Číslo 11 * prosinec 2013
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
zima se snad již přihlásí a zaklepe na dveře a Vy máte možnost číst další
číslo Zpravodaje. Podzim byl bohatý na mnoho událostí. Tou největší byly
mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
S kompletními a podrobnými výsledky za naše tři obce se můžete seznámit o několik stránek dále. Z knížky Ročovské obrázky Vám nabízím povídku „Uhlí“, která svým názvem evokuje zimní období. Pan Kozel (autor
knížky) zajímavým způsobem popisuje, čím lidé v tehdejší, jistě nelehké,
době topili. Kdo neví, co znamenalo „chodit na lásky“, těší se na povídku
ještě více.
Vážení čtenáři, přeji Vám za celý Zpravodaj, za všechny jeho dopisovatele, ať již stálé či občasné, krásné, spokojené a tradiční prožití Vánoc, svátků, které nám připomínají narození Ježíše Krista. Ať již tyto radostné dny prožijete s rodinou, přáteli, doma či někteří i v práci, oslavme
je s úsměvem na rtech nebo za zpěvu koled v kostele.
Hodně štěstí do nového roku, hlavně radost a především zdraví Vám přeje
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor
U H L Í
eště za mého dětství topilo se dřívím skoro obecně. V Področově kupovala obec pro školu uhlí a mlynář a starosta pan Ibl, když si zařídil
parní mlýn, také topil uhlím. V klášteře však topili ještě dřívím ze
svého lesa a pak měli mnoho dřevěných odpadků po tesařích.
V Horním Ročově již částečně topili uhlím, ale jen ve větších domácnostech zámožných lidí. Dříví kupovali od knížecích, ale většina domkařů
a bezzemků chodila do lesa na chrást.
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Také to zakazovali těm, kteří nechodili na „lásku“, tj. na jarní sázení
v lese; ta ochota lidu byla však dobře
zaplacena. Např. děvče šlo na jaře asi
na pět dní pomoci v sázení, ale rodina
pak zadarmo topila celý rok, i trávy
ženy vyžínaly. Ostatní rodiny, které
na
„l á s c e “
nepracovaly,
chodily do lesa také, ovšem těch tam
hajný rád neviděl. Mužští chodili
častěji i v noci na souše.
Hnědé uhlí mostecké pálilo se u nás
také, ale zřídka. Mostecké nepotřebovalo tolik dříví na podpal, zdejší však vydávalo více tepla a bylo laciné. Pamatuji se, že podle
vyhlášky platilo se za velké kusové 39 kr. za 1 q a ještě snad uhlí přivezli knížecí svými potahy. Ostatní druhy byly lacinější.
Uhlí se vozilo z knížecího Schwarzenbergského dolu v Kroučové. Bylo u nás dolů sice více,
jako ve Hředlích, Mutějovicích a Velhotě, ale v těch se nepracovalo. Moji dědouškové vypravovali o panu Guthwirthovi, který pocházel z Příbramě, ve Velhotě doloval a všecko své jmění tam zakopal a umřel jako policejní strážník v Lounech. Chválili ho, ale voda jej zničila.
Uhlí v té krajině jest a dosti mělko, ale čerpání vody jest dražší než uhlí. Ve Velhotě kutal
také v novější době německý poslanec Bärenreiter, ale také toho zanechal; teprve ve válce
dolování ožilo v Hředlích a Mutějovicích, ale řekl mi jeden důlní úředník, že pro vodu tam
dolování nemá budoucnosti, výrobní cena jest vysoká. Tu snesla jen válečná a poválečná nouze.
Mne jako hocha nejvíce zajímaly četné otisky rostlin ve vykopaných lupcích. Jednou jsem byl
s panem učitelem Schneidrem na haldě v Kroučové a tam jsme nalézali překrásné otisky kapradin a listů v lupku bílém jako opuka, ale pěkně červeně kropenatém. Lupky z Mutějovic
byly šedé, ale nejen s kapradinami, listy a kmeny, ale i se zvířaty. V Horním Ročově Termer
u „kamenné“ pěšiny něco stavěl a vykopal hromadu šedých lupků. Nalézali jsme tam pěkné
otisky.
Náš permský útvar ovšem připouštěl domněnku, že v Podlesí jest všude uhlí, ale vrstvy jsou
tenké a pak vody je nadbytek. Když prý byla Kroučová již vyčerpána, přeložili knížecí hlavní
těžbu blíže Pochválova. V Kroučové jsem také ministroval při svěcení hornického praporu.
Byla při tom veliká hornická paráda, ke které přijeli také horníci z Kladenska a Mostecka,
jako hosté Kroučovských, vesměs Češi, ale komando měli německé. Nesvádějte toho na knížete; ten o tom nic nevěděl. Německy komandovali inženýři, bezpochyby také Češi. Vše bylo
v hornických uniformách.
Když jsme s velebným pánem přijížděli a odjížděli, horníci volali: „Glück auf“, ale jednotlivě: „Dej Pán Bůh dobrýtro“ neb „dobrou noc“.
Z knížky Ročovské obrázky připravil

