozidlo vyměněno
za stávající stříkačku Liaz. Ta bude nabídnuta dál
jednotkám SDH v rámci kraje Vysočina. Za přispění
obce i krajských dotací byly v tomto roce zakoupeny
čtyři přetlakové dýchací přístroje Draeger, které jednotce poslouží k bezpečné ochraně dýchacích cest
při zásazích v nedýchatelném prostředí.
Vladislav Fiala, JSDHO Rouchovany
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SDH Rouchovany
Naše závodění v roce 2019

Letos jsme po 7 letech dali dohromady naše hasičské družstvo zvané DREAM TEAM, ale bohužel
jsme stihli pouze druhou polovinu sezóny a zúčastnili se jen 4 závodů. V Loděnicích, Rakšicíc, Dolních
Dubňanech a Jiřicích u Miroslavi. Aktivních členů
co se týče závodění je pouze 7: Petr Vacuška, Jaroslav
Dobeš, Josef Dobeš, Vladimír Černý, Jan Kopeček,
David Stejskal a Martin Brabenec. Budeme velice
rádi, když se najdou další nadšenci do tohoto sportu.
Příští rok chceme začít co nejdříve a zkusit co nejvíce
závodů. Nabrat další cenné zkušenosti a zrychlovat
se. Na zmíněných čtyřech závodech jsme měli prokazatelně nejslabší závodní stříkačku. Na řeči, že jejich

Kolektiv mladých hasičů

Stejně jako v minulých letech jsme v roce 2019 zorganizovali spoustu vydařených akcí, a to nejen pro děti.
Již čtvrtým rokem jsme se s dětmi zúčastnili tradičního masopustního průvodu, tentokrát šly děti hromadně za hasiče. Odměnou dětem za celoroční práci
byl na jaře výlet do dětského centra ve Stříteži, kde si
užili spoustu legrace malí i velcí.

Rouchovanský ZPRAVODAJ

děti mají na závody výkonnější stroj jsme
nedali a neodradilo nás to. A s velkým
překvapením ostatních týmů jsme jich
dokázali i pár porazit. Třeba se poštěstí
a budeme i my mít konkurenceschopný
stroj. V průběhu příštího roku chceme
dopilovat samotnou techniku závodění
a uvidíme kam nás to posune dále. Máme
v plánu uspořádání hasičských závodů
i u nás v Rouchovanech a to nejspíše začátkem června. Samozřejmě vás budeme
informovat a budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
Petr Vacuška

Pro starší a otrlejší děti se letos uspořádalo přežití
v přírodě. V rozlehlých lesích Drahanské vrchoviny
nedaleko Malého Hradiska se kluci pod vedením specializovaného lektora učili např. rozdělávat oheň bez
použití sirek nebo zapalovače, filtrovat vodu, používat „morseovku“ a orientovat se v neznámém prostoru. Zkrátka přežití s minimem vybavení.
O prázdninách se pak pro rodiče s dětmi konala vodácká výprava na řeku Vltavu a koncem srpna již tradiční hasičský prodloužený víkend v Jevišovicích plný
her, bohatého tvůrčího programu a trénování dovedností spojených s požárním sportem. Pobyt jsme
pojali na téma „život v Africe“ a tu pravou atmosféru
pomohli navodit i rodiče, kteří se aktivně zapojili.
V poslední době se starší děti pustily do výroby
pečeného i nepečeného cukroví. které bylo k dostání
na jarmarku při společném zahájení adventu.
Dokončení na další straně
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SDH Rouchovany

1. - 5. 7. 2020 Vltava
6. - 9. 8. 2020 Jevišovice

Samozřejmě i v roce 2020 chystáme spoustu zajímavých akcí a výletů. Jako každoročně se v únoru
s dětmi zúčastníme masopustního průvodu masek
a během prázdnin proběhne vodácká výprava a tábor
v Jevišovicích. Navíc podnikneme pár zajímavých výletů:
18. 1. 2020 Dětské centrum Střítež
8. 2. 2020 Masopust
4. 4. 2020 Hasičská stanice ve Znojmě - exkurze
24. - 26. 4. 2020 Přežití v přírodě
23.5. 2020 Permonium Oslavany

Činnost kolektivu mladých hasičů je velmi pestrá
a neobešla by se bez spolupráce rodičů, snahy a ochoty vedoucích a podpory sboru i obce. Tímto bychom
chtěli všem poděkovat a budeme se těšit na příští rok.
Lucie Virglová
16
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Myslivecký spolek Rouchovany
Opět po roce můžeme bilancovat nad tím,co se
v průběhu letošního roku uskutečnilo v našem MS
Rouchovany. Bohužel jsme se museli rozloučit s naší
nejstarší členkou MS paní Annou Fukalovou,dále
i s mnohaletým členem panem Miloslavem Svobodou,
tak jako i s naším pomocníkem při výkonu práva myslivosti kamarádem všech panem Zdeňkem Jonášem.
Čest jejich památce a velké díky za jejich obětavost
při rozvoji české myslivosti! Výkon práva myslivosti
tak provádí v MS Rouchovany 19 členů,3 čestní členové a 2 adepti na členství.Náš areál v Šemíkovicích
opět i letos pohostil mnoho návštěvníků,buď za účelem oslav narozenin,svateb nebo jen tak pro strávení
pěkných víkendů ve stanech pod širákem. Agrofarmu Rouchovany,ZD Šemíkovice,Obci Rouchovany
a panu Pokornému jsme odpracovali mnoho brigádních hodin formou sběru kamene,zakrývání silážních
jam,výstavbou lesnického oplocení nově zalesněné
paseky,založení jedových nástrah proti škodám hlodavci,apod. Dále jsme z bezpečnostních důvodů před
srážkou motorovými vozidly se zvěří začali instalovat
podél silnic v našem k.ú. pachové ohradníky. Jelikož
pachové ohradníky nejsou tzv. betonové zdi,které
dokážou zamezit přímému vstupu zvěři na vozovku,musí účastníci silničního provozu pochopit,že tyto
ohradníky mají funkci tuto zvěř upozornit na možné
nebezpečí pachovým atraktantem,těsně před přesazením přes pozemní komunikaci.Tato zvěř by měla
zpozornět a přejít silnici v klidu,ať již za migrací nebo
při změně teritoria,než tuto komunikaci bezhlavě
přesazovat ve svižnějším tempu.Pak už je jen na řidičích vozidel,aby jezdili tak jak mají,dodržovat správnou rychlost,dávat pozor při řízení a počítat s tím,že
zpravidla brzy ráno a vpodvečer zvěř chodí za potra-

