Číslo 1 * květen 2011
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje, který bude vycházet
pravidelně každé čtvrtletí. V něm chceme čtenáře informovat o dění
v naší krásné obci a jejích přidružených osadách. Na svém třetím
jednání (1. února t.r.) schválilo zastupitelstvo redakční radu Zpravodaje.
Redakční rada bude pracovat ve složení: PhDr. Karel Mareš, Vojtěch
Václav Pour a Miroslav Stanko.
Zpravodaj (občasník pro Břínkov, Ročov
a Úlovice) bude mít jiný formát, nežli
předchozí dvě vydání. Ve Zpravodaji budou
vycházet pravidelně rubriky o činnosti
mateřské i základní školy, dále se budete moci
dočíst zprávy z jednání rady a zastupitelstva.
Naleznete v něm i malé vyzpovídání jedné
osobnosti městyse.
Obec tvoří její občané, a proto budeme rádi,
pokud i Vy se budete aktivně podílet na
vytváření našeho společného Zpravodaje
a napíšete do něho příspěvek. S články
a dotazy se obracejte osobně na V. V. Poura či elektronicky na adresu
vpour@email.cz.
Zpravodaj bude vycházet jak v tištěné (černobílé), tak elektronické
(barevné) verzi. Od druhého čísla se Zpravodaj bude roznášet pouze
zájemcům, kteří o to požádají prostřednictvím dotazníku, jenž je
součástí tohoto čísla. Oddělený vyplněný dotazník je možné odevzdat
v kanceláři městyse Ročova. Ostatní si budou moci Zpravodaj
vyzvednout na Úřadu městyse Ročova, popř. přečíst na internetových
stránkách obce Ročov.
Milí čtenáři, věřím, že si Zpravodaj brzy oblíbíte a že Vám bude
přinášet hodnotné informace o našich obcích. Budeme rádi za každý
Váš příspěvek či za pravidelného dopisovatele. Zpravodaj tím bude
názorově a hodnotově bohatší.
Za Redakční radu
Vojtěch Václav Pour
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P O H L E D

D O

R O Č O V S K É

H I S T O R I E

padesát let, co zde
hrůzoplodný
plamen
několik staveních strávil,
okolo roku 1797 vyhořeli
Kozel sedlák, Douša také
sedlák
a
Kozlíkovic
domkář, Mikulášovic a
Hrdinovic(?) domkář a od
té doby se nic nestalo,
buď mu z toho chvála.

V

yužíváme příležitosti, kterou nabízí
tento občasník, abychom podrobněji
přiblížili
některé
okamžiky
z minulosti naší obce. Zdrojem poznání
nejsou strohé úřední dokumenty, ale zápisy
v obecní kronice. Dnes mohou vyvolávat
úsměv, ale přinášejí bezprostřední pohled na
dění v Ročově a projevuje se v nich
i osobnost zapisovatele, dobové nadšení
nebo naopak tíživá atmosféra válečných let.
Ročovská kronika byla založena v roce 1847
a 1. ledna uvedeného roku usedl budoucí
první volený starosta a lokální patriot
František Kavka z čp. 39, aby učinil
historický zápis.
Podívejme se tedy jeho očima na naši obec
v roce 1847: „Městys Ročov stojí na
utěšeném Středohoří, skrze něj se silnice od
Loun k Rakovníku táhne, maje okolo sebe
množství ovocných zahrad, má dvaačtyřicet
numer, v těch jest jeden dvůr, vejsadní
hospoda, vovčárna (s) panským kancelárem,
stará ovčárna, příbytek poklasného a obecní
domek, jedna kovárna a dvanáct sousedů,
z nichžto jeden vždy, ostatní dva také
jarmarky šenkujou, ostatní domky, kteréž
jejich majetníkům přináležejí.