V á ž e n í

Vojtěch Václav Pour

s p o l u o b č a n é !

adchází opět konec starého roku, roku 2013, a kvapem se blíží nový s datem 2014. Je
to doba bilancování a plánování do budoucna. Dovolil bych si proto i já několik slov
k tomu, co bylo, popř. co bude. Nebojte se, nehodlám komentovat události, které nelze ovlivnit, a když ano, pak je to z pozice starosty taková kapička, že nemá smysl to nějak
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rozebírat. To ponechám chytřejším a hlavně
povolanějším. Chtěl bych se soustředit na
docela obyčejné věci z každodenního života, které mnohdy ani nepostřehneme, anebo
ji přijímáme jako samozřejmost. Ba co více,
vůbec si neuvědomujeme úsilí, které za
nimi stojí.
Mám na mysli spolky a organizace působící
v obci. A akce, které pořádají ve
prospěch všech. Ať chceme nebo
nechceme, jsou součástí obce
a jejich úspěchy či neúspěchy
jsou rovněž úspěchy či neúspěchy obce.
Chtěl bych vyzdvihnout činnost
základní školy a mateřské školy,
které nejen vzdělávají naše potomky, ale zasahují i do života
všech, kteří o to mají zájem. Jako příklad
může posloužit rozsvěcení vánočního stromu, vánoční betlém, drakiáda, hallovinské
slavnosti, výstavy a literární pásma u příležitosti nejrůznějších výročí, kulturních programy, lampionový průvod, pásma při vítání občánků apod. Za to jim patří velký dík.
Měli bychom být hrdi na to, že se nám tyto
organizace podařilo v obci zachovat, a měli
bychom být na ně pyšni.
Další organizací, která sice nevzdělává, ale
zapsala se hluboko do podvědomí Ročováků, je Spolek pro obnovu Ročova. Vznikl
jako Spolek pro záchranu kostela v Horním
Ročově, ale později, s rozšířením své činnosti na další objekty, se přetransformoval
do obnovy Ročova. Je to parta nadšenců
složená nejen ze stálých obyvatel, ale i chalupářů. Pozitivní na tom je nejen jejich činnost, ale hlavně fakt, že dokázali najít společnou řeč starousedlíci s rekreanty. Tím se
vlastně vytváří velmi dobré prostředí
k navození dobrých mezilidských vztahů.
Toho si velice cením, protože je to velmi
dobrý základ k dalšímu pozitivnímu rozvoji
obce. Kromě toho spolek pořádá loutková
představení pro děti a výstavy.
Ze spolků nesmím zapomenout na fotbalisty, na jejich legendární Memoriál Josefa
Hlaváčka a pouťovou zábavu. Jsou to akce,

které daleko překračují rámec naší obce.
V jejich činnosti je však nutné vidět i snahu
o zapojení mládeže do jejich akcí, a tím
vytváření další perspektivy k udržení fotbalu a tělovýchovy v obci.
Co se týká Sdružení dobrovolných hasičů
Čech, Moravy a Slezska, jedná se o podobný fenomén. Kromě požárního sportu
a organizování kulturní činnosti
mají ve vínku i ochranu majetku.
Výjezdová jednotka se rekrutuje
ve 100% osazenstva právě
z organizace dobrovolných hasičů. V minulosti již zachránila
nemalé hodnoty nejen v Ročově,
ale i v okolních obcích. Musím
také zmínit i účinný zásah při
letošních povodních v obci Křešice. Zde doslova a do písmene nasazovali
své zdraví. I když šlo hlavně o likvidaci
následků povodní, jednalo se o kontaminované prostředí.
V oblasti kultury připomeňme pořádání
dětského karnevalu, pálení čarodějnic nebo
spolupráci s mateřskou školou na lampionovém průvodu.
Věhlas sportovního střeleckého klubu Ročov a jeho turnaj o pohár starosty také daleko přesahují hranice obce. V letošním roce
se jej účastnili střelci až z Moravy. Účast
oddílů z oblasti Čech je dnes považována za
normální. Kromě toho jsou pořádány ještě
další závody zařazené do kvalifikace na
mistrovství republiky ve střelbě ze vzduchových zbraní.
Jak je vidět, naši spoluobčané vynakládají
desítky, možná stovky hodin práce ve prospěch obce a jejích obyvatel. Za to jim
všem patří veliký dík a uznání nás všech.
Z tohoto místa bych chtěl jménem obce
také poděkovat všem, kteří se starají
o vzhled svého okolí a přispívají svým dílem ke zlepšení vzhledu obce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem
jménem zastupitelstva popřál hodně štěstí,
zdraví a elánu do roku 2014.
Václav Trylč
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J E D N Á N Í