vou,či mění svá
běžná stávaniště. Pro drobnou
zvěř,ale i spárkatou, zp ě v né
ptactvo a hmyz
jsme nakoupili
a nainstalovali
15 nových napajedel na vodu. Ihned po instalaci jsme
se mohli přesvědčit jak tito živočichové tato napajedla začali navštěvovat a týdenní rozvoz čerstvé vody
mnohdy ani nepokryl jejich nároky. Na podzimní
a zimní období jsme připraveni přikrmováním zvěře ječmenem,cukrovou řepou,pšenicí s plevy,sušenou vojtěškou,minerálními granulemi a solnými lizy.
Na příští rok máme v plánu vybudovat větší počet
menších zařízení k přikrmování drobné zvěře (zásypů). Buďte prosím i vy ohleduplní k přírodě tím,že
zamezíte volnému pohybu psů v našem okolí,zbytečně nebudete rušit zvěř na svých stávaništích a pomůžete nám ochránit náš majetek (pachové ohradníky,krmelce,zásypy a napajedla) před odcizením nebo
poničením.

11.května t.r. jsme provedli kontrolu našich zbraní spojenou se cvičnou brokovou i kulovou střelbou na střelnici
v Šemíkovicích
9. listopadu t.r. jsme mohli pozvat naše myslivecké hosty na Poslední leč (společný hon),kterým částečně uzavíráme náš myslivecký rok a můžeme tak vyhodnotit naši
celoroční práci se zvěří a celkově i s naší honitbou.
20. prosince t.r. půjdeme s dětmi z naší Základní školy
na tradiční Předvánoční vycházku,spojenou se zdobením
Vánočního stromu pro zvěř.
Nakonec bych vás chtěl za MS Rouchovany všechny
pozvat v pátek 17.1. 2020 do Sokolovny v Rouchovanech
na náš tradiční Myslivecký ples (Mysliveckou zábavu).
Začátek bude ve 20 hodin,k poslechu vám bude hrát skupina Arcus a samozřejmostí bude opět bohatá tombola
a myslivecké občerstvení. Návštěvou této akce podpoříte
MS Rouchovany,výtěžek z této akce půjde opět na rozvoj
české myslivosti v naší honitbě.
Na závěr děkuji všem členům i adeptům,ale i těm,kteří
nám nějakým způsobem pomáhají při výkonu práva myslivosti za celoroční práci v našem spolku.
Za MS Rouchovany přeji všem občanům Rouchovan
a Šemíkovic příjemné a klidné prožití Vánočních svátků.
Do Nového roku hodně štěstí,zdraví a osobní pohody.

Jaroslav Novák ml., hospodář

Rouchovanský ZPRAVODAJ
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Klub důchodců
Důchodci v roce 2019

Scházíme se pravidelně vždycky jednou za měsíc,
probíráme zdraví, zájmy, škoda že nás není víc.

Cvičení starší dorostenky

Program schůzek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak na nový rok, tak po celý rok.
Posilovna pro mozek – cvičení paměti
ZELÍ – vitaminová bomba
Zatmění měsíce - promítání fotografií
Plánování výletů Klubu D
RADY DO ZAHRADY – beseda
s panem Klementem
Zajímavosti ze světa - čtení z časopisu 21. století
VELIKONOCE – svátky jara , velikonoční zvyky
a pečivo
Informace k zájezdu Klubu D – termín 8. 6. 2019,
téma – LIDICE A PRŮHONICKÝ PARK
Trápí nás jarní únava ?
Co jsme vypěstovali na zahrádce , jak šetříme
vodou na zahradě, zpracování úrody
Podzimní zájezd Klubu D - termín 21. 9. 2019,
téma – HOSPITAL KUKS, BABIČČINO ÚDOLÍ
Podzim na zahradě – barevný podzim
Vzpomínka na léto – fotografie motýlů ze skleníku FATA MORGANA (p. Klement a p. Cibulka
Zahájení ADVENTU - Jarmark
Nové recepty na vánoční pečivo,
VÁNOCE U NAŠICH SOUSEDŮ

Zájezdy v letošním roce jsme

Červen - Lidice – Růžový park – Památník Lidice,
Průhonický park

Úspěšně pokračuje naše cvičení pod vedením paní
učitelky Lukešové, pod heslem V ZDRAVÉM TĚLE
- ZDRAVÝ DUCH! Scházíme se pravidelně každé
pondělí v tělocvičně naší školy !
V dubnu jsme se zúčastnily pochodu Rouchovanská „25„
V květnu jsme si zašly na vycházku do naší rozkvetlé přírody. Podzimní cvičení jsme zahájily procházkou kolem nově vybudovaných rybníků .
Děkujeme OÚ, zastupitelstvu a panu starostovi
za finanční podporu naší činnosti.
Děkujeme paní Ivě Tručkové za příjemné prostředí
v knihovně , kde se konají naše schůzky, také děkujeme za pomoc při organizaci našich zájezdů.
Všem spoluobčanům přejeme hodně zdraví a štěstí
do nového roku!
Jarmila Cibulková

Září - Hospital Kuks, Babiččino údolí , Zámek Ratibořice
18
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Kultura