Slušíť vzdáti čest našim
předkům, kteréž ty holé
stráně k Oulovicům a pod
Vinkou ovocní stromy
vysázeli, stalo se to okolo

leta Páně 1817.
Když oni obecnímu pasákovi jeho mzdu
dávali, poněvadž každý něco přisypal, zbylo
jim tři strychy žita, protože tenkráte obilí ve
velmi vysoký ceně stálo, takže strych žita za
50 fr. byl, poradili se vše vespolek, prodali
to žito a koupili za ně ovocný stromy,
kteréžto na tyto neužitečné obecní stráně
vysázeli, a tak základ zámožnosti obecní
založili, neb v ten čas byla obec velmi chudá
a těch několik zlatých, co se činže z domků
vybrala, sotva stačovalo na zapravení
nejdůležitějších výloh. Druhý rok, to jest
roku 1818, sebrali se sousedi a šli do lesů
a hledali plané stromky třešně, štěpy atd.,
opět jich tam mnoho vsadili, což pak sami
vstavu vysaditi nebyli, mezi domkáři na šest
roků k tržívání rozdělili a za to domkáři
ostatek vysázeli. Pročež obecní zámožnost
nynější vším právem od sousedů a jejich
přičinlivosti pochází, neb kdyby oni ze
svého vlastního na to nebyli vynaložili,
z těch obecních gruntů málokterý krejcar by
se byl uspořiti mohl a nikdy jarmarky atd. by
zde nebyly.“
Snaha získat povolení ke konání trhů,
důležitého zdroje financí pro obec, byla
korunována úspěchem v r. 1844. První trh se
Bůh všemohoucí chránil vždy naši osadu od
konal 1. dubna a jeho nadšený popis opět
velkého neštěstí a od ohně, neb jak staré
pochází z pera Fr. Kavky:
předkové vypravují, již tomu bude as
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„Nyní radostně se očekával ten den, totiž
v pondělí po Zvěstování Panny Marie,
v kterémžto první jarmark držený býti měl.
Slavný krajský ouřad rozeslal cergulář všady
po ouřadech a po městech, Vencl Jindra
soused a spolu počet vedoucí té obce
Ročova šel před tučným čtvrtkem do Loun
na jarmark a tam handlíři na Ročov pozval,
každého občana bylo srdce radostným
tušením přeplněno a každý dychtivě
očekával, jak to vypadne.
Již v sobotu sjelo se množství handlířůch
a v neděli pak se jich takové množství
nahrnulo, že ani nářadí pro ně se nedostávalo
a sousedé museli ze solopyské panské pily
prkna přivážet, aby jim posloužiti mohli.
A kdyby nebyl býval v blízkém městě
Postberku také jarmark, nebylo by možno
býti jim žádost učiniti. V neděli večer v šest

hodin začalo se zvonit všemi zvony až do
sedmi hodin, pak se rozlíhala muzika na
obou koncích rynku městyse Ročova a dvě
bandy muzikantů sotva jedna přestala, druhá
již zase spustila, což pořádné střílení
a hřmění z moždýřů provázelo a přes dvě
hodiny to trvalo. Sotva však ráno svítati
začalo, již bylo všude živo, sousedi některé
sedlali koně, aby naproti panu direktorovi
a jeho ostatním ouředníkům vyjeli, jiné se
zaměstkovali pořádáním handlířům, jiní se
snažili, aby jich, též i jiných přišlých lidí
dobře vyčastovati mohli, obzvláštně pak
v rynku představil se oku a sluchu lidskému
rozmanitý šumot, který před tím nikdy
v Ročově k slyšení nebyl, neb ta veliká
schůzka lidu, ten hovor a křik, klepání
kramářských kladívek a rachotění vozů
na každého tichého občana oučinkovalo
a jeho dojalo.“

A význam Ročova začal skutečně narůstat, nadšení našich předků vydrželo ještě
dlouhá léta a byli ochotni pustit se do dalších podniků.
K. Mareš

