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Vážení a milí občané Šemíkovic a Rouchovan
Dovoluji si , při vědomí společně prožitého roku 2018 pozdravit Vás. Vrcholí čas adventu, období očekávání
Vánoc, pro křesťany pak nastávající radostné setkání s novorozeným Ježíšem Kristem. Období, které nám dává
mnoho příležitostí ohlédnout se za právě uplynulým rokem. Čas pro složení inventury sám sobě, v rodině i třeba
v pracovním kolektivu.
Dovolte mi jen pár myšlenek. Do roku 2018 jsme vstupovali s přáním, aby k nám byla matka příroda
milosrdnější a poskytla nám více životadárné vláhy. Nestalo se tak a naše okolí a lesy chřadnou dál v nedostatku
vody. Vstupovali jsme do roku 2018 a odhadovali jsme , co nám přinese onen osmičkový rok? A on byl, díky osudu,
rokem vcelku klidným a rokem oslav stého výročí Československé republiky. Během jubilejního roku jsme si
připomněli mnohé z událostí uplynulého století. Některé chvíle našich novodobých dějin byly tragické, jiné
heroické. Při vzpomínkách na minulost našeho státu máme být na co hrdi, někdy však pokorně sklopíme hlavu.
Věřím , že v naší obci se nám podařilo přihlásit se k dluhu z minulosti postavením „Kříže u potoka” a poté se
společně radovat při vzpomínce stého výročí vzniku Československa „Přivítejme prezidenta”. Pravda, oslava se
nestala Shromážděním lidu, jak mnohdy vídáme z historických ﬁlmů. Oslava se stala „jen” setkáním všech
generací Rouchovan. Totéž bylo také již před tím při Setkání rodáků Šemíkovic.
Věřte mi, že v nově zvoleném Zastupitelstvu obce Rouchovany si nepřejeme nic jiného, než přátelskou
atmosféru mezi Vámi všemi občany. Atmosféru spolupráce a otevřeného sdílení názorů, i často potřebných,
opačných - kritických. Přáli bychom si, aby si k nám do naší obce nenašla cestu atmosféra z velké společnosti
a hlavně velké politiky. Vždyť to sledujeme, jak je mnohdy živena nesmiřitelná nesnášenlivost, často provázená až
nenávistnými projevy zúčastněných. Přitom dnes díky demokracii a ekonomické situaci není na místě
nepochopení, zášť, a nenávist. Žijeme v míru. Ekonomika roste, máme se dobře. Přejeme si, aby nám to vydrželo.
Rozhlédneme li se okolo sebe po světě, není to samozřejmostí. Doufejme v pokračování prosperity a míru.
Vážení spoluobčané, Vánoce jsou branou. Branou ke vstupu do nového roku. Přejme si naše Vánoce. Vánoce se
stromečkem. Vánoce s Ježíškem, koledami i modlitbami při Půlnoční mši svaté. Vánoce s radostí obdarovaných
i dárců a našimi otevřenými srdci plnými radostí a štěstím. Čekají nás chvíle pohody s nejbližší rodinou. Při těchto
chvílích pohody a rodinného štěstí si jistě vzpomeneme i na naše blízké, kteří již bohužel nejsou mezi námi, ale
v našich myšlenkách a srdcích jsou stále s námi.
Milí spoluobčané, jménem Zastupitelstva obce Rouchovany Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku Vám přeji pevné zdraví , hodně štěstí a mnoho sil pro život , rodinu i práci.
Ing. Vladimír Černý

Nově stanovená pracovní doba Obecního úřadu Rouchovany
s platností od 1. ledna 2019
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Společenská kronika
Významného životního jubilea se v roce 2018 dožili tito občané:
V Rouchovanech
Věku 70 let:
Zloch Ján
Potůček Vladimír
Tomková Miloslava
Novák František
Severin Jaroslav
Bojanovská Jaroslava
Butkaj Jozef
Kisza Jiří
Fukalová Jana
Cabejšková Ludmila
Ryšavý Rostislav
Soukup Ludvík
Jiříčková Marie
Sklenář František
PetřekováAnna
Krejčová Jaromíra
Křivánková Miluše
Urbánková Hana
Krys Jan
Věku 75 let:
Klímová Oľga
Pavlásek Jiří
Urbánková Edita
Toman Zdeněk
SchulzováAlena
BuchalAntonín
Hrubešová Marie
Cibulka Jan
Hruška Josef
Klement Jan

Věku 80 let:
Pohanková Marie
Hrubeš Karel
Pospíšil Ludvík
Věku 85 let:
Pokorná Marie
Fukalová Marie
Horký Jaroslav
Jurková Zdenka
NejedláAurelie
TexlováAlena
Holubářová Růžena
Věku 90 let:
Horáková Marie
Rozmahelová Věra
Věku 92 let:
Pachrová Marie
Dobešová Vlasta
Věku 93 let:
Illková Jindřiška

V Šemíkovicích
Věku 70 let:
Veselý Josef
Ošťádalová Marie
Věku 94 let:
Škoda Jan

Předcházení vzniku odpadů
Rady a typy, jak je možné odpadu předcházet a chovat se zodpovědně k přírodě
a životnímu prostředí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Používejte přírodní kosmetiku nebo si vyrobte vlastní
Šetřete vodou
Oblečení zbytečně nekupujte, vyměňujte nebo nakupte v second handu
Choďte pěšky, jezděte na kole, kdykoliv je to možné
Na kávu si noste vlastní hrnek
Šetřete energií a papírem
Využívejte místní a lokální výrobky, produkty a potraviny
Využívejte ekologické obaly
Věci opravujte a omezte nákup nových výrobků
Investujte do kvality
Vyhněte se plýtvání a lépe plánujte
Používejte ekologicky šetrné výrobky
Zkuste si vypěstovat vlastní zeleninu a ovoce
Uklízejte s ekologickými prostředky nebo si vyrobte vlastní
Látkové utěrky a ručníky jsou velmi funkční, omezte používání jednorázových plastových
a papírových

SNIŽOVÁNÍ MNOŽSTVÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Jaký bude náš nový směr…
Na základě šetření v souladu s metodikou Eurostatu bylo v roce 2017 v ČR vyprodukováno celkem 25 mil. tun
odpadu, což představuje snížení o 3,2 % (832 tis. tun). Téměř o 1 mil. tun poklesla produkce odpadu v kategorii
ostatní odpady, naopak mírné navýšení bylo zaznamenáno u produkce nebezpečných odpadů a to z 1 095 tis. tun
v roce 2016 na 1 180 tis. tun v roce 2017. V roce 2017 bylo skládkováno 49 %, tedy téměř polovina z celkového
vyprodukovaného komunálního odpadu.

KUCHYŇSKÉ OLEJEATUKY
Připravujeme projekt na sběr a využití kuchyňských olejů a tuků
v regionu svazku obcí
Sběr a využití kuchyňských olejů a tuků bude od 1. dubna 2019 pro obce další povinnost, kterou stanovuje
novela vyhlášky. Již v současnosti mohou občané na každý z 15 sběrných dvorů v regionu svazku obcí donést
použité kuchyňské oleje a tuky. Pro lepší dostupnost této služby jsme připravili projekt na sběr těchto odpadů.
Každý, kdo přijde na jakýkoliv sběrný dvůr a předloží evidenční kartu, dostane k naplnění plastovou nádobu
s víkem o velikosti 5 l 2018, do které bude sbírat použité kuchyňské oleje a tuky. Naplněnou nádobu může odevzdat
a prázdnou si vyzvednout na jakémkoliv sběrném dvoře. Celkem bude k dispozici 15 000 nádob. Na projekt
v celkové výši 850 000 Kč jsme podali žádost o podporu, která může činit až 85% z uznatelných nákladů.

