Číslo 8 * březen 2013
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
začal nový rok s trojkou na konci. Skončil také čas volební mašinérie
a můžeme se těšit na jaro. Věřím, že se dočkáme i předjaří, které má svoji
kouzelnou atmosféru, kdy se příroda probouzí.
V osmém, jarním, čísle Zpravodaje naleznete opět mnoho zajímavých
článků. Základní škola neodmyslitelně patří k naší obci již po desetiletí,
a proto jsem tentokrát vyzpovídal ředitelku ZŠ Ročov. Novou rubrikou, na
kterou se můžete každé tři měsíce ve Zpravodaji těšit, je vyprávění Václava Kozla z knížky Ročovské obrázky vydané roku 1932. Přepis je autentický, psaný tehdejším jazykem. Před prvním článkem rubriky v tomto
Zpravodaji uveřejňuji i předmluvu k celé knížce. Děkuji panu Josefu Fricovi staršímu, který mi publikaci zapůjčil. V této rubrice se setkáte též
s dobovými fotkami, rovněž od pana Frice.
Věřím, že se Vám číslo, které právě čtete, bude líbit. Děkuji externím dopisovatelům, paní Liptákové, paní Kubátové a manželům Citovým. Ještě
jednou děkuji panu Fricovi za iniciativu, díky níž se můžeme ponořit do
vzpomínek ročovského rodáka pana Kozla.
Těším se na Vaše ohlasy na nové číslo Zpravodaje.
Přeji příjemné počtení
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor
P ř e d m l u v a
Jsa vzdálen svého rodiště, píši tyto vzpomínky na lidi prosté, ale české
rodem i duchem, kteří vždy byli věrni svému rodu. Jmenuji je skutečnými
jmény; proč bych tajil, čeho si vážím a co každý musí oceňovati?
Vše na nich bylo svérázné. Nebylo na nich pýchy ani přetvářky; ani nechtěli se zdáti jinými, podle módy lepšími, ale zůstali Staročechy ve všem.
Mohli říci: „Já jsem Čech a kdo je víc!?“ Ti starší již nežijí, a jsou-li tu
příbuzní a moji spolužáci, odpustí snad mé otevřenosti a nezazlí mi, že
jsem si na jejich předky nebo na ně vzpomněl v dobrém.
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ospodaření bylo trojdílné jako jinde.
Čtvrtý rok se úhořilo. Na úhorech
a v podzimku na strniskách se pásly
ovce a vepřový dobytek.
V každé vsi byl obecní slouha; ročovský se
jmenoval Böhm, pak byl Douša. Ti pásli
hlavně jen vepřový dobytek. Bylo-li v obci
též hodně ovcí, byl tam i ovčák. V Ročově
byl jen knížecí ovčák; ovčín byl na místě
nynější fary. Mluvívalo se o zkoušeném ovčákovi; ti snad byli ve službách knížecích.
V podlesí bylo málo sedláků, ale mnoho
domkářů a podruhů. Ti měli buď málo polí
nebo nic a pomáhali jiným. Také si najímali
pole zádušní, obecní nebo panská a mívali
kopaniny v panských lesích, snad zdarma.

H

Ve vykáceném lese první rok vydobyli pařezů a půdu překopali. Byla to práce velmi
úmorná, ale byla tam druhý rok pěkná úroda
bramborů. Třetí rok zaseli žito. Bývalo velmi
pěkné; na jaře panští zaseli do žita borovici.
Žali nebo sekali žito trochu výše, aby mladým borovičkám neublížili.
Takové lesní hospodářství se mi zamlouvalo,
když jsem tomu porozumněl, zvláště proto,
že po tříletém období půda byla kypřena,
zmlazena a zbavena lesního plevele i hmyzu.
Chmele v Podlesí dříve tolik nebylo jako
dnes. Zvláště malí hospodáři pěstovali raději
pro sebe trochu pšenice, žita a bramborů. Ve
všech domech a domcích byla pec na chléb.
Mlynář a starosta pan Ibl dal jim jistě čistou
žitnou mouku. Ale povlovně chmelnic přibývalo, žita ubývalo, a pece vyházeli ze stavení.
Raději chléb koupili, byl také bělejší, ovšem
nebyl to žitný chléb.