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

Chodníky
V souvislosti s modernizací krajské silnice byla ustavena komise, která se bude zabývat
koordinací výstavby chodníků v obci ve složení: Eva Charvátová, Vlasta Petrová,
Josef Fric ml. a Václav Trylč.
Pozemky pro stavbu rodinných domků
Zastupitelstvo dále projednalo nabídku p.Pavla Obra na odprodej jeho pozemků obci.
Jedná se o podíl na pozemcích p.p.č. 475/1 a 475/5 v k. ú. Horní Ročov za cenu 60,-Kč za
metr čtvereční. Jsou to pozemky „V babykách“ vedle MŠ. Zastupitelstvo se domnívá, že by
tam byly vhodné pozemky na stavbu rodinných domků
Žádosti p. Riedla a p. Funka
Výše jmenovaní požadují, aby obec financovala veřejnou část přípojky splaškové
kanalizace od jejich domu do kanalizačního řádu. Zastupitelstvo tyto žádosti zamítlo.
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Práce v obci – Silnice GROUP
Starosta informoval zastupitelstvo o postupu prací na rekonstrukci silnice II /229 Při
rekonstrukci bude vozovka dána do obrubníků s tím, že chodníky musí vybudovat městys
ve vlastní režii. ( Předpokládaná cena za 1 metr čtvereční Kč 1.500)
Čekárna
Starosta dále seznámil ZM se záměrem postavení nové čekárny ve směru jízdy na Louny.
Projekt by zpracoval ing. arch Karel Chlouba. Zastupitelstvo městyse schvaluje zadání
projektové dokumentace na novou autobusovou čekárnu ing. arch. K Chloubovi za
dohodnutou cenu 25 600,- Kč
M. Stanko

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:
- osvětlení nového přechodu, který vznikne naproti kostelu
- zhotovení chodníku k autobusové zastávce ve směru na Třeboc s tím, že dojde ke zrušení
parkové cesty pro silniční vozidla, která by přechod křižovala
- podání žádosti o zkvalitnění webových stránek u fy Galileo prostřednictvím
mikroregionu
- financování dvou přípojek dešťové kanalizace do hlavního kanalizačního řádu z Rafandy
k hl. silnici a u stodoly p. Snopka
- opravu chodníků od fary k nákupnímu středisku
- nákup 2 vývěsních skříněk: na Břínkov, kde chybí, a na Ročov, kde je jedna málo
- výpověď z užívání cesty č. p. 535 v k. ú. Úlovice panu Zlatohlávkovi
- nepřistoupila na nabídku kabelizace a osazení stožárů veř. osvětlení v Úlovicích, o ceně se
dále jedná
RM vzala na vědomí:
- rezignaci pí Bajákové na mandát člena ZM
- podání petice občanů Úlovic o zachování telekomunikačního spojení v Úlovicích
RM projednala a doporučila ZM:
- schválit nákup staršího traktoru se sklopnou károu na údržbu obce
- projednat a rozhodnout o žádosti pí Procházkové o odprodeji části pozemku 436/4 v k. ú.
Horní Ročov
- schválit příspěvek na provoz autobusové dopravy LEXA TRANS na rok 2011
- schválit příspěvek Ročovskému pěveckému sboru ve výši Kč 3.000,- na provozní náklady
Jana Pourová
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O T Á Z K Y

N A

S T A R O S T U

V á c l a v a

nemohl

T r y l č e

Zatím nevíme, jaký bude další vývoj,
protože došlo k reorganizaci Úřadů práce.
Letní a podzimní měsíce nemáme tím
pádem pokryty.
2) obecně prospěšné práce
Jsou prováděny v rámci alternativních
trestů na základě rozsudku soudu. Nejsou
v současnosti využívány.
3) výkon veřejné služby
Místa jsou zřízena na základě smlouvy
s městem Louny, sociálním odborem.
Pracovní doba činí 20-30 hodin měsíčně
a na základě výše odpracovaných hodin
dostávají pracovníci vyšší sociální dávky
o 1000 – 1500,- Kč. V současnosti máme
jednoho pracovníka.

Vážený pane starosto.
I když volba starosty
na ustavujícím
zastupitelst vu b y l a
velmi těsná (8:7),
budete nadále po čtyři
roky vykonávat funkci
v čele obce. Věřil jste po volebním
výsledku, že budete starostou znovu
zvolen?
Kdybych
nevěřil,
kandidovat.

M Ě S T Y S E

bych

Je půl roku po volbách. Jak se Vám
spolupracuje s novým zastupitelstvem
a staronovým obsazením rady?
J e to jako s každ ým jin ým
zastupitelstvem. Přivítal bych vyšší
iniciativu. Myslím, že bychom se měli
setkávat nejen na schůzích zastupitelstva,
ale i mimo něj. Podněty k řešení by měly
být předávány hned. Není nutné čekat na
veřejnou schůzi.