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK
Pneu NE na sběrný dvůr, ale do pneuservisů
Zpětný odběr pneumatik upravuje už od roku 2001 zákon o odpadech v §38. V roce 2015 zákon umožnil vznik
kolektivních systémů pro tento druh odpadu. Následně v roce 2016 vznikla nezisková společnost ELT Management
Company Czech Republic (ve zkratce ELTMA), která v dubnu toho roku 2016 získala od Ministerstva životního
prostředí ČR oprávnění provozovat kolektivní systém, který ﬁrmám (výrobcům a dovozcům pneumatik) umožňuje
plnění povinností zpětného odběru pneumatik a jehož prostřednictvím společnost ELTMA zajišťuje ekologickou
recyklaci pneumatik.
Zákon o odpadech také stanovuje požadavky, že místo zpětného odběru musí být pro konečného uživatele:
a) bez podmínky koupě nových výrobků/služeb
b) bezplatně
c) bez ohledu na typ a značku pneumatik
Místa zpětného odběru musí být dále obecně provozována způsobem, který konečného uživatele (tedy občana
odevzdávajícího pneu) nadměrně nezatěžuje a naopak respektuje jejich obvyklé možnosti (např. dostatečnou
dostupností těchto míst, umístěním viditelného označení, odběrem po celou provozní dobu, atd.).
Zpětný odběr pneumatik pomocí sběrných dvorů již není možný!
Seznam míst zpětného odběru dostanete v případě návštěvy našeho sběrného dvora.
Nejaktuálnější informace o místech zpětného odběru jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele
kolektivního systému společnosti ELTMA:
https://www.eltma.cz/sberna-mista
Společnost můžete kontaktovat na emailu info@eltma.cz nebo na telefonu +420 730 599 290.
V případě, že nastanou komplikace a budete na některém z uvedených míst odmítnuti, neváhejte se obrátit na
zástupce společnosti ELTMA s.r.o., popřípadě Ministerstvo životního prostředí ČR nebo Českou inspekci
životního prostředí.

Z našich škol
Poznávací zájezd Po stopách našeho kraje II
V červnu jsme uspořádali další zájezd z řady Po stopách…, v pořadí již šestý, který si pro sebe a naše
spoluobčany organizujeme. Vydali jsme se po trase Lipnice nad Sázavou, Světlá nad Sázavou a Pelhřimov a viděli
jsme opravdu mnoho zajímavého. Rádi se s vámi podělíme o naše poznatky a zajímavosti z těchto míst. Až se tam
jednou vypravíte, budete již vědět, kam zajít.
V Lipnici nad Sázavou jsme navštívili hrad, který je jedním z nejmohutnějších hradů v naší republice. Byl
založen roku 1310 rodem pánů z Lichtenburka a přestavěn v 16. století za Trčků z Lípy. Lze na něm sledovat znaky
gotické a renesanční. Hrad je strážný, vybudovaný na kopci v malebné krajině údolí řeky Sázavy a pohled z něj je
nádherný ze všech světových stran. Líbila se nám archeologická expozice, rozlehlé sály, např. bývalá hodovní síň,
gotická kaple, rozsáhlá sklepení i mnoho kamenných nebo dřevěných schodů na věže a vyhlídky.
Z hradu jsme sešli dolů do městečka a prohlédli si Památník Jaroslava Haška. Je to domek, ve kterém náš
známý novinář a spisovatel bydlel v letech 1921 - 1923, kdy zemřel. Zde napsal své nejznámější dílo „Osudy
dobrého vojáka Švejka“. Haškova expozice se vztahuje jak k jeho životu, tak k jeho rozsáhlému dílu. Kromě Švejka
napsal jeden a půl tisíc povídek, satir, humoresek, článků, divadelních her a humoristických románů. Na jeho
památku se v Lipnici koná Festival humoru a satiry, jehož součástí jsou výstavy, koncerty a divadelní představení.
Světlá nad Sázavou je malebný zámek ve stejnojmenném městečku. Stojí na levém břehu řeky Sázavy kousek
od centra města. Je to jednopatrová budova, která má rozsáhlá čtyři křídla. Ta tvoří uzavřené nádvoří s velkou
kašnou. Je to pohádkově romantické místo. Hlavní vchod - západní křídlo - je klenutý průjezd s balkónem
a kamennými klasicistními sloupy. Další vchod, opět klenutý, je křídlo východní a vede do parku s rybníky. Moc se
nám líbila zimní zahrada, oranžérie, s jeskyní a jezírkem, do které lze vstoupit přímo z hlavního nádvoří. Je dlouhá
20 m a nádherná, tak jsme se zde snad všichni fotili. Historie zámku sahá do středověku k roku 1385. Prošel si
dlouhým vývojem od tvrze roku 1393 k loveckému zámečku roku 1567 a po mnoha úpravách různých majitelů až
po současnou podobu. Tu mu vtiskla novorenesanční přestavba v letech 1868 - 1873. Zaujaly nás ozdobné
empírové prvky nebo např. štuková erbovní výzdoba v Rytířském sále. Zámek je sídlem Muzea Světelska a má čtyři
prohlídkové okruhy. My jsme si vybrali Expozici historického evropského skla, která je umístěna v křídle
barokním.
Pelhřimov - Muzeum rekordů a kurioziot, Expozice Zlaté české ručičky, Masarykovo náměstí. Pelhřimov
- „Brána Vysočiny“ a Město Muzeí, lidově se mu říká „Pejr“. Kromě již dvou zmíněných, které jsme navštívili, je
zde také např. Muzeum strašidel nebo Vysočiny se Síní bratrů Lipských aneb První české múzy. Centrem města je
velké Masarykovo náměstí s radnicí, kašnou a kostelem sv. Bartoloměje. Na něm nebo v jeho blízkosti se nachází
většina pelhřimovských památek. Zmíníme např. Městské divadlo, Fárův nebo Šrejnarovský dům. Brány jsou zde
dvě: Horní - Rynárecká a Dolní - Jihlavská. V Jihlavské se nachází Muzeum rekordů a kuriozit. Už ten perfektní
nápad udělat muzeum ve věži je bezvadný, působí to historicky a zajímavě. Zde jsme si prohlíželi stovky unikátních
výrobků neuvěřitelné nápaditosti, se kterou nad nimi lidé pracovali. To nejde popsat, to se musí vidět! Když jsme do
Pelhřimova jeli, nikoho z nás nenapadlo, že se tak pobavíme a že se nám zde tak moc bude líbit. Takže pouze některé
z mnoha věcí, které nás zaujaly - Pražský hrad ze špejlí, obří péřová bunda, čokoládový zámek, minimotorka,
nejmenší dřevěný betlém, obří porcelánový šálek, nejmenší jezdecká socha TGM, největší pyžamo /vejde se 98
lidí/, největší pštrosí vejce /2,455 kg/, nejdelší šála, která měřila 158 km, návštěvníci ji ale stále doplétají...
Expozice Zlaté české ručičky, kterou najdete nedaleko Kuriozit, je snad ještě hezčí. A to v tom, že ukazuje
šikovnost, píli a umění českých lidí - výrobky ze sirek, např. mandolíny nebo kytary a jsou funkční!, vázy, obrazy.
Přes 90 exponátů, 571 871 sirek a 248 344 zápalkových hlaviček. Dále se nám líbila např. miniaturní Muchova
Slovanská epopej, dvoumetrový funkční krasohled, největší plyšový medvídek Kuky má výšku 4 m, je zde také
parní stroj ze skla …

Naše papírové šaty v Pelhřimově
Právě na tomto našem poznávacím zájezdu se zrodil nápad: „Když zde mají šaty z marcipánu, proč by tady
nemohly být ty naše z papíru? Vždyť jsou stejně krásné!“, prohlásila tam paní učitelka Irena Kazdová a svůj
nápad o prázdninách dovedla do úspěšného konce. Vše domluvila v Pelhřimově a zorganizovala v Rouchovanech.
Na výzdobu školního plesu totiž vyrobila paní Zdeňka Kršková, vychovatelka naší školní družiny, přenádherné
papírové šaty z novin, celkem 4 kusy. Máme je stále v pracovně výtvarné výchovy, nyní tedy už jen troje. Vybrala
podle svého mínění ty nejhezčí a ty se dopravily do Pelhřimova.

Řidičem výpravy byl pan Vladislav Fiala. Celé akci fandil starosta pan Vladimír Černý, takže cestu ﬁnancoval
OÚ Rouchovany. Šaty zdobí expozici Zlaté české ručičky a dělají tam slávu naší škole i obci. Jeďte se tam podívat,
určitě nebudete zklamáni.

