Číslo 14 * říjen 2014
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
zima už nám klepe na dveře a Vy máte možnost číst další číslo Zpravodaje. Chmele už jsou za námi a nejspíše i krásně prosluněné dny. Děti chodí
již měsíc do škol, příroda se krásně vybarvuje a ukládá se pomalu ke
spánku. Věřím, že se dočkáme ještě toho pravého „babího léta“.
K Vašim očím se dostává již čtrnácté číslo Zpravodaje. Je to neuvěřitelné,
tento časopis, určený Vám, občanům, vychází skoro čtyři roky. Věřím, že
jste v něm nalezli mnoho zajímavých článků a na Zpravodaj se těšili. Nové
číslo Vám přináší opět jednu hezkou povídku pana Kozla s názvem „Vynikající rodáci“ a dozvíte se například, co všechno plánuje Mateřská škola
Ročov.
Děkuji všem, kteří se rozhodli do některého čísla Zpravodaje přispět, děkuji čtenářům a těším se na další příspěvky z řad rodáků, občanů, chalupářů i ostatních příznivců časopisu.
Přeji Vám příjemné počtení a dobrou náladu v nadcházejících sychravých
podzimních dnech.
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor
V Y N I K A J Í C Í

K

R O D Á C I

těm nepočítám těch, kteří za tatíkovy peníze přece dostudovali
a pak se stali úředníky u soudu, pošty, financí, dráhy neb učiteli
a profesory, většina nedostudovala; ale napíši o málo lidech své-

pomoci.
Když jsem byl již žáčkem, často mi náš pantáta a starý pan učitel připomínali a kladli za vzor JUDra Matěje Kavku, ředitele akademického gymnasia v Praze; tenkráte Kavka byl ještě ve službě.
Kavka byl z pěkné chalupy na Ročově. Hoch byl nadaný, ale jeho rodičové nemínili ho dáti na studia.
Jednou když za pana učitele Petříka zpíval na kůru, v klášteře, byl tam též
cizí pán; snad to bylo o pouti. Byl to hudební skladatel Mašek, ředitel kůru
a vynikající varhaník.
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Poslouchal zpěv a pěkný hlásek malého
Matěje se mu zalíbil. Ptal se na hocha i na
rodiče a vyslovil přání, že by hocha vzal do
Prahy na volné místo choralisty. Pan učitel
Petřík i rodiče to považovali za neobyčejné
štěstí. Tak se Matěj
dostal do Prahy a na
studie.
Nadaný a snaživý
hoch vystudoval gymnasium a práva na
universitě, byl též vychovatelem, t u š í m
v rodině knížete Libkovice a pak přešel ke
školství; za mé doby
již končil svou službu a zemřel u své dcery,
choti okresního školního inspektora Sölnera.
Byl i vyznamenán nějakým řádem. Občané
ročovští mu tenkráte písemně blahopřáli,
přede všemi pan učitel Petřík. O jiném krajanovi, který by se tak vyšinul svépomocí,
nevím.
Mužů, kteří přišli dále než za humna, bylo
tam více. Krejčí Vlach přišel na vandru až
do Londýna a rád se tím pochlubil.
V Solopiskách byl nějaký kovář, který vždy
časně na jaře jezdil do Ruska k nějakému
velkostatkáři, aby mu zakládal a řídil nové
chmelnice. Přede mnou a za mé doby odjelo do Ruska několik hospodářů. Také bratr
pana Kinšta, zednického mistra a hostinského v Ročově, který měl za manželku
sestru mé babičky, zakoupil se v Rusku.
Jeho synové, když narukovali na vojnu,

H O R A L É

–

navštívili své příbuzné i babičku. Na Italii
pamatovalo několik veteránů.
V Paříži byl i trochu francouzsky se naučil
zahradník Václav Bouček, syn konventního
šafáře. Švagr tohoto šafáře, Vohánka, bratr
třebockého s e d l á ř e
Vohánky, byl v Paříži
kapelníkem nějakého
divadla a oženil se tam
potom s nějakou herečkou nebo zpěvačkou ve věku, kdy už
toho mohl také nechati
a byl potom tak šťasten, že se z toho zbláznil. Sládek Fr. Tichý
koupil si velký pivovar v Brašově
v Sedmihradsku a o Novákovi z Oulovic,
který se odstěhoval s rodinou až do Slavonie, jsem již psal.
Ale z těch našinců toho žádný v cizině
mnoho nechytil. Nad naše krásné Podlesí
nenalezl jistě krásnější krajiny.
Zapomněl jsem napsati, že jsem chtěl také
rozmnožiti počet ročovských vystěhovalců.
Když mi bylo asi deset let, četl jsem horlivě
indiánky a vážně se obíral plánem zálesáctví. Chtěl jsem odjeti do Ameriky a loviti
tam jaguáry, medvědy a vlky. Nesmějte se,
tolik rozumu jsem již měl jako všichni ti
dobrodruzi od nás i odjinud, kteří hledali
štěstí v cizině.
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