Bude se obec snažit organizovat nějaké
kulturní akce v městysi?
Obec zkoušela organizovat zájezdy do
divadla a ve spolupráci s hasiči jeden
poznávací zájezd. Bohužel, nikdy jsme
nezískali dostatek zájemců.
Pokud se týká jiných činností,
podporujeme spolky a místní organizace,
které kulturní akce v obci pořádají, tím,
že nepožadujeme nájmy za sokolovnu,
zkušební
místnosti.
V mnohých
případech, pokud se jedná o akce pro děti
nebo jejichž výtěžek je určen pro děti
a organizace o to požádá, promíjíme
i platby za energie.

Ročov má mnoho travnatých ploch,
hřbitovů a jiných míst, kde pracují
veřejně prospěšní pracovníci. S kolika
pracovníky může naše obec počítat, popř.
o kolik pracovníků z ÚP obec požádala?
Je několik možností zaměstnávání:
1) veřejně prospěšné práce
Jsou vykonávány na základě smlouvy
s Úřadem práce. Zpravidla na 8 měsíců.
Můžeme
zaměstnat
pouze
osoby
s doporučenkou vydanou Úřadem práce.
Městys požádal o zřízení 4 pracovních
míst od 1.března do 30.listopadu. Byla
nám prodloužena smlouva z loňského
roku na 2 stávající pracovníky do 30.6.
2011 a uzavřena nová na jedno pracovní
místo také do 30.6. 2011. Takže letos
máme 3 pracovníky pouze do 30.června.

Posledních pár týdnů je velmi hlasitě
diskutován projekt „dešťové kanalizace
a protipovodňového opatření“. Mohl
byste spoluobčanům ve stručnosti
nastínit, proč má mít Ročov dešťovou
kanalizaci a proč se má připravovat na
„povodeň“, když ležíme na kopci?
Hned zpočátku bych rád, abychom místo
povodeň užívali výraz záplavy. Další věc

-5-

Zpravodaj č. 1

je, že Ročov není pouze Horní ale také
Dolní a že část obce leží ve svahu. Ročov
na většině svého území buď dešťovou
kanalizaci nemá nebo je nefunkční. Pokud
chceme zpevněné cesty, musíme se
postarat o likvidaci dešťové vody.
S každou zpevněnou plochou bude
narůstat množství vody, která dnes teče
po cestách a vyplavuje štěrk a bláto na
hlavní silnici - viz Kozina, Rafanda.
Rozoráním mezí a cest zmizely strouhy,
které odváděly vodu do potoka. Dnes se
dostává voda např. do sklepů domů
u hlavní silnice, zaplavuje zahradu
mateřské školy. To jsou hlavní důvody
pro zhotovení projektů a jejich postupnou
realizaci.

D E Š Ť O V Á

Na závěr bych se rád zeptal, jaké další
akce obec chystá do budoucna?
Plán investic je rámcový. Stávající
zastupitelstvo svůj konkrétní plán dosud
neschválilo. Zatím se jako nejaktuálnější
jeví rekonstrukce veřejného osvětlení
v Úlovicích, která je již v běhu,
a chodníky podél silnice Louny-Rakovník
na Ročově.
Měli bychom opravit střechu na mateřské
škole, vyměnit okapy na základní škole
směrem do dvora a na střeše školy
instalovat sněhové záchyty. Již 2x došlo
k uvolnění a sjetí sněhu a následnému
poškození střechy nad kotelnou.
Za odpovědi děkuje V. V. Pour