Rádi vás informujeme o akcích naší školy:
Víťa, Aneta, Honza, Štěpánka, Eliška, Eliška, Katka, Natka, Irena Kazdová

Po stopách našeho kraje II

Na hradě Lipnice nad Sázavou

Zámek Světlá nad Sázavou a Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov (3x)
Na Masarykově náměstí právě probíhal Festival rekordů a kuriozit, který pořádá Muzeum společně s Agenturou
Dobrý den. Obě instituce si daly do vínku dělat lidem radost a to se jim také daří.

let. V loňském školním roce jsme měli k malým dětem paní asistentku Ivanu Veselou, která nyní vyučuje na druhém
stupni ZŠ. Od září do prosince tohoto školního roku za ni tuto práci převzala asistentka Lucie Kohoutová. Do I. třídy
základní školy nastoupilo z naší školky 15 dětí a k zápisu do ZŠ se připravuje 14 dětí.
Od února do dubna absolvovaly předškolní děti kurz předplavecké přípravy, na který dojížděly do plavecké
školy v Třebíči. Kurz je pro děti velkým přínosem a dětem se tato aktivita velmi líbí. Na jaře jsme v mateřské škole
zhlédli několik loutkových představení a hudebních vystoupení. V květnu si děti připravily dárečky a vystoupení
pro své maminky ke Dni matek a svým vystoupením potěšily i seniory z domu pro seniory a bývalé zaměstnance
mateřské školy. Odměnou pro ně byl pěkný Den dětí a zajímavý výlet do ZOO Jihlava.
V měsících červenci a začátkem srpna, kdy byla mateřská škola v provozu, byl vyměněn nábytek ve II. třídě MŠ.
Děti z obou tříd mají nyní vybudované krásné nové zázemí, kde si mohou hrát a trávit aktivně svůj čas, kdy jsou
s námi ve školce.
V listopadu nás v mateřské škole navštívil kouzelník a za pár dní pojedou děti z předškolního oddělení na
divadelní představení do Třebíče. Nyní se s dětmi těšíme na návštěvu Mikuláše v mateřské škole, na Ježíška
a s krásným dětským nadšením vytváříme přání a dárečky pro rodiče a nejen pro ně. Předškolní děti pečlivě
nacvičují program na besídku pro důchodce. Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný nový rok.
Lenka Závadská, učitelka MŠ

ROUCHOVÁČEK
V letošním školním roce se do našeho folklorního souboru přihlásilo celkem 26 dětí, které nacvičují ve dvou
odděleních. V září DFS Rouchováček vystupoval hned třikrát. První pozvání dostal na Bramborobraní v Třebíči
(15. 9.), tentýž den odpoledne zpestřil oslavu Rodáků v nedalekých Mikulovicích a zúčastnil se krojovaných
hodů doma v Rouchovanech (30. 9.). V současné době připravuje taneční vystoupení na předvánoční posezení se
seniory.
Vlasta Žákovská

Život ve farnosti
Drazí,
tento rok byl ve farnosti klidný, co se týče oprav kostela, nebo fary, ale živý, co se týče duchovní stránky. Po
prázdninách jsme měli opět příležitost k setkání na Farním dni v neděli 9. září. Mimořádným zážitkem byl už samý
začátek v kostele. Paní Jindra Klimešová s dětmi téměř zaplněnému kostelu zahráli muzikál Ať žijí duchové.
Dlouhotrvající potlesk byl alespoň malým vyjádřením uznání za skvěle provedené představení. Velmi milým
zpříjemněním farního dne byla účast bývalého rouchovanského faráře, otce Františka Nechvátala. Celé odpoledne
byl obklopen farníky, kteří vzpomínali na společně prožité roky a sdíleli se s životem v současnosti. Byla příležitost
shlédnout prezentaci z poutě do Schia, pro děti byly připraveny hry, měli možnost si potisknout trička a pro všechny
už tradiční táborák a občerstvení. Prožili jsme příjemné odpoledne za slunného dne.
Kromě obvyklých pastoračních aktivit, jako jsou návštěvy nemocných, křty a pohřby jsme od září začali
s přípravou na biřmování. Každých 14 dní se 14 farníků nejen z Rouchovan, ale i z Dukovan, Mohelna a Litovan
schází na faře v Rouchovanech, aby prohloubili nejen vědomosti o katolické víře, ale především svou duchovní
zkušenost a dobře se připravili na přijetí svátosti křesťanské dospělosti.

Farní poutě - Mariazell
Na konci poutní sezóny, 20. 10.2018, už za chladnějšího počasí, jsme putovali za hranice naší země, do
největšího rakouského poutního místa a jedné z nejvýznamnějších mariánských svatyní ve střední Evropě,
Mariazell. Původ tohoto poutního místa sahá až do poloviny 12 století a cílem poutníků je tzv. Gnadenkapelle
(Zázračná kaple ), umístěná uprostřed hlavní kostelní lodi se stříbrným oltářem od J. B. Fischera von Erlach. Zde
na oltáři je uložena milostná soška románské Panny Marie, zvaná Magna Mater Austriae. Cestou do Mariazell jsme
udělali malou zastávku v cisterciáckém klášteře Lilienfeld, největším středověkém klášteře v Rakousku.
Z časových důvodů jsme si zakoupili k prohlídce pouze malý okruh, ale i tak bylo co vidět.
A pak už plnou parou do cíle naší pouti. Vystoupili jsme do zamračeného počasí, ale naštěstí nás déšť během
celého pobytu nezastihl. Fotka pod branou vítající poutníky dokazuje, jaká byla mezi námi nálada.
Ale já měl trochu dilema. Přesto, že jsem s dostatečným předstihem zamluvil v bazilice mši svatou, den
před odjezdem mi přišel email s oznámením, že ve 14
hod. je bazilika obsazena a budeme muset sloužit mši
svatou na jiném místě, v kapli sv. archanděla Michaela.
Nebyl by to zásadní problém, ale přeci jenom, když jedeme takovou dálku, moci do baziliky jen nakouknout
a nebýt tu na mši by pro mě bylo trochu zklamání. Ale
Pán Bůh se nenechal zahanbit. Ihned po příjezdu jsme
zašli do zákristie a zeptali se na možnost, zda by přeci
jen nešlo sloužit mši svatou v bazilice. A místní správce
nás mile překvapil odpovědí, že ano, ihned. A tak jsme
počkali, až skončí rakouská mše svatá, připravili vše na
liturgii a ve 12 hod. jsme mohli tím nejkrásnějším
způsobem oslavovat Boha a Pannu Marii v srdci tohoto
poutního místa, před milostnou soškou Panny Marie. Po
dostatečně dlouhém volnu na prohlídku baziliky jsme se
vydali na modlitbu křížové cesty, která se vine do kopce
za bazilikou a je lemována patnácti kapličkami
s jednotlivými zastaveními křížové cesty.
Protože se udělalo opravdu chladno, někteří využili
dalšího volna k tomu, aby se zahřáli vynikajícím a
vyhlášeným likérem, vyráběným tajnou recepturou s 30
místních bylin. Byla možnost nakoupit drobné
upomínkové předměty v obchůdcích lemujících ulice
Mariazell, nebo se ohřát v kapli smíření naproti bazilice,
kde hořeli tisíce svíček a způsobovali opravdu vysokou
teplotu v místnosti. A po závěrečné fotograﬁi před
bazilikou jsme plni duchovních zážitků spokojeni
odjížděli domů.

Poutní místo Mariazell

Klášter Lilienfeld

Účastníci poutě
na začátku Mariazell.