D O B Ř Í

L I D É

sou místa, kde člověk zanechá své stopy a stále rád se tam vrací. Po 15 letech se mi podařilo navštívit malou horskou vesnici Bílý Potok v Jizerských horách, kde několik let žila
naše rodina. Drsný kraj, hájovna na konci vesnice, pod
horou Paličníkem, poslední obytné stavení od polských
hranic. Zima trvala od konce října do půlky května, ale pak
velmi rychlá vegetace a úroda všeho na zahradě i v sadu
okolo hájovny. Do vesnice 2 kilometry z prudkého kopce
k nejbližšímu stavení a sousedům. Přesto vše tam bylo

J
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krásně. Zažili jsme i těžké časy a tady nám pomáhali sousedé. Učila jsem se v těžkém železném korzetu znovu chodit, po těžké autonehodě, a proto i vzdálenost do vesnice byla veliká.
Najednou, jako by se vše událo před pár dny a ne už před tolika lety. Procházela jsem cestičkami mezi domečky a se sousedy jsme měli radost ze shledání. Povídali jsme a vzpomínali
o životě a všem možném. Jak příjemní a milí lidé. Vlastně jsem pro ně nic neudělala, ale oni
pro mě mnoho znamenali.
Milena Liptáková

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:
 zápis z jednání finančního výboru ze dne 20. 6. 2014
 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 8. 2014.
ZM schvaluje (souhlasí):
 podání žádosti na účelovou neinvestiční dotaci pro jednotky SDH obcí, poskytovanou
Ústeckým krajem v roce 2015
 prodej pozemků p. p. č. 648/4 o výměře 252 m2 a 648/5 o výměře 83 m2 v k. ú. Úlovice manželům Žďárským za cenu stanovenou posudkem soudního znalce č. 2936/11/14
vč. porostů za celkovou cenu 2 598 Kč
 převod částky 149 374 Kč z rezervního fondu mateřské školy na účet Městyse Ročova
a jeho použití na opravu sociálního zařízení Mateřské školy v Ročově
 vyřazení projektové dokumentace Ing. arch. K. Chlouby na přístřešek čekárny autobusové zastávky v Ročově a Ing. Adamce na přestavbu komunikací v obci Ročov
z inventárního seznamu městyse
 zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 653 o výměře 464 m2 a 131/10 o výměře
36 m2 v k. ú. Úlovice manželům Žďárským.
Vojtěch Václav Pour

Z

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 schválila:
 podepsání příkazní smlouvy na administraci projektu Zateplení stávajícího objektu
MŠ Ročov
 provedení sběru nebezpečného odpadu firmou Patok, a. s., na den 4. 10. 2014. Jako
náhradní termín schvaluje 15. 11. 2014
–3–

MK ČR E 20377

Zpravodaj č. 14

 zveřejnění záměru propachtování (pronájmu) pozemků parcelních čísel 78/1 a 79/2
v k. ú. Úlovice Mysliveckému sdružení Dolní Ročov
 provedení celkové opravy hromosvodů na mateřské škole s tím, že bude provedeno
nové uzemnění, bude vyměněno lano hřebenového jímače a připojovací svorky kovových předmětů
 provedení nových přívodů ke světlům na fasádě školy tak, aby bylo jejich napojení
v krabicích uvnitř budovy.
RM vzala na vědomí:
 zaslání žádosti projektantovi o vyjádření k připomínkám Ing. arch. K. Chlouby ke stavebním úpravám MŠ.
Jana Pourová
O H L E D N U T Í

Z A V O L E B N Í M
2 0 1 0 – 2 0 1 4

řed čtyřmi lety, 10. 11. 2010, se konalo první veřejné zasedání současného zastupitelstva městyse Ročov.
Celkem bylo zvoleno 15 zastupitelů. Po
povolebních přesunech mandátů se 1. veřejného jednání zastupitelstva jmenovitě
zúčastnili: Dagmar Bajáková, Eva Charvátová, Lidka Janková, Milena Liptáková,
Vlasta Petrová, Jana Pourová,
Markéta Zemanová, Josef Fric,
Ing. Aleš Goliáš, PhDr. Karel
Mareš, Jaromír Petr, Ing. Jan Sejval, Miroslav Stanko, Václav
Trylč a Čeněk Zlatohlávek. To je
přesně minimální počet členů
zastupitelstva, při kterém je možno ustanovit radu obce. Rada byla
zvolena ve složení PhDr. Karel
Mareš, Ing. Jan Sejval, Josef Fric a z titulu
funkce místostarostky a starosty byly jejími
členy také Jana Pourová a Václav Trylč.
Zatímco rada pracovala po celé volební
období ve stejném složení, u zastupitelstva
došlo z počátku ke dvěma změnám. Paní
Dagmar Bajákovou nahradil pan Josef Snopek a pana Jaromíra Petra nahradil pan
Vladimír Charvát.
Rada se k 31. 8. 2014 sešla celkem 84x
a zastupitelstvo 26x. Účast jednotlivých
zastupitelů j e p o d r o b n ě uvedena
v příspěvku paní Petrové.