Pohádková a strašidelná stezka

V našem městečku vznikl dobrovolný spolek, který se snaží
pro děti všech věkových kategorií
uspořádat menší zážitková odpoledne. A proto si Vás dovolujeme pozdravit a poohlédnout se
za událostmi končícího roku 2019.
Tento rok se konala v létě Pohádková a na podzim Strašidelná
stezka.
Na Pohádkové stezce plnily děti
dané úkoly na stanovištích a setkávaly se přitom, se známými
pohodkovými postavami. Zakončení a následná zábava se konala
u Svazarmu na louce, kde bylo
přichystáno opékaní špekáčků.
Malé děti pod vedením Moniky Prokešové a Blanky
Hruškové si přichystaly krasné indiánské vystoupení, za které sklidily veliký potlesk. Poděkování také
patří mladým kovářům , kteří nám dovolili nahlédnout pod pokličku kovářského řemesla, pod vedením
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jejich mistra Michala Klíčníka.
Děti měly možnost si nejen něco
ukovat, ale zároveň se povozit
na koních. Součástí této akce, byla
veřejná sbírka pro malou Nellinku
ze Znojma. Akce se díky krásnému počasí,příjemné hudbě a hlavně hojné účastí vydařila.
Strašidelnou stezku máme určitě ještě všichni v živé paměti.
Na tuto akci se přihlásilo více
dobrovlníků a také starší žáci SDH
Rouchovany pod vedením Hanky
Pohankové. Díky větší účasti strašidel se stezka poprvé mohla prodloužit do místní sokolovny a pro
děti i rodiče vzniklo lepší zázemí.
Tímto chceme poděkovat obci Rouchovany za finanční podporu a všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do těchto akcí a veříme, že následující rok bude
stejně úspěšný.
Rouchovanský spolek a dobrovolníci
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Kultura

Tichá vzpomínka na Vlastu Chramostovou
Rozhovor s Petrem Škarabelou

Vlasta Chramostová trávila své dětství v zaniklých
Skryjích, kde bydlel její strýc Rosenbaum. Její teta působila ve škole v Rouchovanech, prarodiče žili v Dukovanech. Herečka celý život udržovala kontakt se
Škarabelovými z Rouchovan, protože jako malá navázala přátelství s tatínkem Petra Škarabely. Vlasta
Chramostová jezdila do našeho kraje na prázdniny
s bratrem Oldou. Dědeček Chramostové byl řídícím
ve skryjské škole. „Nízká budova stávala přímo proti
současnému vstupu do elektrárny. Teta Bláža Chramostová v Rouchovanech taky vedla školu. Byla velká
sokolka, dobový tisk o ní psal jako o nejstarší náčelnici sokola na světě,“ říká Petr Škarabela. Pravidelně
každý rok jezdil do Prahy přát Vlastě Chramostové
k narozeninám. Slavila je 17. listopadu. Letos už nejel.
Zemřela začátkem října. V paměti zůstává díky hereckým rolím, svým názorům a také knihám. Zvláště
ve dvoudílné knize Byl to můj osud píše a vzpomíná
na svůj život a také zmiňuje místa svého dětství. Díky
Petru Škarabelovi mám druhý díl i s podpisem doma.
Ráda jsem poslouchala jeho vyprávění, když se vrátil
z návštěvy od paní Chramostové. Když však začátkem letošního roku zemřel její manžel Stanislav Milota, přijel Petr z Prahy s tím, že paní Vlasta se brzy
s manželem shledá.

Petře, mnozí si pamatujeme nejen na paní Vlastu, ale i na její tetu Blážu. Jaké jsou tvé vzpomínky
na ni?
Byla opravdu řízná, stejně jako Vlasta. Paní Bláža
k nám chodívala skoro každý den, rozebírat nejen
politickou situaci, rodiče nekouřili, Bláža se ale
neptala, v kuchyni si zapálila, dala si sklenku vína
a debatovala. Vlasta Chramostová na svou tetu
vzpomíná i ve své knize.“ V Rouchovanech stával
ještě i v hlubokém socialismu pomník Masaryka.
Teta u pomníku mívala při výročích prvního československého prezidenta proslovy. Dokonce jí tam
jeden rok soudruzi vypnuli světlo, a tak Bláža stála s baterkou a k davu asi deseti přihlížejících četla
proslov.“ Komunisté nakonec bustu jednou v noci
odstranili a říká se, že skončila v Dalešické přehradě. Po revoluci se uskutečnila sbírka, nechal se udělat nový pomník a Vlasta Chramostová ho přijela
odhalit.
20

Prozraď nám, jak Vlasta Chramostová žila?
S manželem Stanislavem Milotou bydleli v Praze
poblíž Václavského náměstí za Národním muzeem
v ulici Čelakovského sady. Byt ve starém činžovním
domě s vysokými stropy byl v horním patře, kam už
nedojel výtah. Zařízený byl směsicí moderny a dobových věcí, na stěně se vyjímal řád od prezidenta
republiky. Když jsem k nim jezdil, obyčejně s přáním k narozeninám, vždycky jsem přinesl něco
spojeného z naším krajem: knihy o Rouchovanech,
Dukovanech a propagační materiály z okolních
obcí, to ji vždy hodně zajímalo. Návštěva trvala pokaždé tak hodinku. Vlasta zpravidla nahodila téma,
většinou co se za rok událo v politice. A mě zajímaly
vzpomínky. Na herecké kolegy a tak. Mluvila hodně a ráda a výborně se to poslouchalo. Sranda byla,
když se dohadovali se svým mužem Stanislavem
Milotou.
Dokončení na další straně
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Kultura
Říkal jsi, že měla neskutečnou výdrž a chuť do života…
Dodnes se vzpomínám na její porevoluční představení Babička v Národním divadle. Trvalo snad
3,5 hodiny, ona už byla dáma v letech. Po představení přišla do kavárny a já jí říkám – jak to můžete
fyzicky vydržet, tak dlouho na jevišti. A ona – je to
takovej adrenalin, že na to nemyslím.
Když jsem byl za ní naposledy, byla už v penzionu,
protože na tom byla zdravotně špatně. Ale paměť
měla výbornou, pořád jí to myslelo skvěle. Recitovala nám dokonce Seiferta. Poté když napsala svoji
poslední knihu, tak 250 knížek koupily obce v okolí
elektrárny, Vlasta je při našem lednovém setkání
v penzionu z radostí podepsala.
Petře, děkuji za tvoje vzpomínky. Byla to opravdu velká a silná žena. Doporučuji vám přečíst si knihy
jejich vzpomínek Byl to mu osud I a II. A tobě díky za to, že jsi za ní každý rok jezdil a udržoval jsi tak
skrze sebe kontakt s ní a naším regionem.
Eva Fruhwirtová