K A N A L I Z A C E

J

ednoznačně nejvíce diskutované jsou v poslední době akce „Krajská silnice“
a „Dešťová kanalizace“. Pro nezasvěcené je potřeba uvést některé základní údaje
a pojmy:
„Modernizace krajské silnice“ Louny – Ročov – hranice kraje, kvůli které je rozkopaná
obec, je zcela jiná akce než „Dešťová kanalizace“. Tuto akci připravil a financuje kraj.
„Dešťová kanalizace“ je akce městyse Ročova, která je teprve ve stadiu projektu.
Na řešení „Dešťové kanalizace“ existují v zastupitelstvu 2 názory:
1) Dešťové srážky na Ročově je nutné řešit formou celoplošného odvodnění obce.
Toto je koncepce navržená minulým a její pokračování je schváleno současným
zastupitelstvem !
2) Dešťové srážky neřešit pro celou obec, ale pouze v problematických místech.
Toto řešení podpořili pouze 2 členové zastupitelstva: M.Stanko a M.Liptáková.
Pokusil jsem se odhadnout náklady, které obec může očekávat v budoucnosti.
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Oba výpočty jsou pouze orientační a počítají s dotacemi ve výši 70 %.
Osobně spíše předpokládám, že dotace budou vzhledem k situaci minimální nebo žádné.
Bohužel se zdá, že koordinace obou akcí není dobře zajištěna. V současné době čekáme na
vyjádření projektantů na otázku, zda bylo možno projekty koordinovat a proč se tak
nestalo.
Z tohoto důvodu již musela obec zaplatit navíc 302.000 Kč za položení 69 m širších trubek
M. Stanko

F I N A N C O V Á N Í

D E Š Ť O V É

K A N A L I Z A C E

J

eště trochu jiný pohled na financování celoplošné dešťové kanalizace a to s ohledem na
rozpočet. Odhad nákladů obce při realizaci celoplošné dešťové kanalizace na příštích 10
let přibližně je 9.000.000 Kč. Budeme předpokládat, že rozpočet bude přibližně stejný,
bude nutné tedy každý rok uspořit stejnou částku.
Rozpočet na rok 2011 je 5.687.000 Kč a rozpočtový výhled do roku 2014 počítá
každoročně přibližně s touto částkou. Pokud by se měla realizovat celoplošná kanalizace
v celém rozsahu, musela by obec získat ke svým prostředkům ještě dotace ve výši min.
15.000.000 Kč. Stejnou měrou by se musel zvýšit podíl obce a tudíž i splátky za půjčky,
protože nemáme na účtu tolik finančních prostředků.
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Splátky jsem spočítal podle nabídky Komerční banky přibližně na 75.000 Kč měsíčně. To
je 900.000 Kč ročně po dobu 10 let.
Před zastupitelstvem bude stát nelehký úkol - seškrtat rozpočet o 900.000 Kč každý rok.
popis
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Silnice
Silniční doprava
Odpadní vody
Školství
Knihovna
Sdělovací prostředky
Kultura
Tělovýchovná činnost
Ambulantní péče
Zdravotnické programy
Bytové hospodářství
Komunální služby, územní rozvoj
Komunální odpady
Veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce
Obecné výdaje
Pojištění

částka
22000
6000
100000
23000
40000
1400000
14000
9000
200000
5000
40000
2000
200000
819000
510000
50000
150000
522000
1500000
20000
10000
45000

snížení

5687000
Zkuste si to sami, kde budete škrtat?!
M. Stanko

J I N Ý

P O H L E D N A B U D O V Á N Í D E Š Ť O V É
K A N A L I Z A C E N A R O Č O V Ě

N

a uvedeném jednání zastupitelstva,
kde
proběhlo
hlasování
k problematice „Dešťové kanalizace“,
jsem byl přítomen, jakož i většina členů
zastupitelstva.

Předmětem
hlasování
bylo,
zda
schválením potvrdit pokračování projektu
fy Atiking na komplexní řešení odvodu
dešťové vody v celém Ročově tak, aby
částečným řešením v H. Ročově nebyly
způsobeny problémy v Dol. Ročově.

Pan M. Stanko nemá pravdu, že se zde
hlasovalo o levnější variantě, tj. řešení
pouze
ve
vybraných
místech.