O B D O B Í M

V tomto volebním období bylo realizováno
několik významných akcí. Největší z nich
je oprava chodníků na návsi podél silnice
Louny Rakovník a oprava místních komunikací na návsi v parku a kolem sokolovny.
Tyto opravy byly prováděny souběžně
s rekonstrukcí silnice Louny Rakovník
a plně je hradila obec ze svých vlastních
prostředků. Současně s touto
opravou byla vyměněna část kabelového vedení pro veřejné osvětlení v úseku od čp. 15 (bývalé
kino) k nákupnímu středisku a od
čp. 181 (bývalý obecní úřad) směrem na Louny. Tím bylo docíleno
vyšší spolehlivosti, protože původní kabely byly poškozené
a v minulosti často opravované.
Obci se podařilo získat dotaci na veřejné
osvětlení a místní rozhlas v Úlovicích. Rekonstrukce stála celkem 770 tisíc korun.
Příspěvek kraje činil 184 tisíce. Při rekonstrukci bylo obnoveno veřejné osvětlení,
včetně položení kabelů od potoka na Račana, od potoka na Vinařice a na návsi. Současně s tím se nám podařilo zajistit obnovu
povrchů komunikací na Račana a z návsi ke
Krausům. Bohužel, nespadala do toho část
cesty na Račana, kde v minulosti asfalt nebyl.
V Úlovicích došlo i k obnově husitské zvoničky. Opravu realizoval Spolek pro obno-

P
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vu Ročova. Obec k ní přispěla částkou
10 tisíc korun.
V tomto období byl také schválen významný dokument pro budoucí rozvoj obce. Jedná se o územní plán, který nahradil téměř
17 let starý územní plán rozvoje Ročova
a strategické studie rozvoje obcí Břínkov
a Úlovice. Nový územní plán obce poprvé
zahrnuje i území všech našich částí, to
znamená i Úlovic a Břínkova. Zpracovatelem územního
plánu je Ing.
arch. K a r e l
Chlouba.
Obec se neustále potýká se
špatným s t a v e b n í m stavem s v ý c h
objektů. Nejhůře na tom je
sokolovna –
kulturní
d ů m . V letošním roce svítá na lepší časy.
Městys dostal přiznánu dotaci na zateplení.
V rámci stavebních prací budou vyměněna
okna, dveře, zateplen plášť a střecha. Současně s tím by se měla sokolovna dočkat
i nové střechy. Problém je v tom, že střechy
jako takové, se dotace netýká. Na akci přispívá Státní fond životního prostředí. Náklady na zateplení jsou rozpočtovány na
3 000 715 Kč.
Stav vchodových
dveří
a dvou oken byl však takový, že musely být
vyměněny v předstihu již v předloňském
roce a obec náklady uhradila z vlastních
prostředků.
Jak jste jistě postřehli, v současné době
probíhají stavební práce na zateplení mateřské školy. Na tuto akci má obec přiznánu
dotaci ze Státního fondu životního prostředí
ve výši cca 1,5 milionu korun. Podle uzavřené smlouvy s firmou Stavum s.r.o. Louny by měla celá akce stát 2,13 milionu korun. Za zmínku stojí i oprava sociálního
zařízení v mateřské škole, která proběhla
letos o prázdninách. Opravu zajišťovala
mateřská škola prostřednictvím vodoinstalaterské firmy pana Zdeňka Klumpara. Zastupitelstvo schválilo na profinancování