Plný smysl Vánoc
Kristus se měl narodit v Betlémě. Už sedm set let předtím to předpověděl prorok Micháš. Ze světských dějin
víme o sčítání lidu, které nařídil císař Augustus. Z evangelií zase víme o Betlémském chlévě, pastýřích a andělech
oznamujících radostnou novinu narození Spasitele. Tedy v porovnání s úžasnou skutečností, že Bůh přichází na
svět, je to velmi málo.
Mnohým zůstávají z toho všeho pouze citové dětské představy. Pro mnohé znamenají vánoční svátky shon za
stromkem, za dárky a zábavami. Kristus zůstává kdesi v koutě, nezajímají se o něj. A přece vánoce bez Krista
nemají smysl! Kdežto naopak, když prožíváme vánoce jako svátky příchodu Spasitele, tehdy dostává všechno nový
smysl: dárky se stávají symbolem Jeho lásky k nám, stromeček ozářený svíčkami se stává symbolem Světla - Ježíše
Krista.
Prožívejme vánoce, jak je prožívala Panna Maria a svatý Josef. Pro ně byl Ježíš Kristus VRCHOLEM Božího
plánu lásky, který se postupně uskutečňoval od Abraháma přes Mojžíše, Davida a proroky. Bůh, věrný spojenec,
splnil to, co na začátku dějin přislíbil a co po staletí chystal. Maria a Josef věřili, že Kristus je vrcholem všeho, i když
před sebou viděli jen malé, bezbranné dítě úplně na ně odkázané.
Věřili a klaněli se mu, ač přišel na svět v chudé stáji. Věřili, že on je ZÁCHRANA A LÁSKA, že je
SPASITELEM SVĚTA! A přijali ho celým srdcem, na celý život, i když kvůli němu přišli o všechno, i o rodnou
zemi. ON BYL PRO NĚ VŠÍM!
Tak máme přijmout Krista i my dnes. I pro nás má být vším. V tom je smysl našich vánoc. BŮH SE STAL
JEDNÍM Z NÁS a v tom se zjevila jeho láska. MY SE PAK MÁME PODOBAT JEMU – milujme ho a milujme se
navzájem! Jak úžasnou pravdu skrývají vánoce!
Přeji Vám, abyste z této veliké pravdy o letošních Vánocích něco zakusili.
Váš duchovní správce otec Petr

Klub důchodců v roce 2018
Scházíme se pravidelně vždycky jednou za měsíc, probíráme zdraví, zájmy, škoda že nás není víc .
Zveme další zájemce , aby se zúčastnili našich schůzek a pomohli zlepšit naši činnost o nové nápady.
PROGRAM NAŠICH SCHŮZEK
Co nám přinese nový rok?
Počasí - statistika srážek (2013 - 2017)
Zábava na dlouhé zimní večery
Ochrana ovocných dřevin před jarními mrazy
První jarní výsevy
Jarní práce na zahrádce beseda s panem Klementem
Plánování prvního výletu: STÁTNÍ ZÁMEK TELČ ,
TŘEBÍČ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
Zdravá práce na zahrádce, jak šetříme vodou při zálivce, využití srážek
První týden v září - TÝDEN KNIHOVEN - rozhovor s paní Ivou Tručkovou
Hodnocení zájezdu do Telče a plánování zájezdu na STÁTNÍ ZÁMEK HLUBOKÁ
Jak zpracovat úrodu ze zahrady
Léčivé čaje a sirupy - nové recepty
Znáte naše motýly? FOTOGRAFIE MOTÝLŮ z Babího kopce - Jan Cibulka
Naše zájezdy oADVENTU
Co si letos upečeme na VÁNOCE ?

V letošním roce jsme uskutečnili tyto zájezdy :
červen STÁTNÍ ZÁMEK TELČ, (Unesco)
ŽIDOVKÉ MĚSTO V TŘEBÍČI (Unesco)
září STÁTNÍ ZÁMEK HLUBOKÁ (Unesco) , Informační cetrum JE TEMELÍN,
OBEC HOLAŠOVICE - selské baroko (Unesco) , ČESKÉ BUDĚJOVICE
Děkujeme OÚ zastupitelstvu a panu starostovi za ﬁnanční podporu naší činnosti.
Děkujeme paní Ivě Tručkové za pomoc při organizaci zájezdů a za příjemné prostředí v místní knihovně, kde se
konají naše schůzky.
PŘEJEME VŠEM SPOLUOBČANŮM HODNĚ ZDRAVÍAVESELOU MYSL
DO NOVÉHO ROKUAZVEME VÁS, PŘIJĎTE MEZI NÁS DO KLUBU D!

CVIČENÍ STARŠÍ DOROSTENKY
Už jsme sice seniorky, ale jestě čupr holky do
cvičení chodíme, těla cviky moříme !
V dubnu jsme se zúčastnily pochodu Rouchovanská 25.
V květnu jsme si vyšly místo cvičení na vycházku
na koupaliště - viz foto.
V září jsme se zašly podívat jak pokračuje
budování nového rybníka.

Divadelní spolek RUM
Blíží se nám konec roku a to je doba bilancování. Náš divadelní spolek RUM zažil úspěšnou sezónu a písničkál
Stalin, který jsme nacvičili, se podle ohlasů povedl. Toto představení jsme uvedli i v obci Březník a Dolní Dubňany,
kde se diváci také dobře bavili. V současnosti nacvičujeme nové představení s názvem Tři a půl mušketýra. Jedná se
o muzikál s melodiemi od skupiny The Beatles a originálními texty. Rádi bychom představení uvedli ještě do konce
roku 2018. Jestli se to podaří to uvidíte a uslyšíte sami, pokud na představení přijdete. Děkujeme za přízeň a přejeme
hodně úspěchů do Nového roku.
Za spolek RUM Filip Man

Myslivecký spolek Rouchovany
Náš myslivecký spolek má aktuálně 21 členů, 1 adepta a čestné členy. V současné době hospodaříme v pronajaté
honitbě o výměře 1577 ha, kterou máme pronajatu od honebního společenstva Rouchovany.

Stejně jako v minulých letech jsme začali rok několika brigádami pro zemědělské subjekty. Sbírali jsme kámen,
zakrývali silážní jámy apod. Vzájemná spolupráce s Agrofarmem Rouchovany, ZD Šemíkovice nebo s panem
Antonínem Kovářem je na velmi dobré úrovni a vždy si dokážeme vyjít vstříc.
Po té nás čekala práce v honitbě jako je oprava krmných a mysliveckých zařízení. Rovněž jsme vybudovali nová
napajedla pro zvěř a všichni jsme zvědavi, jak bude zvěř tato napajedla navštěvovat.
Jsem velmi rád, že všichni členové plně dodržují veterinární předpisy a řádně odevzdávají vzorky z ulovené
zvěře. Zejména se jedná o zvěř černou a vyšetření na svalovce a klasický mor prasat, u srnčí zvěře jde o odběr
vzorku na výskyt plicní a svalové červivosti a papylomatózy. Tyto úkony jsou nezbytné pro zdravý a kvalitní chov
zvěře.
Na zimní přikrmování jsme myslím si, velmi dobře připraveni. Máme nasušenou vojtěšku, nachystány
minerální granule pro spárkatou zvěř, ty doplní zvěři potřebné minerály, které v přírodě chybí. Jsou důležité
zejména pro srnce v době parožení či pro srny v době březosti. Rovněž máme již zakoupenu a celý rok předkládáme
zvěři mineralizovanou sůl.
Dne 10. 11. 2018 jsme uspořádali hon na drobnou zvěř a zvěř škodící myslivosti. Tento hon byl velmi úspěšný
a ulovili jsme 18 zajíců a 80 bažantů. Za zmínku určitě stojí také ulovení lišky. Po úspěšném celodenním honu jsme
byli rádi, že na poslední leč do restaurace Radnice přijali pozvání i naši přátele cechu sv. Huberta.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na 18. 1. 2019 do sokolovny na myslivecký ples. Přijďte se pobavit letos
v trochu jiné formě, začátek je ve 20.00 hod. (bohatá tombola a zvěřinové občerstvení jsou již nachystány).
Tomáš Kazda
jednatel MS

SDH Rouchovany
Tento rok jsme se opět aktivně podíleli na přípravách a průběhu společenských a kulturních akcí
v Rouchovanech. Nemá cenu tyhle akce jmenovat, bylo toho jako každý rok dost. Chtěli bychom poděkovat
především Všem lidem, kteří tyto akce navštěvují a bez kterých by to nemělo smysl. První naší akcí v roce 2019
bude masopust, na který Vás tímto srdečně zveme. Masopustní průvod masek po vsi se bude konat za doprovodu
dechové hudby Rouchovanka 23. 2. 2019. Masopustní merenda bude o týden později, kde Vám k tanci a poslechu
zahraje kapela Fantazie. Přejeme Vám všem hezké a klidně prožité svátky, do Nového roku hodně štěstí, zdraví
a pracovních úspěchů.