Pravdou je, že součástí manipulací pana
M. Stanka se zastupitelstvem bylo
předložení plánu B - dle něj podstatně
-8-
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levnějšího řešení firmou KV-Projekt, Ing.
I. Forejta. Po celou dobu totiž operoval
s částkou 530 tis. Kč za zpracování
projektové dokumentace (KV-Projekt),
oproti částce 1,567 mil. Kč (fa Atiking).
Vždy
pečlivě
zamlčel
podstatně
důležitější rozdíly – viz následující:
Panem Stankem doporučovaná fa KVProjekt uvádí na titulním listě cenu
celkových nákladů za inženýrské
a vodohospodářské stavby částkou 30 mil.
Kč !! bez DPH, s DPH tedy (30x1,2=) 36
mil. Kč!!
Zatímco fa Atiking uvádí pro tytéž práce
cenu 18,5 mil. Kč (fa schválená
zastupitelstvem).
Ještě jednou zdůrazňuji - „levnější“ firma
doporučovaná panem M. Stankem
požaduje jen za stavební práce 30 mil. Kč
(bez DPH), tj. 36 mil. Kč s DPH, tedy
dvojnásobek oproti zastupitelstvem
schválené firmě.
To nejsou jen čísla nahozená lehce na
papír, k tomu existuje dokumentace na

obecním úřadě, s razítky a podpisy za
jednotlivé firmy. To je podstatný rozdíl
oproti dalším tabulkám, které pan
M. Stanko uvádí, za kterými žádné firmy
nestojí, i když kupř. první tabulka
naznačuje, že by mohlo jít o projekt od
firmy Atiking. Čísla se ovšem nekryjí
s údaji udanými v dokumentaci od fy
Atiking a součet je samozřejmě v tabulce
vypracované p. M. Stankem znatelně
vyšší (je otázka, co na tato čísla řeknou
zástupci fy Atiking).
K další tabulce, kde pan M. Stanko uvádí
cenu 2,3 mil. Kč za komplexní vyřešení
odvodu dešťové vody:
1. je to bez jakýkoliv autorizovaných
podkladů, bez výpočtů a nikdo tedy za to
nenese odpovědnost
2. zřejmě se najde dostatečný počet
zadarmo pracujících lidí, kteří vyhodnotí
riziková místa a mají oprávnění pro řešení
liniových staveb
3. cena: geniální, souhlasím.
Ing. Aleš Goliáš
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S