akce použití prostředků z fondu rezerv mateřské školy. Nevalný je stav i budovy základní školy, fary a zdravotního střediska.
Na základní školu je však zpracována projektová dokumentace.
Po celé volební období uzavíral městys
smlouvu o dopravní obslužnosti s firmou
Lextrans z Čisté u Rakovníka. Ročně hradí
částku 22 tisíc korun, aby byla zajištěna
doprava našich občanů do zaměstnání
v Rakovníce, protože Ústecký kraj má uzavřenu smlouvu o dopravní obslužnosti
s firmou Busline a s firmou Lextrans
smlouvu uzavřít nechce. Busline a.s. však
zajišťuje dopravu pouze do Třeboce a poslední spoj odjíždí po devatenácté hodině.
Městys se po celé předcházející období
potýkal s kvalitou a množstvím pitné vody
ve všech částech obce. V loňském roce byl
dokončen přivaděč pitné vody do Břínkova
a dokončena rekonstrukce vodovodního
řadu v obci. Dochází však k častým výpadkům v dodávce vody. Výhodou byla opět
oprava povrchu celé komunikace, ve které
se oprava prováděla. Stejně jako v případě
Úlovic jen tam, kde asfalt před tím byl. Situace s provozem vodovodu se měla zlepšit
dostavbou
přivaděče
do
Ročova.
K dnešnímu dni je na tento přivaděč zpracovávána projektová dokumentace, která
v sobě zahrnuje i místní část Úlovice.
K realizaci by mělo dojít ke konci příštího
roku. Investorem je Severočeská vodárenská společnost.
Jistě se mnou budete souhlasit, že významnou úlohu v našem životě hraje zajištění
požární ochrany. Za pomoci účelové dotace
z Ústeckého kraje se podařilo zajistit výstroj pro naše hasiče, zejména zásahové
obleky, obuv a další materiál nutný pro likvidaci požárů. Obec zajistila rekonstrukci
nástavby hasičské cisterny. Celkem jsme na
požární ochranu vydali cca půl milionu korun.
Městys pořádal oslavy 660. výročí založení
Ročova, při této příležitosti byla vydána
publika ze současného života obce a pamětní hrnky s motivem kláštera v Dolním
Ročově. Bohužel na tuto akci se nám nepodařilo zajistit dotaci.
–5–
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Zastupitelstvo bojovalo o zachování úřadovny České pošty. Jistě máte v paměti
petici, kterou občané naší obce podepisovali. Jednalo se o úsilí všech obcí, ve kterých
úřadovny fungují. Výsledkem bylo, že podle příslušných orgánů, by se úřadovny bez
souhlasu obcí rušit již neměly. Uvidíme, co
přinese čas. Činností, které zastupitelstva
zajišťovalo, bylo samozřejmě daleko více
a nelze je všechny popisovat. Ještě jednu
věc je nutné zmínit. Obec navýšila počet
pracovníků na veřejně prospěšných pracích.
Zajistila i minimální techniku na údržbu

zeleně. Výsledkem je zlepšený stav vzhledu
obce. V zimním období pak i schůdnost
komunikací. Doufejme, že do budoucna
dokážeme tento stav ještě zlepšit.
Závěrem mi dovolte, abych všem, kdo nějakým způsobem přispěli k chodu obce,
popřípadě se sami nějakým způsobem podíleli na zlepšení jejího vzhledu, poděkoval.
Je úplně jedno, zda se jedná o zastupitele
nebo o řadové občany. Každá iniciativa je
vítána a projeví se v každodenním životě
nás všech.
Václav Trylč

D O C H Á Z K A Č L E N Ů R A D Y A Z A S T U P I T E L S T V A Z A V O L E B N Í O B D O B Í 2 0 1 0 – 2 0 1 4

Přítomen

Omluven

Neomluven

Václav Trylč

26

-

-

Jana Pourová

24

2

-

Milena Liptáková

24

2

-

Josef Fric

23

1

2

Vlasta Petrová

22

4

-

PhDr. Karel Mareš

22

3

1

Ing. Jan Sejval

22

3

1

Ing. Aleš Goliáš

21

3

2

Markéta Zemanová

21

5

-

Eva Charvátová

21

5

-

Josef Snopek

20

1

2

Lidka Janková

19

7

-

Miroslav Stanko

19

4

3

Čeněk Zlatohlávek

18

6

2

Vladimír Charvát

12

-

-

Nástup později za
Jaromíra Petra

Jaromír Petr

5

8

-

Vzdal se mandátu

Dagmar Bajáková

2

1

-

Vzdala se mandátu

Zastupitelé
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Nástup později za
Dagmar Bajákovou
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Radní