R A D Y

M Ě S T Y S E

R O Č O V A

RM bere na vědomí:
 stav příprav projektové dokumentace k podání žádostí o dotace z ROP a Státního fondu životního prostředí
 zpracování projektu pro podání žádosti o dotaci, vč. Energetického štítku, protokolu
o energetické náročnosti budovy a energetického auditu
RM schvaluje:
 uzavření smlouvy o dílo s firmou p. Josefa Houšky – lesnická činnost ze Senkova na
provádění nahodilé těžby v obecních lesích v k. ú. Břínkov
 objednávku ke zpracování pasportu a následného zpracování projektu revitalizace parku na náměstí v Ročově zahradní architektce Ing. Anně Grunerové
 uzavření smlouvy s firmou Martin Elsner na opravu hasičské zbrojnice v Úlovicích
 financování čištění a nezbytných úprav trasy vodoteče přepadu z vodojemu
v Úlovicích
 vyčištění nádrže v Dolním Ročově ve spolupráci se ZD Ročov s tím, že náklady na
čištění se rozdělí stejným dílem
 provedení výměny 2 ks oken ve výčepu a 5 ks oken v přísálí sokolovny s tím, že jedno
okno ve výčepu bude nahrazeno dveřmi
Jana Pourová

Z

J E D N Á N Í Z A S T U P I T E L S T V A
M Ě S T Y S E R O Č O V A

ZM bere na vědomí:
 rozhodnutí rady o úhradě hudby při lampionovém průvody na 1. 11. 2013
 ukončení vyšetřování Policií ČR ve věci prodeje pozemků pod cenou a odložení spisu
ZM schvaluje:
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 požární řád obce, s účinností ode dne vyhlášení
 použití fondu rezerv Mateřské škole Ročov na úhradu opravy elektrických spotřebičů
v kuchyni mateřské školy do celkové výše 29 960 Kč dle předložených faktur
Vojtěch Václav Pour
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odzimní mlhy, brzo tma, chladno venku, teplo u kamen. Jaké nostalgické vzpomínky se
honí hlavou v takovýto čas.? Babiččina kuchyň, na kamnech hrnek cikorky, v troubě
panenská pečená jablíčka, štrůdl, kocour sedí bábince na klíně a ta nám vypráví o našich předcích, jenž spí svůj věčný sen na malém hřbitůvku v klášteře. Tak zajímavě uměla
babička vyprávět. A my, tři její vnučky, jsme seděly a s údivem sledovaly a poslouchaly, jak
vzpomínala na ty, které jsme my ani neznaly, ale ona si je pamatovala. Mnoho let uběhlo,
bábinka spí svůj věčný sen a já své malé vnučce vyprávím o tom, co lidský život obnáší, o své
milované babince o tom, jak člověk se od malička učí, poznává, chybuje a pamatuje vše důležité, co získává od svých nejbližších. Další a další generace rodu odchází a přichází. Jak obyčejné a jedinečné je lidské žití.
Milena Liptáková

P

R O Č O V S K Á

D R A K I Á D A

pátek 11. 10. 2013 se v ročovské sokolovně konala tradiční drakiáda. Počasí nám sice nepřálo, ale ani to nám
náladu nezkazilo. Místo každoročního pouštění draků
jsme hodnotili jejich krásu a originalitu. V letošním klání se sešli
draci různých tvarů, barev i velikostí, jejichž majitelé byli při vyhodnocení odměněni. Děti si pro diváky připravily několik hudebních vystoupení, která si nacvičily ve školních hudebních kroužcích flétny a zpěvu s kytarou. Po uměleckém vyžití propukla zábava formou her a soutěží. Děti byly evidentně ve svém živlu. Ať
už šlo o florbalový slalom s dýní, štafetu s mokrým mýdlem, „židličkovanou“ nebo jinou z plejády připravených zábav, bylo potřeba každou soutěž opakovat alespoň třikrát, aby se mohli všichni
zúčastnit. V průběhu drakiády bylo malým i velkým účastníkům
na posilnění k dispozici rozmanité občerstvení od rodičů.
Všem zúčastněným a sponzorům děkujeme za pomoc a dobrou náladu.

V

Růžena Konvalinová
H O U B A Ř K A
aše babi chodí ráda na houby do lesa, ale tuhle sezonu měla velkou smůlu. Po dešti se vydala jen nad vesnici, jak se říká za
humna a upadla tak těžce, že si zlomila obratel. Po návratu
z nemocnice už jen mohla koukat, jak jiní houbaři nosí plné koše se
svými úlovky. Asi měla tak lítostivý výraz, že nějaký úplně cizí pán ji
obdařil několika parádními hříbky ze svého košíku, popřál brzké uzdravení a odešel. Nevíme vůbec, kdo byl onen dobroděj a tak mu chceme
tímto poděkovat, že udělal radost naší babče. Jak málo stačí někdy ke
štěstí a radosti.
Milena Liptáková
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M Á M E