Historický rok u SDH
Tento rok byl velice hojný na výročí založení sboru dobrovolných hasičů v okolních obcích. Protože jsme jedni
z mála, kteří máme v okolí funkční koňskou stříkačku, byli jsme pozváni na historickou ukázku do obcí Hory,
Rešice, Tulešice a Valeč. Dále jsme se zúčastnili teambuildingové akce pro věhlasnou automobilovou značku
v Dalešickém pivovaru. Tento rok jsme se pustili do renovací historických přileb a opasků. Dále byly zakoupeny
dvě koňské lampy, které byly kdysi součástí naší koňské stříkačky. Do budoucna máme v plánu renovaci savic
a konopných hadic s mosaznými koncovkami.

Lukáš Holubář / Michal Černý

SDH Rouchovany - děti
V roce 2018 zorganizovali hasiči opět spoustu vydařených akcí, a to nejen pro děti.
Již třetím rokem jsme se s dětmi zúčastnili tradičního masopustního průvodu, tentokrát šly děti hromadně za
indiány. Ani maminky nezahálely a jako překvapení si připravily krátké taneční vystoupení, kterým o půlnoci
zpestřily masopustní zábavu. Odměnou pro děti za celoroční práci byl na jaře výlet do dětského centra ve Stříteži,
kde si užili spoustu legrace malí i velcí. Letos jsme také zorganizovali akci pálení čarodějnic. Hasiči a duše
spřízněné neměli nouzi o jídlo, pití i kulturní vyžití v podobě “rockového koncertu” v podání členů kapel Bleeding
Heart a Vanderoy. Před prázdninami 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.
Jako novinku jsme u příležitosti zahájení nového školního roku připravili pro děti soutěž „hasičské
všestrannosti”, kde děti zúročily nabyté znalosti a zkušenosti. Samozřejmostí byla malá odměna pro všechny
účastníky a medaile pro vítěze jednotlivých disciplín.
V poslední době starší děti vlastnoručně vyráběly domácí mýdla, která byla k dostání na jarmarku při společném
zahájení adventu. 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

Činnost jednotky za rok 2018
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rouchovany se v kalendářním roce 2018 zúčastnila celkem
osmi událostí. Na požár jednotka vyjížděla v šesti
případech, z toho třikrát se jednalo o taktické cvičení
v rámci našeho hasebního obvodu. Ve dvou případech
jednotka zasahovala na technické pomoci.
Poprvé jsme vyjížděli v březnu na taktické cvičení do
Hrotovic na místní sokolovnu. Poté v květnu také na
taktické cvičení, které bylo zaměřené na hasební zásah
a evakuaci ve Sport hotelu v Hrotovicích. Třetí událostí
v červnu tohoto roku byl požár kůlny u rodinného domu
v Hrotovicích. Zde jednotka zasahovala v dýchacích
přístrojích a pracovala na rozebírání a vynášení
ohořelých konstrukcí kůlny. Čtvrtou událostí bylo opět
taktické cvičení, tentokrát v naší obci, které proběhlo na
Základní škole. Zaměřeno bylo především na hasební
zásah a také evakuaci žáků a personálu školy mimo
budovu. Veškerá cvičení probíhala ve spolupráci s HZS
Kraje Vysočina stanicí Hrotovice. V červenci naše
jednotka vyjížděla na požár strniště a vzrostlého obilí
k obci Dukovany, kde bylo požárem zasaženo 20 ha
vzrostlého obilí a 10 ha strniště. Zde byl vyhlášen druhý
stupeň poplachu a zúčastnilo se zde 6 jednotek hasičů.
Další událostí v červenci byl požár pole u Tavíkovic.
Jednotka byla po cestě k zásahu odvolána na základnu
z důvodu lokalizace požáru. Zbývající dvě události byly
technického rázu.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů nyní čítá 15
členů. Doposud disponujeme cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 Liaz a dopravním automobilem
Ford Transit. V příštím roce by mohla jednotka vlastnit
novější techniku a to TatruCAS 24 815 4x4, kterou bude
obměňovat HZS Třebíč za nové vozidlo. Došlo by tím
k výraznému obnovení techniky naší jednotky
a společně s novými přetlakovými dýchacími přístroji,
které hodláme zakoupit, i ke zlepšení naší akceschopnosti.
Za JSDHO Rouchovany Vladislav Fiala

Moravský rybářský svaz, z. s, p. s. Rouchovany
Začátek roku 2018 byl u Rouchovských rybářů plný změn.
V první řadě máme od jara nového předsedu spolku, kterým je p. Vojtěch Pohanka ml., nového člena výboru
p. Jana Škarabelu a nového náhradníka výboru p. Lubomíra Husáka.
Děkujeme tímto bývalému předsedovi p. Stanislavu Homolovi za dobře vykonávanou práci v jeho funkci,
přejeme mu klidné chvíle u vody a mnoho krásných úlovků.
V letošním roce jsme ve spolupráci s OÚ Rouchovany a SDH Rouchovany pořádali velice vydařený Rybářský
den u Luže.Akce se bude konat v příštím roce znovu a to v sobotu 1. června 2019.
Další naše činnosti se točí jako každoročně kolem našich revírů Rokytná 3 a Rokytná 3A, okolo kterých sečeme
trávu, prořezáváme porosty a v neposlední řadě vysazujeme ryby.
Nesmíme zapomenout na naše dva chovné rybníky v Lipňanech, kde chováme Kapra a Lína.
Na Šemíkovském rybníku rozkrmujeme amura. Neustále zvelebujeme sádky, kde komorujeme ryby.
Celý podzim byl pro nás velmi netradiční. Pro nás rybáře se podzim nese ve znamení výlovů, kterých letos moc
nebylo. Výjimkou jsou rybníky v Lipňanech, kde jsme slovili velké množství Kapra „ročka“ (K1) a Lína (L1).
Důvodem je sucho, které nám znemožnilo výlov rybníka Stejskal (Koupaliště) a rybníků ve Slavěticích
a Třebelovicích , kde spolupracujeme na rybochovu s p. Kovářem.
Začátkem podzimu se nám podařilo vyjednat obnovení stávků na Rouchovance za pomoci p. starosty
Ing. Vladimíra Černého a MRS Brno, za což jim mnohokrát děkujeme.
Určitě jste si všimli, že první stávek pod hřištěm už je dokončen a na dalších dvou začneme pracovat na jaře.
PETRŮV ZDAR
Za MRS, z. s. , pobočný spolek Rouchovany
Vojtěch Pohanka ml.

Podzim bez ztráty bodu
Všech dvanáct utkání první poloviny soutěže zvládl náš tým stoprocentně a připsal si do tabulky plný počet
bodů.
Oproti loňsku je soutěž více vyrovnaná, což jsme také očekávali a například domácí zápasy proti Radkovicím,
Mohelnu či Slavicím byly velmi dramatické. Ne všechny zápasy se našemu týmu herně podařily, ale vždy jsme
střelecky byli lepší než soupeř.