Přítomen

Omluven

Neomluven

Václav Trylč
Jana Pourová
PhDr. Karel Mareš
Josef Fric
Ing. Jan Sejval

84
83
78
76
71

–
1
6
8
13

–
–
–
–
–
Vlasta Petrová

S O U S E D S K É V Z T A H Y P O D R U H É
( Z D R U H É S T R A N Y )
eaguji na článek uvedený v posledním čísle Zpravodaje. K takové nesnášenlivosti by
vůbec nemuselo dojít, kdyby Jandíkovi dodržovali základní zákonná pravidla.
Začalo to tím, že mě p. Jandík uřízl 2 metry plotu, aby se dostal na můj pozemek, podle nich je to v pořádku. Dále podle projektu měli postavit proti svahu zeď, místo toho svah
odbagrovali nejen ze svého pozemku, ale šli až 2 metry za hranici, kde vznikla propast
2,5 metru hluboká, 5 metrů dlouhá. Toto bylo provedené v mé nepřítomnosti, v době od listopadu do dubna, kdy se na chalupě nenacházím. Po tomto zjištění jsem jim za prvé nabídla
odprodej tohoto znehodnoceného pozemku, ale bylo mi písemně sděleno, jen ve zkratce: „Co
si dovoluji takovou nehoráznost jim nabídnout, ani zadarmo by to nechtěli“. Zadruhé jsem je
ústně požádala, aby propast zasypali, ale bylo to hlasitě odmítnuto. Zatřetí jsem proto byla
nucena podat stížnost na Policii ČR, která stížnosti vyhověla, a propast museli zasypat. Jelikož dřevěné bednění nevydržela 2,5metrovou
navážku, museli začít stavět opěrnou zeď. Původně mluvili, že teď
postaví z kulatých metrových skruží, ale staví jí ze svahovek. Paní
Jandíková se mě snažila přesvědčit, že to jsou skruže, proto napsala,
že se mně svahovky nelíbí, což je právě naopak.
Z vlastní iniciativy jsem nabídla, že přispěji částkou 1 000 Kč a to
proto, že jsem chtěla, aby se zmírnilo napětí mezi námi. Již jednou
jsem navrhla, abychom už „zakopali válečnou sekeru“, ale byla jsem
odmítnula.
Po předložení dokladu na 1 000 Kč jsem se zeptala, jak bude zeď vypadat, protože část je
z trámů a část ze svahovek, to jsem ale neměla, protože co jsem si vyslechla, bych nikomu
nepřála. Proto jsem doklad vrátila s tím, že když se nemohu ani zeptat, tak nebudu ani přispívat. Je pravdou, že jsem užívala část jejich pozemku, protože nikdo z nás neznal hranici mezi
námi. Po zaměření hranice jsem se okamžitě omluvila a finančně odškodnila částkou
2 000 Kč (pozemek jsem vykácela, zúrodnila atd.).
Ještě stojí za zmínku, jak Jandíkům vadí, že se u mě každý den v 9:30 hodin koná posezení
u kávy, což se projevilo tím, že pan Jandík jednou u plotu na nás křičel: „Vy si tu sedíte
a pijete kafé a my musíme dělat.“ K tomu není co dodat.
Je dobře, že Jandíkovi navštěvují svého kamaráda, který je ve vesnici znám jako slušný,
ochotný a oblíbený občan, ale od nikoho jsem neslyšela, že by o něm mluvil jako o Cikánovi.
Na další případné pohádky reagovat nebudu. Na závěr chci Jandíkům popřát hodně úspěchů
ve vzdělávání a hezkou spolupráci se stálou dopisovatelkou Zpravodaje.
Milena Houfová

R
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V

M I M O N I

ři nedávné cestě po Čechách jsem docestovala i do Mimoně a potřebovala si zajít tam,
kam i císař pán chodil pěšky.
Jaké bylo však moje velké překvapení,
když na veřejných WC budkách bylo vše perfektně uklizené, čisté, voňavé, super vybavené a doslova
šok – vše zadarmo. Je až s podivem,
jak se různá města stavějí k této záležitosti. Někde člověk zaplatí i 10 Kč
za „službu“ a bojí se dotknout rozbité
kliky u nefunkčních dveří, dostane
lísteček s razítkem, že zaplatil a ještě někde, od kdy do kdy je otevřeno a jinde je vše luxusní
a naprosto v pořádku. Možná inspirace pro radní našeho okresního města.

P

Milena Liptáková

S t a l o

s e :

Minulé číslo Zpravodaje přineslo v této rubrice zprávu od pana Vernera z Terezína, který se
zájmem čte ročovský časopis a jeho prostřednictvím vyzval všechny jeho čtenáře, zda mají
nějaké informace o rodině Vernerů z Břínkova. Na moji e-mailovou adresu mi přišla upřímná
reakce na žádost pana Vernera. Za paní Věru Fricovou (bohužel již není mezi námi) mi poslala zprávu její dcera paní Věra Macková. Sepsala podle diktátu své maminky krásný popis rodu Vernerů z Břínkova, který si pamatovala ze svého mládí. Paní Fricová, i když několik let
již nežila na Ročově, byla věrnou čtenářkou Zpravodaje a na Ročov se vždy ráda vracela. Pan
Verner byl velice rád a na závěr připojuji jeho poděkování: „Pane šéfredaktore, ještě jednou
poděkování Vám i paní Věře Fricové a její dceři Věře Mackové, ze všech nabídnutých Vernerů se nejlépe hodí Chalupník František Verner, budu na tom dále pracovat. Václav Verner
z Terezína.“ Jsem rád, že Zpravodaj je živé médium a slouží široké veřejnosti.
Tradiční pouť se konala druhou neděli v měsíci srpnu. Proběhla důstojná mše
v Dolním Ročově, jako obvykle přijely pouťové atrakce a Spolek pro obnovu
Ročova uspořádal zajímavou výstavu o ročovském loutkovém divadélku od
Mikoláše Alše. Byly k vidění loutky a mnoho kulis. Výstavou zněly namluvené pohádky.
Skončily chmele. Úroda byla letos více než dobrá. Sklizeň proběhla bez větších problémů a celý koloběh, který vrcholí na přelomu srpna a září se roztáčí
znovu. Připomínám facebookovou skupinu „Chmele Ročov“, která již čítá 309 členů a najdete
v ní mnoho zajímavého, od perliček ze sklizně, po desítky fotografií a zajímavých komentářů.
Na Břínkově se zhroutila hřbitovní zeď. Tedy pouze její část, při silnici, od vstupních vrat
k levému dolnímu rohu. Na posledním zasedání zastupitelstva bylo řečeno, že oprava zdi byla
přímo zadána jedné firmě. Po dotazu z publika, kolik bude zeď stát peněz, zaznělo od starosty
městyse, že cca 140.000 Kč.
Základní škola v Ročově pořádala již tradiční „Drakiádu“.
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s e :