S E

Č Í M

C H L U B I T

listopadu se naše florbalové družstvo, ve složení, Pepa Fric, Jirka Hocký, Jirka Toth,
Honza Bartoš, Kety Farbarová, Matěj Haničák a Jenda Hamšík, zúčastnilo okresního
kola turnaje o Školský pohár České pojišťovny pro žáky 1. stupně. Za vydatné podpory roztleskávaček, které si přivezli s sebou, Barušku Švarcovou, Natálku Ulrychovou, Káťu
Hájkovou, Lauru Jakubovou a Haničku Sobotkovou, se dělili v silné konkurenci o 5. až
8. místo s dalšími dvěma družstvy. Turnaj se dětem líbil, a to je důležité. A my gratulujeme!!!
 Dalším velkým úspěchem byla v měsíci listopadu účast v nominačním kole „Vědomostního zápolení“ 4. a 5. tříd, které připravuje lounská knihovna. Zúčastnilo se celkem 14 družstev
z lounských a okolních škol. Naše barvy hájila Adélka Míčková a Verunka Dekojová. Do
finále, které se bude konat 24. 11. ve 14:15 hod v lounské knihovně mohlo postoupit pouze
pět družstev. No a naše děvčata byla první! Ve finále, po velmi vyrovnaném souboji, Adélka
a Verunka skončily na krásném třetím místě. Blahopřejeme!
Jana Citová

V

Modří jsou naši

K A Š P Á R E K

H L E D Á

P O M O C N Í K Y

a Ročově už několik let hrajeme loutkové pohádky pro děti. Jsou již namluvené, připravené, loutky opravené, jen nám chybí ochotníci, kteří by pomohli s voděním loutek na jevišti. Dříve nás bylo víc, ale nyní jen pár nadšenců nestačí k tomu, abychom
se dali dohromady a mohli dětem poskytnout potěšení s Kašpárkem a pohádkou. Hráli jsme
pro mateřskou školku v dopoledních hodinách a pro rodiče s dětmi o víkendech. Našel by se
mezi Vámi někdo, jenž by se dal s námi do spolku? Těšíme se a děkujeme.

N

Milena Liptáková
Stalo se:
 V polovině měsíce září pořádala Severočeská pobočka České botanické společnosti
Floristický kurz. Všichni floristé, kteří byli ubytováni v sokolovně si velmi pochvalovali krásu naší okolní přírody. Jejich jedna z cest byla do Třeboce lesem a zpět.
Z jejich ohlasů tuším, že jsme je tu neviděli naposledy.
 Již nějaký den mohou kolemjdoucí a především projíždějící lidé Ročovem vidět osvětlené oba dva kostely, jak v Horním, tak Dolním Ročově. Letos se nasvícení dolnoročovského kostela vskutku povedlo.
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 Již tradičně se konaly, jak uvedla ředitelka ročovské školy, vánoční dílny a živý Betlém s vánoční výstavou. Též se konala „Čertí škola“. Peklo se cukroví, které mohli
ochutnat lidé u vánočního živého Betléma. Adventní čas podtrhl výlet do Třebíze
a prohlídka tamního statku, kde to dnes je takové jako v dřívějších dobách. Ročovská
škola přeje všem klid a pohodu v adventním čase, dodává J. Citová.

Betlém u školy

Pečení cukroví

Stane se:
 Vánoční přáníčko Mileny Liptákové: „Přeji všem čtenářům a dopisovatelům hodně
zdraví, lásky štěstí, vzájemného pochopení, toleranci, milého přístupu a laskavosti.
Vždyť s úsměvem jde všechno líp, tak ať se nám všem daří v novém roce i přesto, že
nám to hezké občas kazí pár škarohlídů.“
 Sdružení místních samospráv ČR pořádá Petici za záchranu venkovských pošt. Petici
je možno podepsat na obecním úřadě či v obchodním středisku. Více informací spolu
s petičním archem je k dispozici na http://smscr.cz/aktuality.php?id=282, popř. na
e-mailu: info@smscr.cz.
 Slavnost Matky Boží – mše svatá – proběhne od 10:30 hodin v Dolním Ročov 1. ledna
2013
 První svoz odpadů v novém roce bude 6. Ledna. Další svozové dny budou dle ustáleného harmonogramu – pravidelně každé pondělí.
Vojtěch Václav Pour
P O C T A

P A N U

U Č I T E L I

K A R L U

C H L O U B O V I

dpolední sobotu, 7. prosince, vyplnila hudba. Ročovský smíšený sbor a lounský sbor Harmonie (který vzniknul oddělením
od sboru ročovského) uspořádaly společný koncert, jako poctu
panu učiteli Karlu Chloubovi st., který přesně na den před deseti lety
zemřel.
Osobně si na pana učitele pamatuji, dokonce si vzpomínám, jak ještě
vedl ročovský sbor a já jako posluchač pilně pozoroval jeho práci se
sborem. Pan učitel byl velká autorita, respekt neměl jen u sboru, ale na
celém Ročově. Nechce se věřit, že je to již deset let, co není mezi námi. Byl velmi činorodý. Nejen, že mnozí z Vás ho pamatují jako své-