RUM - divadelní spolek
„Příběh, co chceme vám odehrát, udál se dávno už
v Paříži. V dobách těch mušketýr byl tenkrát a kde
kdo se ocitl za mříží“. Tak těmito slovy začíná naše
další představení- muzikál s názvem Tři a půl mušketýra, který jste měli možnost vidět v rouchovanské
sokolovně na jaře tohoto roku. Celkem jsme odehráli
čtyři představení dvakrát v Rouchovanech a po jednom v Dolních Dubňanech a jako již tradičně v Březníku. Představení se podle ohlasů povedlo a to nás
samozřejmě těší. Melodie od skupiny The Beatles,
které jsme použili k originálním textům, doufám potěšili milovníky této skupiny. Pokud někdo neviděl
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naše představení a měl by přesto zájem může se podívat na stránkách Youtube kde zadá uživatele Zdenko
Vrtěna najde tam tři naše videa z divadla.
V součastnosti jsme v plném proudu příprav
na další vystoupení, které bychom rádi předvedli
opět na jaře příštího roku. Tentokrát to nebude muzikál, ale vrátili jsme se k divadelní komedii s názvem
Dámy a husaři. Jestli se nám představení povede, to
necháme na vašem posouzení, ale už teď se těšíme
na setkání s vámi diváky.
Závěrem bych rád poděkoval všem hercům a herečkám i všem kteří s námi spolupracovali a podíleli
se na přípravě mušketýrů. Všem přeji příjemné svátky a úspěšný Nový rok.
Za soubor RUM Filip Man
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Sport
Úspěšný fotbalový rok 2019

Do jarní části čtvrté třídy vstupoval náš celek z prvního místa s náskokem tří bodů na druhé Radkovice
a s vědomím, že právě utkání na hřišti tohoto soupeře
bude klíčové pro vítězství v soutěži. Mužstvo zvládalo tříbodově všechna utkání, včetně již zmíněného
a s předstihem si několik kol před koncem soutěžního
ročníku zajistilo postup do třetí třídy. Několik drobných bodových ztrát přišlo až v závěrečných utkáních
a to již nemohlo zabránit v převzetí poháru za vítězství v soutěži a po dvou letech návratu do vyšší třídy.
Do té náš tým mužů vstoupil impozantně, některé
soupeře přímo zdrtil, zvládnul i vypjaté derby utkání v Hrotovicích a přímo skvělý výkon předvedl proti
druhému týmu tabulky béčku Okříšek. Paradoxně
první prohra přišla týden po tomto utkání v dalším
derby na trávníku v Dukovanech. Naši hráči se ale
z porážky rychle otřepali a potěšili fanoušky dalšími
třemi parádními výkony. Druhá bodová ztráta, avšak
velice nepříjemná přišla v posledním domácím kole
s béčkem Budějovic. Přesto po podzimu vévodíme tabulce s pěkným náskokem 5 bodů na druhé Jemnicko
„B“, o další dva body zpět jsou béčka Okříšek a Budějovic. Jarní část soutěže, která vypukne na konci
března, nebude pro náš tým jednoduchá, rozlosování
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máme těžké, se všemi týmy s horní poloviny tabulky
hrajeme ne jejich půdě, ale hráči jsou odhodláni pro
postup udělat, co bude v jejich silách. Vedení klubu
také doufá v uzdravení dlouhodobých marodů, protože kádr se během roku díky zraněním hodně zúžil.
Velké poděkování patří našim fanouškům, kteří
podporovali naše hráče ve velkém počtu nejen v domácí aréně u sokolovny, ale také v domovských areálech našich soupeřů. Hráči a vedení klubu uspořádalo
na závěr radostného fotbalového roku společné, nutno podotknout veselé, posezení.
V přípravě na své první utkání a turnaje pokračuje
náš mládežnický kroužek, kde trenérům Michalovi
Křivánkovi a Daliborovi Svobodovi pomáhají další
rodiče zvládnout náročnou organizaci tréninků dětí
velkého věkového rozptylu. Trenéři se snaží naučit
děti nejen fotbalovým dovednostem, ale celkově je
sportovně rozvíjet. Kroužek se prozatím schází jednou týdně, protože většina dětí navštěvuje i další,
na pohyb a sport zaměřené kroužky, florbal, hasiče…a to velice chválíme.
Fotbalové výkony našich hráčů nám přinášely radost, stav našeho zázemí však velkou starost. Naše
kabiny jsou na hranici regulérnosti, strop nám doslo-
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va padá na hlavu, a to opravdu. Snad v brzké době
dojde k převodu sokolovny pod správu obce a najdou
Pomocí Obecního zpravodaje chceme poděkovat
fanouškům, OÚ Rouchovany, ZŠ, našim rodinám,
přátelům, kamarádům, kamarádům z německého
Fuchshainu, za podporu v roce 2019, popřát všem
krásné a klidné vánoční svátky, v novém roce hodně úspěchů, radosti, štěstí a zdraví a hodně výher
s našim týmem. Přijďte se s námi bavit na fotbal
nebo na naše akce, těmi nejbližšími jsou:

se prostředky, aby se vytvořilo solidní a bezpečné zázemí pro fotbal odpovídající dnešní době.
Ještě s jedním soupeřem jsme se střetávali na našem hřišti a vlastně stále střetáváme, hlavně náš
správce Mirek Horký. Byť je malý postavou, ale asi
je velký duchem, protože nad námi jaksi stále vítězí. KRTEK!!! Bohužel i díky jeho nezodpovědnému
řádění si přivodil jeden z našich hráčů dlouhodobé
zranění. Zatím se ho Mirek snaží vypudit ekologickými způsoby, tak snad dostane náš malý černý nepřítel
rozum a přesune se jinam, kde bude třeba i užitečný.
Těšíme se na společná setkání!