V ročovské sokolovně proběhne 8. října „kurz první pomoci“.
Kurz je určen všem zájemcům z řad občanů, včetně rodičů
a seniorů. Přednášet budou záchranáři ze žatecké nemocnice.
Začátek v 17:00 hodin, vstup zdarma.
Komunální volby se uskuteční v pátek a sobotu, 10. a 11. října. Volební místnosti budou
otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin (pátek) a od 8:00 do 14:00 hodin (sobota). Na Ročově bude
volební místnost na bývalé faře (zasedací místnost obecního úřadu), v Úlovicích v budově
ubikací a na Břínkově v objektu, kde v současné době sídlí myslivecké sdružení. Spolu
s komunálními volbami se uskuteční i volby do Senátu Parlamentu ČR. První kolo se bude
konat spolu s volbami do obecních zastupitelstev. Pokud voliči v prvním kole nezvolí svoji
senátorku či senátora, bude po týdnu následovat kolo druhé (ve stejný čas a stejné dny).
Burza knih: během prázdnin a měsíce září bylo provedeno vyřazení dětských knih a beletrie
z místní knihovny. Knihy budou nabídnuty občanům k prohlédnutí a odkoupení (1 ks za
5 Kč). První burza proběhne 10. a 11. října na faře.
Divadelní představení se uskuteční 22. října v budově ZŠ od 17:00 hodin. Divadelníci budou
hrát krátkou inscenaci s názvem „Stáří není pro zbabělce“. Vstup zdarma. Všichni jsou vítáni.
Během října proběhne v místní knihovně setkání s dětmi ze Základní školy Ročov. Žáci se
seznámí s novými knihami, které si mohou vypůjčit.
Ročovský pěvecký sbor začal zkoušet na vánoční vystoupení v Dolním Ročově. To se uskuteční jako obvykle na Štědrý den, 24. prosince 2014, od 23:00 hodin. Na programu budou
tradiční Steckerovy koledy, pastorela Hej, Hej, jeden i druhej od T. N. Koutníka či jednotlivé
koledy, za všechny jmenuji Vánoční zpěv (známý v anglické verze O Holy Night) od
Ch. Adama.
Vojtěch Václav Pour

A L Š O V O

D I V A D L O

V

K O S T E L E

O

letošní pouť na Ročově se podařilo uskutečnit výstavu Alšova
loutkového divadla. Lidí a dětí přišlo hodně, se zájmem prohlédli originální kulisy, rekvizity a spoustu loutek. Mohli
shlédnout několik pohádek klasických i ze současnosti, také si mnozí
koupili nahrané pohádky s sebou domů. Všichni si přečetli zajímavou
historii této unikátní památky, která patří Ročovu. Moc rádi bychom
dále hráli živě všechna představení pro děti z mateřské i základní školy, návštěvy dětí s rodiči, ale schází nám pravidelní loutkoherci. Doufáme a věříme, že se mezi Vámi najdou takoví, kteří budou chtít dělat
radost dětem a rozhýbou krásné historické loutkové postavičky společně s členy spolku.
Milena Liptáková
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H R D I N A

o letošním čištění požární nádrže se podařilo zachránit 5 malých
rybiček, kapříka, cejnka a karásky. Přežily ten nápor, kdy se do
jejich vodního prostředí spustí traktor a radlicí hrne vodu ke stavidlu, zvládly i přestěhování do potoka, pak ale vydržel jen ten jeden
kapříček. Ještě než byl odnesen zpět do rybníka, tak ho vytáhl kocour
z kýble a kousl do pusy. No a konečně byl šupináč zpět ve svém zatím mělkém rybníku. Děti
ho pozorovaly, jak si tak plave v super čisté vodičce. Letos žádná desinfekce, vápno, chloramin ani skalice není třeba. Stačila moudrá rada jednoho občana. Do přítoku jsem dala žlábek,
aby se voda stále okysličovala. Teď se „sama čistí“ – přes stavidlo odtékají napadaná semínka
a listy ze stromů. Opravdu je vodička čistá, průhledná až na samé dno, teploučká a skvělá na
osvěžení všech, kteří zde s námi tráví horké letní dny. Ještě několik okrasných rybiček se pustilo do nádrže a děti nyní sledují kapříka hrdinu i jeho nové barevné rybí kamarády.