O
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ho učitele, ale byl také člen TJ Sokol a činovníkem loutkového divadla. Též se podílel na
myšlence záchrany kostela v Horním Ročově.
Studoval filosofickou fakultu v Praze, z níž byl z třídních důvodů vyloučen. Následně pracoval v kamenolomu a poté vystudoval pedagogickou fakultu Karlovy univerzity. Všichni ho
jistě známe také jako vynikajícího a všestranného muzikanta. Hrál na trubku, klarinet, saxofon, kytaru, klavír a samozřejmě také zpíval. V 80. letech založil smíšený sbor, který vedl do
konce života. Zemřel 7. prosince 2003 po těžké nemoci.
Dobrý nápad na uspořádání společného koncertu pod vedením K.
Chlouby ml. a J. Kurky
(za sbor Harmonie) se
z r e a l i z o v a l
v příjemném prostředí
ročovského
kostela
Narození Panny Marie.
Takřka
hodinové
pásmo
rozmanitých
písní bylo interpretováno více než 30 zpěvačkami a zpěváky. Ti
připravili posluchačům
pěkný adventní zážitek. Půl koncertu dirigoval K. Chlouba ml. a druhá část patřila sbormistru
J. Kurkovi. Zazněly písně ze starého období, jako Pie Jesu, O salutaris Hostia, Cum decore,
ale i písně moderní v podání oktetu: Evropa volá od Jaroslava Ježka či skladba Words. Nakonec se sbor rozloučil s posluchači třemi koledami. Všechny skladby prošly rukama pana
učitele Chlouby, který je rozepisoval pro samostatné hlasy, aby mohly být interpretovány
smíšeným sborem. Koncertem provázel K. Mareš.
Závěrečný silný potlesk patřil nejen výbornému sborovému výkonu, oběma sbormistrům,
sólistům a doprovodu, ale především panu učiteli. Sbor byl pro něho největším koníčkem, ke
kterému přistupoval s láskou. To dokládají i jeho poslední slova před tím, než nás opustil:
„Co bude se sborem?“
Jeho památku jsme si připomněli příjemnou atmosférou, když jsme vzpomínali za zvuku písní
na to, co nám tu pan učitel zanechal. Ten by byl jistě rád, že jeho odkaz v podobě toho, co mu
bylo nejmilejší – hudby – žije dál.
Vojtěch Václav Pour
N O V Í

L I D É

N A

V E S N I C I

eden čas bylo hodně prázdných domečků i velkých statků ve vsi k prodeji. Nyní jsou zde
noví občané k trvalému bydlení, nebo chalupáři. Dobře je, že se zajímají o všechno, co se
děje, mají své představy, jak ledacos vylepšit. Jejich nápady a inspirace by mohly oživit
a zlepšit život na vesnici pro starousedlíky i mladé rodiny. Vždyť v minulém století zde
v Úlovicích žilo přes 240 obyvatel, což bylo skvělé. V současnosti je tady 42 trvale hlášených
lidí.
Milena Liptáková

J
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N O Č N Í

K L I D

aždý zná ten dobrý pocit, když po celodenní práci si lehne
na lůžko a čeká, že se v klidu vyspí. Touto větou začínal
příspěvek paní Liptákové ve Zpravodaji č. 10.
Já se však v Úlovicích probouzím o víkendech a v době své zasloužené dovolené ani ne štěkáním maxipsa našeho souseda, ale spíše
řevem tří psů paní Liptákové. (Většinou kolem sedmé hodiny.)
Zatím jsem se zmínila jen o ránu. Následuje dopoledne, kdy paní
Liptáková usměrňuje členy své rodiny. Pak z rozhovorů svých sousedů o nočních snech, které ona odposlouchá za plotem, udělá skutečnou událost. A tím i nám všem nepříjemnosti. Odpoledne běhá
po vesnici a všechny upozorňuje jak vnoučata, která hlídala, nemohla spát. (Já bych jí nesvěřila ani ty psy, natož děti). Kolem jejího
domu se nedá v klidu ani projít a příjezd pošťačky je díky psům půlhodinová řvoucí serenáda.
I práce na vlastní zahradě, která je asi 5 metrů od té řvoucí smečky se stává zážitkem.
Pokud tedy paní Liptáková zná a uznává vyhlášku o nočním a jiném klidu, měla by místo
psaní různých nevkusných postřehů dbát o výcvik a výchovu svých psů. Mám taky psa, ale
těm jejím by snad bylo líp v útulku než na betoně dvorku. Navíc si myslím, že až si ten její
příspěvek přečte dotyčný soused, uslyší paní Liptáková další peprný úlovický názor.
Nebudu paní Liptákovou uplácet ani knedlíky ani dortem. Již jsem ji ústně slušně upozornila
na to, aby své psy ráno zklidnila a přes den se starala o sebe a nedělala v Úlovicích dusno.
Také jí přeji klidný spánek.
Dita Mandová

K

Pozn. red.: Článek byl poskytnutý k reakci paní Liptákové. Ta se rozhodla, že na článek nebude reagovat a kazit vánoční atmosféru.