2017/2018 - mistrovské utkání mužů, IV. třída, skupina „A”
11. 8. 2018 1. SK ROUCHOVANY : FC Smrk 6:0 (3:0)
Střelci: 13. Salák Miloslav, 24. Holoubek Zdeněk, 38. Salák Miloslav, 53. Salák Miloslav, 69. Salák Miloslav,
89. Havelka Tomáš
19. 8. 2018 FC Kralice n. Oslavou : 1. SK ROUCHOVANY 1:8 (0:7)
Střelci: 55. Kabátek Aleš - 3. Holoubek Marek, 7. Holoubek Zdeněk, 27. Havelka Robin, 33. Křivánek Radek,
34. Havelka Robin, 36. Holoubek Zdeněk, 45. Furiš Patrik,86. Ludvík Lubomír
2. 9. 2018 Ocmanice : 1. SK ROUCHOVANY 0:7 (0:5)
Střelci: 2. Havelka Robin, 18. Holoubek Zdeněk, 37. Holoubek Zdeněk, 42. Holoubek Zdeněk, 44. Furiš Patrik,
49. Holoubek Zdeněk, 51. Furiš Patrik
9. 9. 2018 Tělocvičná jednota Sokol Březník : 1. SK ROUCHOVANY 1:8 (0:5)
Střelci: 58. Požár Milan - 10. Salák Miloslav, 18. Holoubek Zdeněk, 35. Holoubek Zdeněk, 37. Salák Miloslav,
90. Holoubek Zdeněk, 49. Salák Miloslav, 63. Holoubek Zdeněk, 90. Furiš Patrik
16. 9. 2018 1. SK ROUCHOVANY : Tělovýchovná jednota Sokol Hodov 6:0 (4:0)
Střelci: 28. Salák Miloslav, 31. Furiš Patrik, 32. Urban Ondřej, 37. Salák Miloslav, 56. Roubec Stanislav,
61. Virgl Michal
22. 9. 2018 Horácký klub Třebenice : 1. SK ROUCHOVANY 1:11 (0:6)
Střelci: 58. Hnízdil Leoš - 15. Salák Miloslav, 17. Holoubek Zdeněk, 31. Králík Jiří, 37. Furiš Patrik, 41. Urban
Ondřej, 45. Furiš Patrik, 47. Urban Ondřej, 14. Holoubek Zdeněk, 75. Havelka Robin, 88. Havelka Robin, 90. Salák
Miloslav
29. 9. 2018 1. SK ROUCHOVANY : SK Radkovice 1:0 (1:0)
Střelci: 13. Furiš Patrik
7. 10. 2018 Tělovýchovná jednota Trnava : 1. SK ROUCHOVANY 2:8 (1:2)
Střelci: 40. Caha Zbyněk, 68. Caha Zbyněk - 38. Urban Ondřej, 44. Salák Miloslav, 51. Křivánek Radek,
55. Salák Miloslav, 78. Havelka Tomáš, 80. Furiš Patrik, 88. Furiš Patrik, 90. Salák Miloslav
14. 10. 2018 1. SK ROUCHOVANY : TJ MOHELNO 3:1 (1:0)
Střelci: 35. Furiš Patrik (pen.), 73. Salák Miloslav (pen.), 76. Jelínek Petr - 82. Dvořák Martin
21. 10. 2018 FC Budišov - Nárameč „B” : 1. SK ROUCHOVANY 0:3 (0:2)
Střelci: 19. Holoubek Zdeněk,32. Salák Miloslav,82. Holoubek Zdeněk
28. 10. 2018 1. SK ROUCHOVANY : Slavice 6:3 (1:2)
Střelci: 10. Furiš Patrik, 54. Pachr Petr, 57. Furiš Patrik, 60. Salák Miloslav, 78. Pachr Petr, 85. Furiš Patrik - 15.
Tomek Lukáš (pen.), 33. Slabý Jaroslav, 88. Slabý Jaroslav

4. 11. 2018 SK Valeč : 1. SK ROUCHOVANY 1:5 (1:2)
Střelci: 37. Vitámvás Josef - 30. Holoubek Zdeněk, 45. Holoubek Zdeněk, 50. Salák Miloslav, 90. Křivánek
Radek, 81. Havelka Tomáš
Na hřišti se v první polovině soutěže představilo v našem dresu celkem 22 hráčů, mezi třemi tyčemi nastoupili tři
gólmani - Luboš Škarabela, David Holoubek a Tomáš Havelka. Nejlepším střelcem je opět Miloš Salák s 18 trefami
a ocelovým mužem je překvapivě Petr Jelínek, který jako jediný odehrál kompletní počet minut.
V zimní přestávce se hráči přesunuli k herní přípravě ze hřiště do sportovní haly. Máme také poměrně dost
zraněných, takže doufáme, že hráči přes zimu vyléčí zranění, dobře potrénují a na jaře zopakují stejný bodový
příděl a hlavně udrží první místo v tabulce.
Tabulka (zkrácená) IV. třídy skupiny „A“
1. Rouchovany
36
2. Radkovice
33
3. Mohelno
23
4. Březník
20
5. Slavice
20

Velmi nás těší stále se rozrůstající zájem dětí o fotbal. Náš kroužek přípravky již řádně nabobtnal na cca 30 dětí.
Přidávají se jak ti nejmenší okolo 3 let, tak i školáci a kromě kluků se do fotbalu a sportování pustila také početná
skupina děvčat. Trenéři Michal Křivánek, Robin Havelka a Dalibor Svoboda mají nelehkou úlohu tuto různorodou
věkovou skupinu zvládat, ale za pomocí rodičů se jim to daří a patří jím velké poděkování. Uvidíme, jestli už
v příštím roce odehrají kluci a holky nějaký zápas či turnaj.
Hráči a vedení klubu děkují všem za podporu v podzimní části soutěže a přejí všem pohodové a klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a fotbalové radosti v roce 2019.
Pozvání na nejbližší akce:
29. 12. Silvestrovský fotbálek - svařáček a klobásky pro všechny hráče i fanoušky. Začneme ve 14 hodin, místo
konání bude upřesněno, ale pravděpodobně na hřišti u sokolovny.
26. 1. Fotbalový ples - k tanci i poslechu hraje Orfeus, tomboly, občerstvení. Začínáme od 20 hodin
v kinokavárně (případně v sokolovně).
Za 1.SK Rouchovany, z. s.
Milan Svoboda, předseda klubu

Významná lokalita a Farmový chov zvěře ve Žlebě
Někteří z vás, kteří chodíte na procházky jste si určitě všimli, že v lokalitě zvané Žleb vzniklo nové oplocení.
Těm pozornějším neuniklo, že v oplocení spatřili daňky a muﬂony. Rád bych vám představil nový projekt, který
vznikl za účelem rozšiřování znalostí z naší fauny a ﬂóry pro všechny občany v okolí našeho bydliště.
Jedná se o chov Daňka skvrnitého, Muﬂona obecného a udržení umělého odchovu Bažanta obecného. Tento
nápad vznikl již v dřívějších letech, kdy jsem přemýšlel nad tím, kam chodit s dětmi z naší Základní školy na terénní
exkurze a mohl jim ukázat to, co se děti sice učí ve škole teoreticky, ale poznatky z praxe jsou z mého pohledu
neocenitelné. Dalším faktorem byla každoroční péče o rekultivovanou skládku, kterou zaměstnanci obce
pravidelně vyžínali. Tím jsem chtěl spojit příjemné s užitečným a mohl tak vzniknout dnes již zaregistrovaný
farmový chov výše uvedené zvěře.
Po pronajmutí pozemků od obce a schválením všech žádostí od Krajské veterinární správy jsme mohli
s projektem začít. V prvé řadě jsme pozemky oplotili, nainstalovali el. ohradník, kvůli bezpečnosti, provedli pár
terénních úprav a poté zajistili chovné kusy pro každý druh zvěře. Tím jsme dali základ pro kvalitní chov a udržení
welfare chované zvěře. Co se týče oplocení, tak to je rozděleno na dvě části. V té větší se nachází bažantnice,
pastviny a přirozený kryt pro chov spárkaté zvěře. Menší částí jsme zaplotili tzv. skalku, která spadá pod dohled
Agentury ochrany přírody a krajiny a je významnou lokalitou v celé České republice. V této části se vyskytují
vzácné rostliny, které se vyskytují přirozeně pouze v této lokalitě. Jedná se především o výskyt některých druhů
konikleců, křivatců, mochen a dalších vzácných rostlin. S Agenturou budeme do budoucna zkoumat vliv spárkaté
zvěře na přirozený vývoj výše uvedených rostlin.
Děti a občané tak budou moci shlédnout jednotlivý vývoj daňčí a muﬂoní zvěře, líhnutí a odchov bažantí zvěře.
Dále si rozšířit poznatky z enviromentálního vzdělávání, a to přirozený růst lesních a bylinných ekosystémů,
pozorovat přirozený vývoj vzácných rostlin pod dohledem odborníků z Agentury ochrany přírody. Po dohodě
s panem Cibulkou, který se významně podílí na objevování, udržování a propagaci významných lokalit a života
v nich v okolí naší obce, budeme spolu s žáky naší ZŠ a obce instalovat podél lesních cest informační tabule,
v kterých by měl každý návštěvník přírody najít, co se v našem okolí vyskytuje a co je u nás v okolí výjimečné
a vzácné. Tabule budou také doplněny o bohatý obrazový materiál, který pan Cibulka postupně vytváří
a archivuje.
Při procházkách v okolí chovu zvěře ve Žlebě, bych vás chtěl poprosit o klid a zamezení volného pohybu psů,
samozřejmě nejen v této lokalitě. Jentak se budete moci dostat ke zvěři blíže a budete si tak moci tu naši přírodu více
vychutnat a vstřebat.
Přeji vám všem hezké a klidně prožité svátky, do nového roku hodně osobních úspěchů a pohody. Pojďte i vy
objevovat přírodu v okolí naší obce.
Jaroslav Novák ml.
Správce reg. areálu