P

Milena Liptáková

R O Č O V Á N E K
Informační občasník Mateřské školy Ročov
č. 1, září 2014
Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014.
Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně MŠ. Věříme, že přispějí ke spokojenosti a lepší orientaci rodičů. Jídelníčky
v tomto roce budou na webových stránkách školy, nástěnkách v jídelně a v šatně, kde se můžete podívat, na co se daný týden děti mohou těšit k obědu.
Školné – úplata za předškolní zařízení
Pro letošní školní rok 2014/2015 byla stanovena částka za celodenní školní docházku 350 Kč
na měsíc, hradí se hotově vždy k poslednímu datu v měsíci u vedoucí školní jídelny
pí Machové.
Předškoláci jsou od platby osvobozeni
Základní částku úplaty, její případné snížení či prominutí v souladu s vyhláškou č. 14/2005
Sb. o předškolním vzdělávání a nabytím účinnosti vyhlášky č. 43/2006, upravuje vnitřní
směrnice – „Pokyn ředitelky mateřské školy k úplatě za předškolní vzdělávání". Osvobozen
od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická
osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokazuje průběžně ředitelce školy.
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Stravné
Platbu je možné provádět hotově, vždy k poslednímu dni v měsíci. Bližší informace naleznete
na webových stránkách nebo přímo ve školní jídelně u vedoucí jídelny pí Machové.
Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin
V zájmu dětí je nutné dodržovat čas příchodu do třídy do 8:00 hodin. V opačném případě se
narušuje činnost dětí a učitelky. Po předchozí domluvě lze děti přijmout i v jinou dobu návštěva lékaře).

Informace k organizaci školního roku 2014/2015
V MŠ Ročov máme smíšenou třídu 28 dětí (od 2,5 do 7 let).
Ředitelka – Ivana Kubátová
Učitelka – Petra Rybářová
I v tomto školním roce můžete využít konzultačních hodin s jednotlivými učitelkami (po
předchozí domluvě).
Pracujeme podle: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Barevný rok“.
Třídní vzdělávací program „Putování s krtečkem.“
Žádáme rodiče, aby dětem dle školního řádu pořídili pevné přezůvky. Boty typu „Cross“
a pantofle jsou pro děti z hlediska bezpečnosti nevhodné. Jedná se o bezpečnost Vašich dětí.
Dále je nutné, aby děti měly ve školce troje oblečení. Jedno pro pobyt v budově, druhé pohodlné oblečení na zahradu a vycházky a třetí pro případy drobných nehod.
Upozornění
V objektu MŠ probíhá rekonstrukce budovy (zateplení + oprava střechy), prosíme rodiče
a jejich děti o bezpečný přechod do MŠ, řídit se pokyny na informačních tabulích. Hrozí nebezpečí úrazu! Děkujeme za pochopení.
Nabídka kroužků
Výuka anglického jazyka – Mgr. Veronika Paurová
Výuka plavání – Plavecká škola Prosen Louny
Taneční kroužek – Ivana Kubátová
Kroužek jógy – cvičení dětí s rodiči – Petra Rybářová
Přesný rozpis a termíny kroužků budou včas upřesněny. Zahájení koncem září.
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Nadstandardní aktivity v MŠ
(aktivity budou probíhat v rámci výchovně vzdělávací práce s dětmi)
Kuliferda – předškolní vzdělávání dětí před nástupem do ZŠ
Kuliferdík – vzdělávání dětí ml. školního věku (4–5 let)
Radomír – práce s ekologickým materiálem (výtvarné a pracovní činnosti)
Jóga – cvičení dětí s učitelkou

Plán akcí na školní rok 2014/2015
Projekt RADOMÍR (ekologie) se uskuteční několikrát v průběhu celého roku.
Září:
 Mámo, táto, pojď si hrát – týden zvykání ve školce společně se svými rodiči
 Nechci kazy – preventivní program – projektový den
Říjen:
 Bramboriáda – soutěž – společná práce dětí a rodičů – výstava prací
 Návštěva divadla
Listopad:
 Lampionový průvod + Dýnějáda
 Podzimní lesní den – vycházka do lesa a okolí MŠ
Prosinec:
 Přijede k nám pohádka – divadelní představení
 Návštěva Mikuláše s čertem ve školce
 Voňavý advent – rozsvícení vánočního stromu
 Vánoční posezení s rodiči spojené s vánoční dílnou a besídkou
Leden:
 Zimní radovánky na sněhu
Ivana Kubátová

H R Y

M I K R O R E G I O N U

etošní rok byly hry v Domoušicích a naše Ročovské 7členné
družstvo se umístilo na posledním místě. Ale proč? Mělo by být
připravené dávno dopředu to, kolik dobrovolníků a nadšenců
pojede reprezentovat naše obce a ne na poslední chvíli, pár hodin před
samotnými závody, dávat členy dohromady. Ráno 23. 6. jsme se společně s hasiči pustili do čištění požární nádrže v Úlovicích a hned po
obědě jeli na soutěže. Stále stejná sestava, jak na brigádě, tak na hrách