Silvestrovský fotbálek
v sobotu 28. prosince
na hřišti od 14 hodin

Milan Svoboda,
předseda 1.SK Rouchovany, z.s.

Svařák a něco k zakousnutí pro všechny hráče i diváky, zahrát si může každý, bez ohledu na věk, pohlaví či fotbalový um
19. fotbalový ples
v sobotu 25. ledna
v kinokavárně od 20 hodin
Hraje oblíbený Orfeus, tradiční tomboly a dobrá a veselá nálada v pohodové atmosféře

TJ Sokol Rouchovany
8. října 2019 jsme poprvé slavili DEN SOKOLSTVA.
Naše tělocvičná jednota Sokol Rouchovany je jednou z větších organizací v naší obci.
Oddíly florbalu, mladší žáci a dorostenci pravidelně trénují a účastní se různých turnajů. Dospělí florbalisté prozatím hrají rekreačně jedenkrát týdně.
Dvě nohejbalová družstva trénují 1x týdně. Účastní se a pořádají nohejbalové turnaje. Veškeré tyto aktivity probíhají v tělocvičně sportovní haly ZŠ.
Rádi bychom obnovili oddíl stolního tenisu.
Přísálí sokolovny je využito FITCENTREM provozované obcí.
Členové turistiky se účastní pochodu Rouchovanská 25, Jinačovická 25 (okolo brněnské přehrady).
TJ žije kulturou.
Rouchovanský ZPRAVODAJ

Každoročně soubor loutkářů připravuje pohádku
pro děti i dospělé. Divadelní soubor činohry rovněž
nacvičuje divadelní představení.
V sokolovně se tradičně pořádají plesy, zábavy i některé větší akce ZŠ. Každoročně se podílíme na průběhu Svatováclavských hodů. Naše činnost by nebyla
možná bez pomoci a podpory obce, které tímto patří
náš veliký dík.
Naše poděkování za spolupráci, patří také organizaci SDH a ZŠ za pronájem sportovní haly.
Členům TJ, aktivním sportovcům přejeme mnoho
úspěchů a všem občanům Rouchovan i Šemíkovic
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2020.
Lubomír Palát,
starosta TJ Sokol Rouchovany
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Dálkový pochod krajem Vítězslava Nezvala – Rouchovanská 25
Vážení spoluobčané a přátelé turistiky!
V sobotu 27. 4. 2019 se uskutečnil již 43. ročník Dálkového pochodu krajem Vítězslava Nezvala – Rouchovanská 25. Předpověď počasí nebyla nikterak příznivá, ale nakonec se nám dešťové kapky vyhnuly a počasí bylo
pro pěší turistiku ideální. Ačkoli jsme vzhledem k předpovídanému vývoji počasí počítali s nižším počtem
účastníků, byli jsme opravdu překvapeni a velmi potěšeni, že počet turistů dosáhl krásného čísla 364.
Jako již tradičně k nám přijeli také naši přátelé z Jinačovic, kteří se i v letošním roce zúčastnili v hojném
počtu. Poděkování patří Markovi Vítkovi, který tento zájezd z Jinačovic dlouhodobě organizuje. 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 možnost vyhnout se frekventované silnici (původní trasy
vedly v úseku Rouchovany – Šemíkovice po silnici)
a současně se projít po pěkné a turisticky atraktivní cestě kolem rybníka Stejskal, 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. Také v letošním roce bylo
na trase 25 km nutné obejít Nové Dvory z důvodu již
vybudovaného rybníka, který se nachází na soukromém pozemku. Mapy, diplomy a další propagační
materiály jsou vytvářeny a tisknuty v Třebíči.
Poděkování patří firmě RELATIVE, jejíž grafici
jsou autory vykreslení značení do barevných map
a jsou také autory upravených verzí původních materiálů, které všichni účastníci obdrží na startu pochodu. Díky souhlasnému stanovisku a finanční podpoře
obce je stále možné vydávat všem turistům přehledné barevné mapy, diplomy a další materiály související s pochodem a odkazem V. Nezvala. Na všech
stanovištích (kromě stanoviště Šemíkovice – škola)
bylo možné zakoupit drobné občerstvení (pivo + nealkoholický nápoj). Nejvytíženějším kontrolním stanovištěm byl opět Texlův mlýn, kterým procházejí
všechny trasy kromě 25 km. Na tomto 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 turistického značení.
Proznačení tras v letošním roce prováděli: Jiří
Maša, Milan Svoboda, Lukáš Holubář a Jiří Vobor24