Rouchovanská příroda v roce 2018 - díl druhý
Dešťových srážek bylo letos ještě míň než v uplynulých dvou letech. Ale Babák kvetl od jara až do pozdního
podzimu. Prakticky celý rok kvetly hadince. Na začátku jara byly i půlmetrové, na podzim už jen tak
deseticentimetrové ale kvetly ostošest. Dokázaly se svým vzrůstem přizpůsobit suchu. Říká se tomu nanismus.
Jinak Babáku dominovala chrpa latnatá, které sucho nijak nevadí. Také je jí na Babáku čím dál, tím víc. No a jak se
s podzimem objevily vydatné rosy, znovu vykvetly mochny stříbrné, mateřídouška, hvozdíky a mnoho dalších
rostlin. Dokonce jeden koniklec, který jsem už kvůli suchu „odepsal“ znovu vyrazil a vykvetl. Radost mi udělala
skutečnost, že se tu podařilo prokázat výskyt žluťáska jižního a velmi vzácné vřetenušky čičorkové. I některé další
motýly jsem tu „ulovil“ letos poprvé. Poněkud mne rozesmutnila skutečnost, že z cca padesáti rostlinek konikleců,
které jsem v průběhu uplynulých let na Babáku vysadil, jich po letošním létě zůstalo třináct. Zbytek, některé
rostlinky už letos kvetly potřetí, zlikvidovaly myši. Snad se mně ten zbytek a nově letos vysazené podaří uchránit.
Největší radost mám z „nového“ rybníku na Nových Dvorech. No a pokud se vše vydaří, bude v příštím roce Babák
a některé další rouchovanské lokality vyhlášeny VKP, což nejsou „výherní knižní poukázky“ ale „Významné
krajinné prvky“.Atak držme palce ať se naší přírodě daří v příštím roce alespoň tak jako letos.
Přeji všem hezké svátky.
Jan Cibulka

Vřetenuška čičorková

Žluťásek jižní

Herečka Vlasta Chramostová (91) vydala druhé paměti

V roce 1999 se stalo vydání memoárů herečky
Vlasty Chramostové (* 17. 11. 1926) událostí. A to
nejen literární, ale i společenskou.
Jen málokdo z našich umělců dokázal o své
minulosti promluvit s takovou mírou otevřenosti,
sebekritičnosti a pravdivosti jako ona a zároveň
s takovou mírou nadhledu a tolerance k jiným.
Její cesta pokračovala pak neméně hekticky i po
listopadu 1989, tentokrát už především na prknech
Národního divadla.
A této éře jejího života je věnován druhý svazek
jejích vzpomínek. Se stejným účinkem osobitého slohu
zachycuje sílu vůle umělkyně vracející se v pozdním

věku k milovanému povolání a zdolávající nové výzvy,
které před ni život postavil.
Není to už takové šokující jako první díl, který vyšel
před dvaceti lety. Je to jako kdyby si člověk při víně
povídal se starší kamarádkou, která prožila neobyčejný
život. Život plný omylů, výher, proher, pochybností,
neochvějných postojů a emocí. Velmi čtivé, příjemné
a zajímavé vyprávění, u kterého ale musíte přemýšlet.
V místní knihovně můžete zakoupit jak první část
pamětí (cena 100,- Kč) tak i jejich pokračování, třeba
i jako pěkný vánoční dárek.
Lubomír Ludvík

Sbírka „Krabice od bot”
Již posedmé a v Rouchovanech poprvé, pořádala Diakonie v České republice předvánoční akci, která má za cíl
potěšit děti z chudších rodin. Radost těmto dětem dělaly zase děti, jimž dospělí pomohli připravit jejich krabici od
bot. Tu společně naplnili dětskými dárky k Vánocům.
V Rouchovanech jsme vybrali 150 krabic a přispívalo i mnoho lidí z okolí. Obdarovány budou děti z dětských
domovů, SOS dětských vesniček a azylových domů.
Děkujeme všem, kteří přispěli a tím vytvořili krásné Vánoce i těm dětem, které by třeba žádný dárek nedostaly.
Velmi se vaší pomoci vážím a těším se na další „krabicové“ Vánoce.
Chvátalová

Činnost Energetického Třebíčska a situace kolem výstavby
5. bloku v Dukovanech
Kulatý stůl s potenciálním dodavatelem technologie
pro nový jaderný blok s francouzskou společností EDF,
seminář s maďarským zmocněncem pro výstavbu
jaderné elektrárny v Paksi Atilou Aszodim, kulatý stůl
s kandidáty na senátora za Třebíčsko se zaměřením na
jejich postoje k budoucnosti jaderné elektrárny, jednání
s ministryní průmyslu Martou Novákovou nebo
dojednání ﬁnanční podpory korejské KHNP, další
potenciální ﬁrmy výstavby 5. bloku, třebíčskému
hokeji. To je jen malý výčet několika významných
aktivit, které se Energetickému Třebíčsku za poslední
půl rok podařily.
Prodlužování živostnosti jaderné elektrárny
nemůže být argumentem pro posun termínu
výstavby nových bloků
„Koncem října jsme se pozastavili nad výroky
ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové
a premiéra Andreje Babiše, podle kterých by mělo
mimo jiné dojít k odložení kroků směřujících
k výstavbě nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany,“ popisuje předseda Energetického Třebíčska
Vítězslav Jonáš. Jenže to by bylo v rozporu s úkoly
Státní energetické koncepce České republiky a na ni
navazujícím Národním akčním plánem. Oba dokumenty byly řádně připraveny a úkoly, které z nich
plynou, jsou v řešení. Energetické Třebíčsko společně
s Krajem Vysočina, Okresní hospodářskou komorou
Třebíč a Energoregionem 2020 a Ekoregion 5 se proti
těmto vyjádřením ostře ohradili a okamžitě napsali

premiérovi i ministryni dopis. „Není možné elektrárnu
do nekonečna provozovat,“ shrnuje Jonáš. Vyzvali tedy
premiéra Andreje Babiše i ministryni Novákovou, aby
pokračovali v důsledném plnění úkolů, které vláda
přijala v souvislosti s výstavbou nových jaderných
bloků. Dále také, aby došlo konečně k rozhodnutí
o investičním modelu a ﬁnancování výstavby, ke kterým
si vláda stanovila termín 30. 11. 2018.
Pokud záměr stavby nových bloků nebude včas
uskutečněn, dojde ke ztrátě energetické soběstačnosti,
ohrožení energetické bezpečnosti, omezení konkurenceschopnosti a ke zvýšení nežádoucí geopolitické
závislosti České republiky.
Premiér i ministryně průmyslu
přijeli do regionu
Koncem listopadu pořádala Občanská bezpečnostní
komise při Jaderné elektrárně Dukovany seminář pro
veřejnost, kde hodnotí celoroční provoz elektrárny
a také spolupráci s regionem, především v oblasti
informování o provozu. Z úst premiéra Babiše zde
zaznělo, že výstavba nových bloků je priorita jeho vlády.
Babiš požaduje po ČEZu, aby obě jaderné elektrárny
vložil do dceřiné společnosti, která pak bude investorem
výstavby nových jaderných zdrojů. Na semináři ve Valči
připustil, že stát bude garantovat případné ztráty jako
druhý v pořadí po ČEZu. Až dosud státní garance
odmítal.

Na kulatý stůl s EDF přišli starostové i zástupci ﬁrem.