I N F O R M A C E

–

n á s t ě n k a

nformovanost občanů. Přibližně před 2 lety bylo starostou neformálně slíbeno zřízení další
nástěnky, kde by byly aktuální informace pro občany. Například běžné věci jako termíny
vývozů popelnic, akce na sběr nebezpečného nebo velkoobjemového odpadu. Dále by tam
mohla být uvedena významná životní výročí starších občanů, informace o tom, kdo se přistěhoval, odstěhoval atd. To vše samozřejmě se souhlasem dotčených. Zájemci by jistě uvítali
zveřejnění pořadníku na palivové dřevo, žádosti o přidělení bytu, kdo a za jakých podmínek
se zúčastnil výběru a za jakých podmínek získal smlouvu na pronájem bytu, pozemku, obecních garáží apod. Bohužel na realizaci se asi zapomnělo.
Miroslav Stanko

I

Z V Y K L O S T I
posledním období bylo mnoho debat na téma „Ústavní zvyklosti“. Každý si mohl
přečíst různé názory na jednání a výroky prezidenta Zemana. Zdá se, že je doba náchylná ke změnám různých zvyklostí. Pamatujete, jak někteří starostové a ředitelé
škol sundavali na protest proti amnestii portrét prezidenta Klause? U nás na Ročově portrét
Klause zůstal. Ale máme také jednu novinku: portrét prezidenta Zemana vyvěšen není!

V
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Žádný zákon to přeci nenařizuje a prezident dokonce není ani členem ODS, tak jeho portrét
starosta prostě nevyvěsí a vše je v pořádku. Myslíte si to také?
Miroslav Stanko
Pozn. red.: Článek se nevešel do minulého čísla, v současné době je portrét vyvěšen.
V O L E B N Í

K O M I S E

pět se uskutečnily parlamentní volby. Tady byly 3 komise. Jedna na Ročově ve škole,
bývalém 1. stupni, druhý okrsek v Úlovicích, bývalý místní rozhlas a třetí v břínkovské myslivecké klubovně. Každý prostor má svá specifika. Ale útulno a milo je všude. Záleží i na tom, jak si členové komise čas vyplní. Páteční
odpoledne, a pak sobotní dopoledne docela rychle uteče, sčítají
se hlasy, sepíšou do formulářů a jedou se odevzdat do Loun.
Potom se vyvěsí na nástěnky výsledky voleb, srovnají se
s celostátními a člověk je překvapen, kdo že to nyní vyhrál?
Přesto každý hlas je důležitý, ukazuje, kam směřuje naše společnost. Ti, kteří jen kritizují a nadávají, aniž by šli k volbám,
svým způsobem též ovlivní další dění ve státě. Doufejme, že
se naši vládci mezi sebou budou rozumně a slušně chovat
a důstojně reprezentovat nás všechny obyčejné občany.
Milena Liptáková

O

V O L B Y

D O

P O S L A N E C K É

átek a sobota, 25. a 26. října, byly
určené k tomu, na co se mnozí z nás
těšili, někteří neřešili, některým je to
jedno – k volbám. Byly mimořádné volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Poslanecká sněmovna se sama
rozpustila, prezident vyhlásil volby a my,
občané, jsme mohli po třech letech od minulých voleb a po sedmi letech pravicové
koalice opět jít k volbám a rozhodnout
o osudu naší země, a to se vší vážností. Volební účast v celé republice nebyla nijak
oslnivá.
K urnám přišlo
59,5 % občanů,
kteří mohou jít
volit. Na Ročově (včetně
Úlovic a Břínkova)
byla
účast
skoro
rekordní. Celkem
přišlo

P

S N Ě M O V N Y

necelých 68 % občanů. Očekávání na různých pólech politického spektra byla velká.
Z výsledků (tabulka níže) je vidět, že za
naše tři okrsky (Ročov, Úlovice a Břínkov)
vyhrála KSČM (tak jako ve volbách do
kraje), druhá skončila ČSSD, třetí ANO
2011. Dílčího úspěchu dosáhla ČSSD
v Úlovicích, kde vyhrála, v Ročově vyhrála
KSČM a na Břínkově se o první místo dělí
ANO 2011 a KCŠM. Výsledky na prvních
třech místech jsou velmi těsné.
Podobně dopadly i výsledky celostátní, jen
v trochu jiném pořadí: první ČSSD, druhé
ANO 2011 a třetí KSČM. Za zmínku stojí
nízký výsledek SPO–Zemanovci, pouze
devět hlasů. KDU-ČSL pouze pět hlasů,
přesto tuto stranu podržely silně věřící regiony a do poslanecké sněmovny se lidovci
dostali. Velmi zajímavý výsledek je u strany LEV 21, tato strana Jiřího Paroubka,
který ovšem ani nekandidoval, nedostala
ani jeden hlas. A poslední interesantní výsledek je 32 hlasů pro Úsvit přímé demo-
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kracie T. Okamury, který dostal stejně hlasů jako ODS (ač má ODS na Ročově svoji
místní buňku). Strany, které jsou v tabulce
vyznačeny tučně, se dostaly v rámci České
republiky do poslanecké sněmovny. Celkem bylo za všechny okrsky 462 voličů,
bylo vydáno 313 obálek, z toho byl jeden
hlas neplatný.
Jako občana mě těší, že voliči na Ročově,
Úlovicích a Břínkově jsou uvědomělí, vyuPolitické uskupení
Česká strana sociálně
demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU – volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
KDU-ČSL
Suverenita-SZR
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie
T. Okamury
Dělnická strana sociální
spravedlnosti
ANO 2011
Komunistická strana Čech
a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarchistická
strana)