ný. V současné době vede trasa pochodu také přes
soukromý pozemek (louka u Šabatova mlýna), kde
se v současné době nachází a provozuje střelnice.I
když je možné tento prostor obejít po nových lávkách
vybudovaných obcí Rouchovany, využíváme se souhlasem majitele prostoru střelnice a přilehlých pozemků průchod přes střelnici. Děkuji tímto majiteli
pozemku panu Dočkalovi, který každoročně v den
konání pochodu umožňuje turistům průchod přes
svůj pozemek. Také v letošním roce jsme se potýkali
s nedostatkem lidí, kteří by byli ochotni obsadit kontrolní stanoviště. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu
počtu účastníků pochodu dochází k navyšování počtu osob, které zajišťují zejména kontrolní stanovišti
Texlův mlýn.
Naše poděkování patří žákům základní školy
v Rouchovanech pod vedením paní učitelky Dobešové a paní učitelky Klimešové, kteří se starali o stanoviště Šemíkovice – škola, start a cíl.
Děkujeme také TJ Sokol Rouchovany za poskytnutí zázemí pro start pochodu. Tradičně velmi dobrá
spolupráce s rouchovanskými dobrovolnými hasiči
nám umožnila zajistit občerstvení a personální obsazení ostatních kontrolních stanovišť, za což jim také
patří velké poděkování.
Rádi bychom na tomto místě upřímně poděkovali
vedení obce Rouchovany za finanční podporu a maximální vstřícnost při pořádání této akce.
A v neposlední řadě patří poděkování všem, kteří
neváhali a přišli prožít krásný den plný pěší turistiky
v nádherném kraji Vítězslava Nezvala.
Těšíme se s vámi na setkání při dalším, 44. ročníku
pochodu Rouchovanská 25.
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Nohejbalový oddíl DRUTĚWA

Hráči TJ SOKOL Rouchovany amatérského oddílu v
nohejbale se již sedmým rokem pravidelně schází
na nedělní tréninky venku na hřišti a při nepřízni-

na příčkách nejvyšších, což nás neodradilo a rádi se
další rok potkáme v Rešicích na další skvělé akci.
Náš sportovní tým ke konci roku uspořádá (29. 12.
2019) turnaj v nohejbale na počest pana Julka Nováka
za podpory obce Rouchovany.

vém počasí v tělocvičně u ZŠ.
Snažíme se do našich řad oslovit mladé hráče, kteří
by s námi tento sport dál rozvíjeli, ale prozatím nejsme v tomto směru moc úspěšní.
Jedno družstvo našeho amatérského týmu se zúčastnila turnaje v Rešicích, kde již patříme k pravidelným
soutěžním týmům. Letos v srpnu za velmi krásného
počasí a dobré nálady jsme se nakonec neumístili

Všechny aktivity a sportovní události našeho oddílu
zaznamenáváme na Facebooku\DRUTĚWA.
Všem sportovcům, příznivcům nohejbalu a občanům Rouchovan i Šemíkovic přejeme do Nového
roku 2020 hodně zdraví, optimismu, životních
a sportovních úspěchů.
Za nohejbalový oddíl DRUTĚWA
Jiří Virgl

Moravský rybářský svaz, z.s , p. s. Rouchovany
Moravský rybářský svaz (MRS)vznikl v roce 1990
odštěpením od Českého rybářského svazu na základě
usnesení prvního sjezdu MRS konaného ve Znojmě.
V současné době má MRS sto jedna pobočných
spolků a přes šedesát tisíc členů.
V letošním roce se konal v Blansku devátý sjezd

Obnovení Kovářova stávku
Rouchovanský ZPRAVODAJ

MRS, na kterém byli voleni nový členové orgánů svazu a odhlasovali se drobné, ač zásadní změny ve stanovách. Tou zásadní změnou je zrušení brigádnické
povinnosti a zdražení členské známky. O ostatních
změnách budeme naše rybáře informovat na valné
hromadě 29. 2. 2020 v Penzionu Lihovar Rouchovany.
V roce 2019 naši členové odvedli spoustu práce
na sádkách a při obnovení Kovářova stávku. Všem
moc děkuji za jejich práci a ochotu, protože díky těmto dobrovolnickým činnostem náš spolek drží pohromadě.
Rybářský den u Luže budeme pořádat ve spolupráci s OÚ Rouchovany a SDH Rouchovany 30. 5. 2020.
SDH děkujeme za zapůjčení hasičárny pro naše výborové schůze v době rekonstrukce Restaurace Radnice.
Přeji všem klidné a veselé svátky a hodně sil
a zdraví do Nového roku.
PETRŮV ZDAR
Za MRS z.s. , pobočný spolek Rouchovany
Vojtěch Pohanka ml.
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Energetické Třebíčsko informuje
Letošní léto bylo pro budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany zásadní. Do letních prázdnin jsme vstoupili s velmi dobrou zprávou - vláda na svém červencovém jednání schválila výstavbu nové jaderné elektrárny
v Dukovanech a stanovila harmonogram úkolů. Ke konci prázdnin přišla další dobrá zpráva – Ministerstvo
životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné závazné stanovisko v procesu posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA) k záměru Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany. Tím však práce nekončí, ale teprve
začíná.
ní projekty a také projekt v České republice. ÚčastníZačít musíme ve školství a u učitelů
ci měli možnost seznámit se s manažery KHNP, kteří
Zástupci Energetického Třebíčska jednali v srpnu působí v Praze.
v Třebíči s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem,
U příležitosti 28. října se na Hradě sešel předseda
který přijel na pozvání poslankyně Moniky Oborné. Energetického Třebíčská Vítězslav Jonáš, Richard HorHlavním tématem byla výstavba nového jaderného ký, předseda třebíčské hospodářské komory a zároveň
zdroje a připravenost regionu a místních firem. „Ote- předseda krajské komory, s premiérem Andrejem Bavřeli jsem zde zásadní téma, a to nedostatek studentů bišem a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem.
v jaderných oborech. Při výstavbě budou potřeba tisíce pracovníků a je nejvyšší čas tuto situaci řešit,“ zdůraznil Vítězslav Jonáš. Ministr Havlíček poté svolal
setkání rektorů vysokých škol, aby podnět z regionu
začali řešit. Další aktivitou Energetického Třebíčska
ve spolupráci s ČEZ bude v příštím roce projekt Jaderná akademie zaměřený na učitele základních škol.
„Připravujeme pro ně vzdělávací exkurze na téma jaderné energetiky, chceme s nimi být v úzkém kontaktu, předávat jim informace a podpořit je v jejich snaze přibližovat žákům atraktivně technické směry,“
přibližuje Eva Fruhwirtová. Letos uspořádalo Energetické Třebíčsko ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Dukovany semináře pro dvě gymnázia v Třebíč
na téma Je jádro perspektiva pro mladé? V sérii těchto Jednání o budoucnosti Dukovan o státním svátku
seminářů pro střední školy bude i nadále pokračovat. 28. října na Hradě (vlevo: Richard Horký, ministr Karel
Havlíček, Vítězslav Jonáš, ministryně Alena Schillerová)