Pereme se za správnou věc
Energetické Třebíčsko se už
pátým rokem intenzivně snaží
o zachování energetického regionu.
Pravidelnou aktivitou je účast na
energetických seminářích a konferencích po celé republice i na
Slovensku. „Snažíme se být všude
tam, kde se o energetice jedná
a mluví. Ptáme se vlády, ministrů
i premiéra, jak plní úkoly, které jsou
stanovené v platných dokumentech,
jsme v kontaktu se všemi potenciálními dodavatelskými ﬁrmami
výstavby nových bloků,“ vyjmenovává Jonáš.
Právě díky tomu, že Energetické Třebíčsko
připravilo kulaté stoly s potenciálními dodavateli, se
mohli zástupci obcí, ale i ﬁrem seznámit s technologií
i konkrétními lidmi, kteří za tím stojí. Musíme si také
uvědomit, že výstavba s sebou ponese potřebu
kvaliﬁkovaných lidí a novou infrastrukturu. Proto také
Energetické Třebíčsko mluví s mladými lidmi a pořádá
s podporou Jaderné elektrárny Dukovany semináře pro
studenty.
Do nového roku přejeme hodně zdraví a regionu
konečné rozhodnutí o stavbě nových bloků

Patrik Zak z francouzské EDF představuje
technologii pro Dukovany.
Foto Jakub Mertl (2x)
V roce 2019 očekáváme rozhodnutí o modelu
ﬁnancování. Poté bude následovat výběr dodavatele.
A na to budou navazovat další kroky. Výstavba nových
bloků je strategické rozhodnutí pro celou republiku
a samozřejmě a logicky se to zásadně dotkne nás
v regionu.
Eva Fruhwirtová
Sledujte web www.energeticketrebicsko.cz

„Šance pro technika“ - šance pro středoškoláky!
Asi každý z nás si vzpomene na časy, kdy opouštěl
školní lavice a začal se rozhlížet po svém prvním
zaměstnání. A snad každý si vzpomene, jak těžké bylo
představit si, „co vlastně v té práci budu dělat?“ Jaderná
elektrárna Dukovany se tuto nelehkou situaci snaží
ulehčit žákům 4. ročníků průmyslových škol, kteří se
příští rok po maturitě budou rozhodovat o své kariéře.
Šance pro technika je 2denní stáž, které se letos
zúčastnilo 14 žáků. Kromě mladých techniků
z blízkého okolí elektrárny přijeli i zájemci z Ostravy
nebo Brna. V doprovodu energetiků žáci zjistili, co
konkrétně dělá například provozní elektrikář nebo
strojník turbíny. Praktické ukázky prvního dne doplnilo
druhý den setkání s personalistkou, která poradila, jak
napsat životopis, připravit se na pohovor a kolik si
vlastně zaměstnanec elektrárny vydělá.
Šance pro technika je v oblasti spolupráce se
studenty novinkou a loni se uskutečnila poprvé.
Dlouholetou tradici mají další akce - Jaderná maturita
a Letní univerzita, kterých se zúčastnili i zájemci
z Rouchovan, Dukovan nebo Valče.

„Účastníci stáže dostali zároveň konkrétní pracovní
nabídku a záleží už na každém z nich, zda své „Šance pro
technika“ pro start své kariéry využijí. Minulý rok našla
zaměstnání ve Skupině ČEZ čtvrtina účastníků,“ uvedla
Linda Navrátilová z útvaru Strategický nábor Skupiny
ČEZ.
(ve)

Fotokronika
pro pamětníky

Mlékárna a její zaměstnanci.

Závod motokár v Rouchovanech.
Dnes by jezdci jezdili okolo
zdravotního střediska.

Jedna z mnoha akcí Svazarmu.

Stavba stadionu v roce 1957.

Stavba stadionu v roce 1957.

Pilates v Rouchovanech
V dnešní uspěchané moderní době, je mnohdy těžké najít si čas i pro sebe. Rozpohybovat své tělo, uvědomit si,
kde přesně a co cítím - zda bolest či ochablost svalů. Mám se dožít vysokého věku, ale budu schopen, schopna se
o sebe postarat? Jak si ráno obleču ponožky, když se teď těžko ohýbám. Budu nosit plínky, nebo si dojdu na záchod?
Vyjdu schody do patra? Něco bolí, vezmu si kouzelný prášek, nebo se protáhnu? Nádobí umyje myčka, ale moje
karpální tunely zatuhnou. Podlahu vytřu snadno mopem, ale páteř se mi neohne. Vyroste tráva, vezmu sekačku nebo
kosu na posečení? Mám hallux, zajdu k sousedovi na kafe, nebo zavolám mobilem?
Je mi 44, od 15 let cvičím a rekreační formou dělám sezónní sporty. Je to můj koníček již od dětství. Intenzivně se
mu věnuji, začala jsem pravidelně cvičit v posilovně a následně předcvičovat kondiční kulturistiku žen. Na to
navázal aerobik a další druhy wellnes cvičení jako kalanetika, jóga, power-joga, gyro metoda, kterým se věnuji
dodnes. S metodou Pilates jsem se poprvé setkala v těhotenství a sama pro sebe jsem využila některé uvolňovací
cviky. Toto cvičení mě nadchlo natolik, že jsem se mu od roku 2010 začala intenzivně zabývat. Absolvovala jsem
několik kurzů pro instruktory Pilatovy metody a v současné době několikrát týdně předcvičuji Pilates pro veřejnost.
Díky této metodě se mi podařilo zpevnit svaly pánevního dna, mám ohebné tělo a vydržím větší zátěž. Cvičení mi
pomáhá rovněž se vyrovnat se stresem současného uspěchaného života a okolnostmi, jenž život přinese. Jsem
matka - mám 2 děti ve věku 13 a 2 roky.Ai kvůli nim vím, že se musím hýbat, abych jim stačila.
Pilates vymyslel chlap (narodil se v Německu roku 1883), který byl jako dítě astmatik, měl křivici a revmatickou
horečku. Slabé dítě, které se ROZHODLO zesílit. Jeho snažení bylo úspěšné a stal se dokonalým potápěče,
gymnastou, lyžařem a boxerem. Během první světové války dělal ošetřovatele. Navrhl cvičební vybavení a sérií
cviků, pro pacienty ležící na lůžku. Tento systém tvoří základ pro jeho jedinečný styl, který se dnes stále vyvíjí.
Pilates podporuje fyzickou harmonii a rovnováhu těla pomocí kontroly dýchání, ohebnosti a koordinovanosti se
stálou kontrolou všech os těla.
Od září je PILATES každé ÚTERÝ v ROUCHOVANECH.
Ve školní tělocvičně, v době: 19.30 - 20.30 hod. Více info na: www.pilatestrebic.cz
Joseph H. Pilates měl rád život. Sám říkal: „Doporučuji všem moje cvičení, udělá vás šťastnějšími. Od té doby,
co cvičím jsem nebyl nemocný, nebral jsem nikdy aspirin. Jím to, co mám rád (např. steak). Kdyby lidi viděli, jak
žiju - občas i kouřím (doutníky), piju pivo, víno a miluji - nevěřili by tomu. Láska! Bez té jste mrtví!“
Hana Toufarová, Třebíč, instruktor Pilates

Akce v Rouchovanech
Prosinec
24. 12. 2018
29. 12. 2018
29. 12. 2018
31.12. 2018

Troubení na návsi (po půlnoční mši svaté)
Silvestrovský fotbálek (na hřišti)
Divadelní představení Tři a půl mušketýra (sokolovna)
Půlnoční přípitek s ohňostrojem (na návsi)

Leden
18. 1. 2019
26. 1. 2019

Myslivecký ples (sokolovna)
Fotbalový ples (kinokavárna)

Únor
9. 2. 2019
23. 2. 2019

Lyžařský zájezd (Stuhleck - Rakousko)
Masopustní průvod

Březen
2. 3. 2019
10. 3. 2019
17. 3. 2019
23. 3. 2019

Masopustní merenda (sokolovna)
Mezinárodní den žen - posezení (kinokavárna)
Dětský karneval (sokolovna)
Jarní bál (sokolovna)

Duben
10. 4. 2019
27. 4. 2019

Rusalka
Rouchovanská 25 - Dálkový pochod krajem Vítězslava Nezvala

Květen
4. 5. 2019
12. 5. 2019
18. 5. 2019
25. 5. 2019

Zájezd - Klub důchodců
Den matek - školní akademie (sokolovna)
ZOO Praha (zájezd)
Jízda králů Vlčnov (zájezd)

Červen
1. 6. 2019

Rybářské závody + Dětský den (Luža)

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

20. 12. 2018