žívají svoje volební právo a chodí
k volbám. Je to totiž největší právo občanů
naší republiky v rámci naší demokracie –
vybrat si svobodně, tajnou volbou svoje
zástupce. Za půl roku budeme vybírat ve
volbách poslance Evropského parlamentu
a za necelý rok naše obecní zastupitele
a senátory.

Ročov

Úlovice

Břínkov

Celkem

48

7

5

60

3
5
23
3
27
1
0
5
3
8

0
0
3
0
3
0
0
0
0
1

1
1
1
0
2
0
0
0
0
0

4
6
27
3
32
1
0
5
3
9

28

0

4

32

3

0

1

4

45

6

7

58

54

4

7

65

0
3

0
0

0
0

0
3

0

0

0

0

Vojtěch Václav Pour
P A R L A M E N T N Í

V O L B Y

2 0 1 3

yslím, že stejně jako já, bylo mnoho lidí šokováno výsledky parlamentních voleb
v říjnu 2013. Nejen celostátně, ale i v regionech a obcích je jasně znát odklon přízně
voličů od tradičních, tzv. zavedených politických stran a podpora nově vzniklých
politických hnutí. Proč se tak děje, analyzují odborníci ze všech možných úhlů. Pohledy politiků a obyčejných lidí jsou často v protikladu. To co politici vnímají jako běžnou a správnou
věc, vnímají lidé často jako jednání na hranici zákonnosti – např.: trafiky pro politiky ve stát-

M
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ních podnicích apod. Osobně znám dva pracovníky, kteří znají z vlastní
zkušenosti co se děje na ministerstvech a podnicích po volbách. Po
příchodu nových politických „odborníků“ dostávají bez milosti výpovědi ti, kteří stejným způsobem nastoupili v minulé vlně. A takto se to
opakuje jako „krevní msta“ po každých volbách.
Podobně to funguje na krajích, také tam momentálně vládnoucí koalice
dosadí nové lidi do krajských firem a institucí a scénář se opakuje.
Smutné je hlavně to, že tato „msta“ se opakuje bez ohledu na to, převládá-li koalice zleva
nebo zprava. V současnosti je tento princip podstatou a bohužel často i cílem fungování celostátní i komunální politiky.
Je zřejmé, že změna k lepšímu je možná pouze přijetím dlouho odkládaného zákona „O státních úřednících“. Samozřejmě, pokud jsou úřednická místa aktuálně obsazena podle výše popsaného principu, nemohou tam současní zaměstnanci automaticky zůstat. Je potřeba zažít
snad „poslední“ vlnu hromadného propouštění, vypsat výběrová řízení a řídit se novým zákonem.
Hodně lidí očekává, že nová politická hnutí dokáží to, co zavedené strany nedokázaly – možná že ani doopravdy dokázat nechtěly. Tyto změny lze uskutečnit pouze nastavením pravidel,
maximální informovaností, transparentností a veřejnou kontrolou jejich dodržování.
Miroslav Stanko
Z E

D

S Č Í T Á N Í

L I D U ,

alší z výsledků sčítání je zajímavá
statistika ohledně ekonomické
aktivity obyvatel Ročova (Úlovic
a Břínkova). Ekonomická aktivita se člení
do tří navzájem se vylučujících skupin: zaměstnaní, nezaměstnaní a osoby, které nejsou pracovními silami. První dvě kategorie
představují
ekonomicky
aktivní obyvatelstvo (neboli
pracovní sílu, což zjednodušeně řečeno znamená
občany, kteří pracují či jsou
schopni pracovat a zaměstnání hledají). Třetí kategorii nazýváme
ekonomicky neaktivní obyvatelé. Z největší
části tuto skupinu tvoří důchodci a studenti.
Důležité je poznamenat, že ekonomická
aktivita se měří ve věkové kohortě (skupině) patnáctiletých a starších.
Z tabulky nám vyplývají zajímavá data
(budu odhlížet od těch osob, u kterých nebyla ekonomická aktivita zjištěna – viz poslední řádek tabulky). Ekonomicky aktivních (celkem) je v naší obci více než neaktivních (celkem). Což není nic extra zvláštního, je to normální jev. Docela zajímavé