Nechybíme na konferencích a seminářích,
kde se řeší jádro

Podstatnou část činnosti je účast na konferencích
a seminářích. Vítězslav Jonáš, předseda sdružení,
zde jedná nejen s politiky, ale také s firmami, které
se musí intenzivně začít připravovat. „Jednali jsme
se všemi potenciálními zahraničními dodavateli výstavby. Všechny jsme pozvali na kulaté stoly, aby se
mohli představit v regionu a odprezentovat nám svou
představu technického projektu i zapojení regionu,“
říká Vítězslav Jonáš. V září se konal v Hrotovicích
už druhý kulatý stůl s jihokorejskou firmou KHNP,
která patří také mezi potenciální dodavatele výstavby. Starostům, členům Energetického Třebíčska
i zástupcům firem se představil nový viceprezident
KHNP Sangdon Kim, který má ve své gesci zahranič26

„Hovořili jsme o požadavku na zkrácení harmonogramu výstavby s nejzazším termínem uvedení
do provozu nového bloku v Dukovanech v roce 2035,“
informuje Jonáš. Podle něj i Richarda Horkého je nešťastné, když někteří představitelé vlády a Stálého
výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů uvádějí, že nový blok nezbytně potřebujeme do roku 2035
a zároveň říkají, že reálný termín spuštění může být
až v roce 2040. „Jsem rád, že premiér, ministr i zmocněnec spolupracují se zástupci našeho jaderného regionu. To, že si na nás udělali čas i při oslavě státního
svátku, je úžasné a svědčí o tom, že svůj jaderný úkol
myslí vážně. Teď už nezbývá čas na sliby a plané řeči,
naše budoucí energetika je ohrožena, a jen mimořádná opatření a mimořádné nasazení všech přinese
úspěch,“ shrnul Jonáš.
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Energetické Třebíčsko informuje

Vítězslav Jonáš a Eva Fruhwirtová
při seminářích zaměřených na jádro.

Na čem se aktuálně pracuje

Souhlasné stanovisko EIA, která vydalo ministerstvo
životního prostředí na konci prázdnin, má platnost
sedm let. Obsahuje 47 podmínek, které musí ČEZ
splnit, aby zmírnil dopady vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo. „Jedná se například o zpracování
akustické studie a povinnosti měřit hluk také během
výstavby, na základě výsledků pak nastavit opatření,
například omezení návozu materiálu přes noc,“ vysvětlil Petr Závodský, generální ředitel společnosti
Elektrárna Dukovany II. Mezi podmínkami je také
to, co už obsahuje i silniční zákon - investor musí
zmapovat stav silnic a v případě jejich poškození je
také opravit. Myšleno je také na prašnost a její eliminaci. I ta se bude pečlivě sledovat. „Mimo jiné potvrdíme nezávadnost provozu sledováním zdravotního
stavu obyvatel v okolí. V podmínkách je také stanoveno to, co už dobře funguje, a to je informování veřejnosti o výstavbě a provozu. V tom budeme i dále
pokračovat,“ doplnil Petr Závodský.
V současné době zpracovává ČEZ dokumentaci pro
územní řízení, která by měla být dokončena v polovině roku 2021. Povolení bude vydávat stavební úřad
v Třebíči a vydání rozhodnutí se očekává na konci
roku 2021. „Vedle toho diskutujeme model výběru

Důležité termíny
•
•
•
•
•
•

Prosinec 2019
Březen 2021
2021		
Prosinec 2021
2029		
2036		

dodavatelů se státem, vstupuje do toho důležitý faktor, a to je energetická bezpečnost státu, ale také to,
do jaké míry bude zapojen český průmysl,“ potvrdil
Petr Závodský. Elektrárna Dukovany II má nyní projednanou rámcovou smlouvu se státem. Na ni budou
navazovat smlouvy na jednotlivé etapy, které popisují
konkrétní činnosti ČEZ i státu. Rámcovou smlouvu
bude Česká republika projednávat v Bruselu. Evropská unie totiž nedovoluje nepřiměřenou státní podporu. Naše země proto musí prokázat, že jádro je
klíčovým prvkem naší energetické bezpečnosti i prostředkem ochrany klimatu. Klíčovým dokumentem,
který je potřeba pro vydání územního povolení, je
povolení o umístění od Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost. O povolení žádá dle atomového zákona
Elektrárna Dukovany II na začátku příštího roku.

Energetické Třebíčsko iniciovala jednání o obchvatu Ivančic a Jamolic.

Nové bloky nahradí ty stávající

Současná elektrárna má čtyři bloky VVER 440. Díky
modernizaci v minulých letech se jejich výkon zvýšil
na 4 × 510 MWe. Její provoz je naplánován do roku
2045. Nová elektrárna s jedním až dvěma bloky budenáhradou stávajících zdrojů.
Eva Fruhwirtová

Dokončení rámcové smlouvy a prováděcí smlouvy mezi státem, ČEZ a EDU II
Povolení k umístění od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Zahájení výběru dodavatele
Územní rozhodnutí o stavbě
Stavební povolení pro nové jaderné bloky
Uvedení nového zdroje do provozu
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Naše příroda