L
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regionu. Jiné obce mají třeba i 10 členů, kteří se střídají a v silových soutěžích je reprezentují
pořádní chlapi, než my – 3 ženy a 2 malé děti. Doufám, že příští rok se zadaří nejen početnější
brigáda na Úlovickém rybníku, ale hlavně víc nadšenců na závody, které budou v Brodci –
v obci, která letos získala zasloužené prvenství. Chce to vše jen pořádně zorganizovat a nečekat na poslední chvíli.
Milena Liptáková
Z E

S Č Í T Á N Í

L I D U ,

D O M Ů

A

B Y T Ů

minulém čísle Zpravodaje bylo avizováno, že tento článek je z rubriky o sčítání poslední. Proto se podíváme na zbylé údaje ze sčítání. Během předešlých pěti čísel
Zpravodaje jste se mohli dočíst například o tom, jaké mají naše obce skladbu obyvatelstva dle pohlaví a rodinného stavu, vzdělání a vyjížďky do zaměstnání, ekonomické aktivity, národnosti či náboženského vyznání. Jsou to hlavní výstupy ze sčítání. Mezi méně zajímavé, ale taktéž zjišťované údaje patří například domovní fond, obydlené byty podle právního
důvodu užívání a počtu obytných místností, hospodařící domácnosti podle typu či věkové
složení obyvatel.

V

V tabulce znázorním pouze hospodařící domácnosti podle typu, z ostatních statistik vyberu
údaje pouze namátkově.
Hospodařící domácnosti dle typu
Hospodařící domácnosti celkem

232

tvořené 1 rodinou

146
bez závislých
dětí
se závislými
dětmi
bez závislých
dětí
se závislými
dětmi

úplné
v tom
V tom

neúplné
tvořené 2 a více rodinami

81
36
15
14
5

domácnosti jednotlivců

73

vícečlenné nerodinné domácnosti
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Z tabulky je vidět, že celkem bylo na Ročově (v Úlovicích a Břínkově) 232 hospodařících domácností. Z nichž bylo nejvíce domácností, kde byla pouze jedna rodina
(146) a poté domácnosti jednotlivců (73).

Nejpočetnější
věková
kategorie
je
v rozmezí let 50–59 (99 obyvatel), druhou
je skupina osob ve věku 30–39 let (80 obyvatel). Lidí starších 80 let bylo celkem 14,
a to 7 mužů a 7 žen.

Údaje o domovním fondu jsou také zajímavé. Celkem bylo v našich obcích 281 domů.
Z nich bylo rodinných 273, bytových
6 a ostatních 2. Obydlených d o m ů bylo
181, z nich 156 bylo
ve vlastnictví fyzické
osoby, 2 vlastnila obec
a 11 vlastníci bytů.
Zajímavým údajem je
rok výstavby jednotlivých domů. Před rokem 1919 bylo postaveno 48 domů, nejvíce
však v období 1920–1970 (54 domů),
1971–1980 (10), 1981–1990 (32), 1991–
2000 (18) a novodobé výstavby v rozmezí
let 2001–2011 se uskutečnilo celkem 12.
Nutno podotknout, což se týká hlavně současné doby, že se nejedná pouze o výstavu
samotnou, ale též o rekonstrukci.

Na závěr bych uvedl, že další Sčítání obyvatel bude nejspíše opět po deseti letech,
jak je v moderní historii sčítání obvyklé,
tzn. v roce 2021. Sčítání je důležité nejen
pro statistiky, ale pro
ekonomický a hospodářský vývoj země,
pro sociální politiku
i plánování výstaveb
školek, škol, domovů
pro seniory a podobně.
V České republice máme takřka nejdelší
historii sčítání v Evropě. Údaje, které zjišťujeme, jsou zpracovány též na nejlepší
úrovni a například historické sčítání po roce
1900 nám závidí kde jaký statistický úřad
ve světě.

Velice zajímavým ukazatelem je výstup ze
Sčítání ohledně obyvatelstva dle věku.
V roce 2011 bylo v našich obcích celkem
531 obyvatel, z toho 257 mužů a 274 žen.

Sčítání tu vždy bylo a nejspíše i bude. Však
první „moderní“ sčítání v našich dějinách
zavedla Marie Terezie, česká osvícenská
panovnice. Věřím, že na její odkaz budeme
i nadále navazovat.
Vojtěch Václav Pour

Grafická úprava: Ing. Vojtěch Václav Pour
Zpravodaj vydává: Úřad městyse Ročova
Šéfredaktor: Ing. Vojtěch Václav Pour (vpour@email.cz)
Redakční rada: PhDr. Karel Mareš (K.Mares@seznam.cz), Miroslav Stanko (miroslav.stanko@seznam.cz)
Zpravodaj vychází 6. října 2014.
Uzávěrka příštího čísla je 20. prosince 2014.
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