D O M Ů

A

B Y T Ů

výsledky dostaneme, když tento celkový
počet rozdělíme a srovnáme ekonomickou
aktivitu (EA) a neaktivitu (ENA) u mužů
a žen. EA mužů je více než ENA mužů, EA
žen a méně než ENA žen, mužů je více EA
a žen více ENA. Protože u ekonomicky
neaktivního obyvatelstva jsou počty u žáků
(studentů, učňů) takřka vyrovnané mezi muži a ženami, budu od této kategorie
ekonomicky
neaktivního
obyvatelstva abstrahovat.
K výše uvedeným porovnáním mužů a žen v ekonomické aktivitě
a neaktivitě existuje přirozeně jednoduché
vysvětlení. Ekonomicky aktivních mužů
(152) je více než žen (121) proto, že se rodí
více mužů (a to v poměru 515 mužů na
485 žen na 1000 narozených dětí). V roce
2011 byl v republice počet žen, kterým bylo
52 let (rozděluji počty žen na jednotlivé
věkové kategorie) větší, než počet mužů,
kterým bylo v roce 2011 52 let. V tom samém roce bylo ještě 51letých mužů více
než žen. Jinými slovy – zjednodušeně. Počet žen narozených v roce 1959 (je jim 52)
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byl v roce 2011 vyšší než počet mužů narozených téhož roku. Ovšem v roce 2011 byl
počet mužů, kteří se narodili v roce 1960
vyšší než žen, narozených v témže roce.
Tento jev přibližování počtu žen počtu
mužů (v rámci jednotlivých ročníků narození) je dán vyšší úmrtností mužů. Proto je
tedy celkový počet ekonomicky aktivních
mužů vyšší než počet žen.
V podstatě stejné zdůvodnění je možné pro
další srovnání. Důležitým faktorem (který
vyplývá z vyšší úmrtnosti mužů během
života) je vyšší střední délka života žen
(tzn., že se ženy dožívají vyššího věku než
muži). Proto je i větší počet žen v důchodu,
než mužů (ženy žijí déle, než muži, proto
jich je v penzi více, i když se mužů rodí
více).

Předchozí odstavec byl malý exkurz do
ekonomické demografie. Teď pár slov
k čisté ekonomice. Celkem zaměstnaných
bylo na Ročově 243. Z toho zaměstnanců
187, zaměstnavatelů 9 a pracujících na
vlastní účet (živnostníci) 34. Nezaměstnaných bylo rovných 30. Pokud bychom chtěli z těchto údajů vypočítat, jaká byla v den
sčítání na Ročově nezaměstnanost, sečetli
bychom zaměstnané (243) a nezaměstnané
(30) čili ekonomicky aktivní obyvatelstvo
(273), vydělili bychom tím počet nezaměstnaných
(30)
a
vynásobili
stem
(30/273*100). Vyšlo by nám 10,99 %. Do
nezaměstnanosti se nepočítá ekonomicky
neaktivní obyvatelstvo. Všechna tato čísla
potvrzují článek z minulého Zpravodaje
„Dopravní obslužnost a zaměstnanost“.
Příště obyvatelstvo dle národnosti.

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

273

152

121

243

137

106

187

101

86

9

6

3

pracující na vlastní
účet

34

23

11

pracující důchodci

14

7

7

Kategorie
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci
z toho podle
postavení v
zaměstnání
V tom
ze zaměstnaných

zaměstnavatelé

ženy na mateřské dovolené

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci

2

–

2

30

15

15

237

94

143

127

45

82

77

37

40

21

11

10

Z toho
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Vojtěch Václav Pour
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ROČOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR VÁS ZVE NA KONCERTY
VÁNOČNÍ HUDBY
Dolní Ročov
bohoslužba slova s koledami
24. prosince od 23:00 hodin v barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Cítoliby
28. prosince od 16:00 hodin v kostele sv. Jakuba Většího
(s dětskými sbory Notičky a Skřivánci ze ZUŠ Louny)

Rakovník
29. prosince od 16:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje

Postoloprty
11. ledna od 16:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Louny
12. ledna od 16:00 hodin v kostele Církve československé husitské
(s dětskými sbory Notičky a Skřivánci ze ZUŠ Louny)
Program:
T i c h á n o c – F. X. Gruber (společně s dětskými sbory), P a s t o r e s L o q u e b a n t u r
– F. X. Brixi, Č e s k á m š e v á n o č n í (Graduale, Credo, Sanctus, Communio) –
J. J. Ryba, M o t e t t o p a s t o r a l e – J. Lokaj, K o l e d a – s m ě s l i d o v ý c h k o l e d
– K. Stecker (společně s dětskými sbory)
Sbormistr Vojtěch Václav Pour, varhany Vojtěch Kubík, housle Milan Wainer, flétna Jitka
Pešková, tympány Štěpán Chlouba, klávesy Bedřich Traxl
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Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2014.
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