nad nejbujařejší atmosféra panovala před začátkem voleb
od roku 1994. Někdy až vyhrocená situace, která hraničila
s osočováním, se uklidnila až po otevření volebních
místností 15. a 16. října 2010. Schránky našich domácností
zaplnily programy jednotlivých stran a hnutí. Krom
kandidátky KSČM měla ostatní uskupení své vize, na které
chtěla občany dostat k volební urně.
O zastupitelský post se ucházelo celkem 51 kandidátů. Soupisky ODS, ČSSD i ROČOVA –
pro občany byly plně obsazené (15 kandidátů na 15 členů zastupitelstva), KSČM poslala do
klání 6 občanů.
Výsledky voleb (za všechny tři obce) jsou následující:
ODS
1383 hlasů a zisk pěti zastupitelů.
ČSSD
1291 hlasů a zisk pěti zastupitelů.
ROČOV – pro občany
976 hlasů a zisk čtyř zastupitelů.
421 hlasů a zisk jednoho zastupitele.
KSČM
Z přehledu o počtu získaných zastupitelů je vidět, že faktický vítěz voleb není. ODS
i ČSSD získaly shodně pět mandátů, i když teoreticky zvítězila ODS o 92 hlasů.
Na listopadovém ustavujícím zastupitelstvu, na kterém byli přítomni všichni zvolení
zastupitelé a přihlížela i široká veřejnost, byl starostou městyse v tajné volbě zvolen Václav
Trylč, který dostal osm hlasů. Jeho protikandidát Miroslav Stanko obdržel hlasů sedm. Do
klání o post místostarosty byla nominována Jana Pourová. Protikandidáta neměla a dostala
důvěru v podobě 11 hlasů. Zastupitelé dále v tajné volbě zvolili radní (Josef Fric,
PhDr. Karel Mareš, Ing. Jan Sejval). Do čela finančního a kontrolního výboru byla
zvolena „opozice“, resp. Eva Charvátová a Markéta Zemanová.
ODS má tedy i po těchto volbách na ročovské „radnici“ stejně zastupitelů jako v minulém
volebním období (starosta a dva radní), i když si celkově o jednoho zastupitele pohoršila
(oproti roku 2006). Polepšila si sociální demokracie. A to nejen o jeden mandát navíc
proti roku 2006, ale také získala post místostarostky a radního.
Zvolení členové zastupitelstva:
ODS: D. Bajáková (136 hlasů; odstoupila po 4. jednání zastupitelstva, nastoupil náhradník
J. Snopek 89), Č. Zlatohlávek (120), J. Fric (118), Ing. J. Sejval (104), V. Trylč (101)
ČSSD: PhDr. K. Mareš (159), Ing. A. Goliáš (110), J. Pourová (102), J. Petr (102),
V. Petrová (100)
ROČOV – pro občany: P. Vondráček (127; odstoupil ihned po volbách, nastoupila
náhradnice M. Šulcová 77; následně odstoupila, nastoupil náhradník M. Stanko
76 hlasů), L. Janková (88), M. Zemanová (80), M. Liptáková (78)
KSČM – E. Charvátová (131)
Doufám, že zastupitelé, které jsme si ve svobodných volbách zvolili, budou náš městys
reprezentovat se ctí. A jistě udělají všechno proto, aby naše obec vzkvétala a její obyvatelé
byli spokojení a hrdí na to, kde žijí.
V. V. Pour
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Předem této úvahy chci prohlásit, že nezpochybňuji průběh ani výsledky
voleb, pouze jsem se snažil pochopit uvažování volební komise na
Ročově při přípravě volební místnosti.
Nebyl jsem sám, kdo si všiml, že v prostoru pro úpravu volebních lístků „za plentou“ byly v době voleb připraveny pro úpravu hlasovacích lístků
pouze obyčejné grafitové tužky. Kdo měl volební lístek upraven propisovačkou z domova,
ten si ani nemusel všimnout, ale sousedka použila k úpravě právě připravenou obyčejnou
tužku a přišlo jí to divné. Zeptala se mě na můj názor.
Snažil jsem se tedy vžít do situace volební komise, která připravuje vybavení volební
místnosti psacími potřebami a hledal důvody pro použití obyčejné tužky. Zákon o volbách
říká pouze obecně, že volební místnost má být vybavena dostatečným množstvím psacích
potřeb. Obyčejná tužka jistě psací potřebou je.
Nejprve jsem pomyslel na finanční úspory, ale ceny propisovaček začínají již na 2 Kč,
podobně jako u obyčejných tužek. Tuto motivaci jsem tedy zamítl.
Pak mě napadlo, že by to mohlo být proto, že kdyby se někdo za plentou spletl a chtěl by
křížek již označeného kandidáta vygumovat a zapsal hlas jinému, že by se označení tužkou
hodilo. To by mi ale jako členovi volební komise určitě vadilo, aby pak nevznikly pochyby,
že na lístku bylo gumováno.
Nepřišel jsem na nic smysluplného, a proto jsem požádal předsedkyni volební komise paní
Goliášovou o vyjádření.
M. Stanko
Odpověď pí. Goliášové:
První den komunálních voleb byla ročovská volební místnost navštívena komisaři Českého
statistického úřadu, kteří zkontrolovali všechny náležitosti. Nezjistili žádné nedostatky
a volební komisi nic nevytkli. Předseda volební komise se určuje losem a nemá žádné
zvláštní pravomoci. Skončením voleb tato funkce zaniká, pro příští volby je ustavena nová
komise a losován nový předseda. Každá volební strana může delegovat do volební komise
svého zástupce a přesvědčit se o bezchybném průběhu voleb. Volby se ostatně konaly ve
třech volebních okrscích a Vaše nezvolení do zastupitelstva určitě neovlivnila kvalita tužek
v jednom z nich.
S pozdravem Marta Goliášová
Děkuji pí Goliášové za informaci, co neovlivnilo moje nezvolení do zastupitelstva.
Odpovědět sousedce na to, proč se rozhodla volební komise vybavit prostor pro úpravu
volebních lístků obyčejnými tužkami, bohužel stále nemám.
M. Stanko
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Zastupitelstvo obce vyhlašuje pro všechny občany i chalupáře fotosoutěž.
PRAVIDLA:
1) Soutěže se může zúčastnit každý, kdo se stará o „kus zeleně“ v katastru městyse
(předzahrádky, záhonky u domů, jarní výzdoba v oknech apod.).
2) Fotografie musí být pořízeny v období od vydání Zpravodaje až do 30. září 2011.
3) Každý soutěžící může poslat maximálně 5 fotografií.
4) Fotografie ohodnotí soutěžní tříčlenná komise.
Účelem soutěže je sousedům a spoluobčanům ukázat, jak to máte u Vás pěkné po celý rok.
Vaši fotografii dodejte M. Stankovi (miroslav.stanko@seznam.cz, popř. osobně).
Ceny pro vítěze jsou stanoveny takto:
1. místo 3.000 Kč
2. místo 2.500 Kč
3. místo 2.000 Kč
4. místo 1.500 Kč
5. místo 1.000 Kč
Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány
na veřejném zasedání zastupitelstva
po vyhodnocení soutěže.
M. Stanko