Rouchovanská příroda v roce 2019

Díky tomu, že v zimě trochu nasněžilo a nástup jara
nebyl tak prudký odkvetli první posli jara , koniklece
a křivatce české, opět velmi pěkně. Co se srážek týče,
tak byl ten letošní rok o něco málo vlhčí. A tak na Babáku stále něco kvetlo. Letos to byla hlavně divizna
jižní a jako každý rok také ožanka kalamandra. Té je
na Babáku čím dál, tím víc.
Jestli jsem vloni psal jak mnoho bylo na Babáku
motýlů, tak letos to bylo přesně naopak. Motýlů bylo
pár a některé druhy se vůbec neukázaly. Také ostat-

ního hmyzu bylo pomálu. Kudlanky nábožné jsem
za celý podzim viděl tři. Jiné roky jsem jich za jednu
procházku viděl i osm. Také máčky ladní, jiné roky
kypící životem, byly letos osiřelé. Zatím doufám, že
to bylo tím loňským suchem. Housenky se nestačily
vykrmit. Snad to letos dohnaly a příští rok si to vynahradí. Snad. V horším případě to může být způsobeno pěstováním monokultur kukuřice a žlutého
„zlata“ - řepky. Pak by to bylo špatné.
Radost jsem měl naopak z toho, že Rouchovanka
letos stále „tekla“. Nepřipisuji to větším dešťovým
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srážkám, ale rybníku na Nových Dvorech. Ten musí
zajistit minimální průtok. Od jara pravidelně sleduji
jak roste „vodní dílo“ u Šabatova mlýna. K mé velké
radosti už náhonem i odtokem vesele proudí voda.
Snad všechna „vodní díla“, která tu v uplynulých letech vyrostla, přitáhnou vodu. Možná bude víc pršet
i z jiných důvodů. V době okolo minima sluneční činnosti, bylo vloni, bývají i srážky slabší. Teď už by se
měly zvyšovat. Tak uvidíme.
Přeji všem hezké svátky a v novém roce mnoho
hezkých procházek naší krásnou přírodou.
Jan Cibulka

Koupaliště
Nejdůležitější zprávou je jistě fakt, že nám letos rybník natekl a byl dostatek vody pro koupání, plavbu
na lodičce, na šlapadle nebo na nově nakoupených
paddleboardech. V průběhu sezóny byla znovu
v provozu skluzavka i skokanská věž, která byla
posouzena statikem pro zjištění stavu konstrukce.
Na hřišti pro plážový volejbal došlo k výměně písku a bylo připraveno pro míčové aktivity. Kolotoče
a houpačky byly natřeny a opraveny. Došlo k opravě
a výměně poničených laviček. Ryby byly nasazeny
a v ranních hodinách bylo možno po zakoupení povolenky prokázat rybářský um. V letošním roce to
bylo bezmála 150 povolenek.
Návštěvníci mohli znovu navštívit restauraci, kde
byl bohatý výběr exotických jídel i nápojů.
Přijďte i vy v sezóně 2020 vyzkoušet přírodní koupaliště a zjistit, proč se pravidelně vrací přibližně 50
celosezónních karavanů, návštěvníci postaví kolem
500 stanů a pronajme se téměř do posledního volného termínu všech 20 obecních chatek.
Těšíme se na vás!
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Zastávky po rekonstrukci
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Naše obec
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Z historie
A na tomto místě dnes stojí školka a penzion pro seniory...

30

1/2019

Rouchovanský ZPRAVODAJ

Z historie

Společenská kronika 2019
Rok 2019 v Rouchovanech a Šemíkovicích
Narodili se:

Fukal Ondřej
Skřivánková Julie
Albert David
Jakub Damián
Kratochvíl Alois
Konečná Veronika
Kratochvíl Jonáš
Pýcha Jindřich

Koblížková Emily
Hyprová Melánie
Maryška Michal
Ludvíková Anna
Nová Marie
Pokorná Eliška
Papst Sebastian
Penčák Dominik

Rozloučili jsme se:
Jiříčková Marie
Svobodová Marie
Nejedlá Aurelie
Morkus Jiří
Škoda Jan
Kukla Bohumil
Fukal Jiří
Papulová Marie

Fukalová Anna
Svoboda Miloslav
Vítámvás Rudolf
Brabencová Marta
Jonáš Zdeněk
Polák Jindřich
Potůček Vladimír

Věková struktura obyvatel k datu 9. 12. 2019 s platným trvalým pobytem
v Rouchovanech a Šemíkovicích
Část obce
Rouchovany
Šemíkovice
Celkem
Rouchovanský ZPRAVODAJ

Muži
446
26
472

Dospělí

Ženy
468
35
503

Muži
89
6
95

Děti

Ženy
83
6
89

Celkem
1086
73
1159
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Plánované akce v Rouchovanech
Prosinec 2019

Duben

24. 12.
Troubení na návsi (po půlnoční mši svaté)

Rouchovanská 25
Dálkový pochod krajem Vítězslava Nezvala

29. 12.
Silvestrovský fotbálek (na hřišti)

Květen

31. 12.
Půlnoční přípitek s ohňostrojem (na návsi)

10. 5.
Den matek – školní akademie (sokolovna)

2020

30. 5.
Rybářské závody + Dětský den (Luža)

Leden
17. 1.
Myslivecký ples (sokolovna)
25. 1.
Fotbalový ples (kinokavárna)

Únor
8. 2.
Masopustní průvod
9. 2.
Dětský karneval (sokolovna)
15. 2.
Masopustní merenda (sokolovna)
22. 2.
Krojovaný ples (sokolovna)

Červen
26. - 27. 6.
Zahájení prázdnin na náměstí

Srpen
15. 8.
Stavění máje a pouťová zábava
16. 8.
Rouchovanská pouť, zavádění po vsi

Září
26. 9. - 27. 9.
Svatováclavské hody

Říjen
11. 10.
Drakiáda

Březen

Listopad

28. 3.
Jarní bál - škola (sokolovna)

28. 11.
Zahájení adventu

Redakce obecního zpravodaje děkuje všem přispěvatelům
za články a fotografie, které poskytli pro aktuální vydání.
Rouchovanský ZPRAVODAJ 
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