K N I H O V N A

M Ě S T Y S E

K

R O Č O V A

nihovna je umístěna v budově mateřské školy. Má zde vyhovující prostory, dobré
vybavení, dva počítače a internet. Patří do kategorie lidových knihoven, není
knihovnou archivní. Po vyřazení starých nečtených knih byly ostatní svazky vloženy do
elektronického katalogu. Ve vlastním knižním fondu jsou čtyři tisíce knih, z fondu lounské
knihovny je kolem 500 knih, které se 4x ročně obměňují. Výběr knih je rozmanitý.
Knihovna nabízí čtenářům:
- beletrii a naučnou literaturu pro děti, mládež a dospělé
- cestopisy, obrazové soubory
- dobrodružné knihy, detektivky
- historické knihy, válečnou literaturu
- zájmovou literaturu (ruční práce, kuchařky, květiny,
zahrádkářství, zdravotnictví apod.).
Ročovská knihovna spolupracuje s lounskou knihovnou, se ZŠ a MŠ v Ročově. Výpůjční
doba je každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Zveme přátele dobré četby z Ročova, Úlovic i Břínkova k návštěvě, pěkné knihy na vás
čekají.
Za knihovnu D. Vankátová
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Akce Mateřské školy Ročov:
Bílý den
Vítání jara

Spinkání v MŠ

Maškarní karneval

Fotky převzaty z internetových stránek MŠ Ročov

- 13 -

Zpravodaj č. 1

A

gentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM vyhlásili pokus
o vytvoření světového rekordu: Největší galerie znaků měst a obcí České republiky
vyrobených z odpadových materiálů. Velice rádi jsme se zapojili a vyrobili znak naší
obce - Ročova. Na výrobě se podíleli žáci z 3. - 5. ročníků, použili polystyrén, síťky od
pomerančů, citrónů a česneku, víčka od PET lahví, krepový papír. Práce jim zabrala
bezmála 5 hodin.
Při
tomto
projektu
byla
připomenuta nutnost třídění
odpadu, prohloubení znalostí
dětí o historii svého městyse,
o heraldice a o původu našeho
znaku.

kde

S hotovým znakem se děti
rády
vyfotily.
Pořízené
fotografie jsme zaslali na
adresu www.znakymestaobci.cz,

jsou

k nahlédnutí všechny
přihlášené znaky měst
a obcí. Jsme
rádi, že jsme
mohli
rozšířit
kolekci
znaků,
která
bude
následně zapsána
do České knihy
rekordů.

Akce Základní školy Ročov:
Lampionový
průvod

Vánoční besídky ve třídách

Vědomostní soutěž

Výtvarný kroužek
Z internetových stránek ZŠ Ročov
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Zajímavé odkazy:

www.obec-rocov.cz
www.zsrocov.cz
www.msrocov.unas.cz
www.lounske-podlesi.cz
www.sweb.cz/rocovsbor
www.spolek.rocov.sweb.cz

Grafická úprava: V. V. Pour
Foto Ročova a okolí: V. V. Pour
Zpravodaj vydává: Úřad Městyse Ročova
Redakčí rada: PhDr. Karel Mareš (K.Mares@seznam.cz), Vojtěch Václav Pour (vpour@email.cz),
Miroslav Stanko (miroslav.stanko@seznam.cz)
Uzávěrka příštího čísla je 25. července 2011

------------------------------------------------ zde oddělte -----------------------------------------------

Prosím o donášku na tuto adresu

Jméno:
Příjmení:
Obec:
Č.p.

Co Vás konkrétně zajímá, o čem máme psát?
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