Chmel přinášel do Podlesí mnoho peněz, ale
právě tím nepůsobil dobře na výchovu lidu.
U nás hospodáři skoro celý rok nepřijali krejcaru; s knížkou se kupovalo u kupce (žida),
s knížkou chodili k řezníkovi, hostinský psal
na dveře nebo na zvláštní tabuli. Po svatém
Václavě dostali sice do ruky mnoho peněz,
že byli jimi takřka omámeni, ale když zaplatili dluhy, nezbylo nic. Dnes je to snad lepší.
Dobře se tam vedlo řídícím učitelům a myslivcům. Kdyby byli s rodinou utratili celé své
služné, zůstalo jim, co dostali za chmel.
Podle toho, jak chmel platil, zřizovali nové
chmelnice nebo je rušili, ale mně se ten pokrok nelíbil; dnešního hospodářství v té krajině neznám.
Louky byly u nás vzácné. Jediný konvent
měl pěknou louku za Flusárnou v podobě V;
jedno rameno šlo až k rybníku do Řítě, druhé
rameno sahalo ke konventní cihelně. Jiné
louky tam již nebylo, což možno říci skoro
o celém Podlesí. U dvora solopiského byla
sice také louka a kdysi prý v údolích celého
Podlesí, byly na nich i krásné zahrady, ale
časem louky i sady byly vzdělány na chmelnice. Chmelnic přibývalo stále. Výnos zahrad
činil
tenkráte
významnou
položku
v hospodářství. Něco se nechalo pro domácnost na syrovo a něco se usušilo na zimu.
Sadaři sušili
brzo. Pan
Peroutka na
př. začal již
v červenci
sušiti višně
na vývoz.
V srpnu sušil
spadaná, ale
zralá jablka na křížalky a později hrušky
a posléze hlavně švestky.
Pamatuji tam asi 15 sušáren a ve všech se
pracovalo. Suché švestky ukládal na př. sadař
Knor na obecní špýchar; Peroutka je měl
v prázdném pokoji ve II. patře kláštera. Později je prodávali velkoobchodníkům.
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RM vzala na vědomí:
 zakoupení účetního programu KEO od fy ALIS
 dopis od starosty obce Mildenau pana Vogela ve věci realizace společných projektů
 pořádání výstavy obrazů v lounském muzeu v termínu od 10. června 2013 do 4. srpna
2013 v rámci reciprocity na výstavu J. M. Valta v Reichenbachu v roce 2012.
RM schválila:
 převod nevymahatelných pohledávek do podrozvahy a to Jany Zemanové ve výši
1 800 Kč a Lenky Brabcové ve výši Kč 3 274,60
 přijetí finančních darů Mateřskou školou v Ročově od Tělovýchovné jednoty ZD Ročov ve výši 500 Kč, Zemědělského družstva Podlesí Ročov ve výši 1 000 Kč, Mysliveckého sdružení Dolní Ročov ve výši 500 Kč, Sboru dobrovolných hasičů Ročov ve
výši 500 Kč a jejich použití na ceny v soutěžích a občerstvení dětí při mimoškolních
akcích
 uzavření smlouvy mezi základní a mateřskou školou o poskytování stravování žákům
a učitelům základní školy v jídelně mateřské školy
 podání žádosti o finanční prostředky na setkání partnerů Ročov – Rotschau do fondu
příhraniční spolupráce Cíl 3
 bezplatné zapůjčení sálu sokolovny na karneval dětí dne 9. března 2013 SDH Ročov.
RM projednala a doporučuje ZM ke schválení:
 zařazení obce do integrovaného území MAS SERVISO, s. r. o.
J. 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:
 přehled čerpání finančních darů Základní školou v Ročově za rok 2012 dle přílohy.
ZM schvaluje:
 ponechat pro rok 2013 pojistku na obecní majetek u ČSOB Pojišťovny za pojistné
34 921 Kč dle návrhu v příloze
 pro rok 2013 prodloužení smlouvy na likvidaci komunálního a tříděného odpadu
s firmou Patok, a. s.
 převedení zůstatků z finančních darů přijatých Základní školou Ročov v roce 2012 do
rezervního fondu školy a souhlasí s jejich dočerpáním v roce 2013 pro účely, na které
byly původně věnovány.
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ZM souhlasí:
 se zařazením správního území Městyse Ročova do územní působnosti Integrované
strategie území regionu Serviso, o. p. s. na období 2014–2020 realizované místní akční
skupinou SERVISO, o. p. s.
 s přijetím darů Základní školou v Ročově za rok 2012 následovně:
 Severočeské doly
20 000 Kč
 Školská rada
3 500 Kč
 Kovošrot Děčín
1 000 Kč
 Grant T-Mobile
23 000 Kč.
V. V. Pour
B A D M I N T O N O V Ý

T U R N A J

ž čtvrtým rokem se v místní sokolovně schází jedenkrát týdně parta
nadšenců, zahrát si hru, kterou
všichni znáte z rekreací, a to badminton.
A že to není jen hra, ale sport, u kterého se
pořádně zpotíte, to Vám zaručeně všichni
potvrdí.
Tradici zahájil v roce 2009 Zdeněk Hlaváček, který už bohužel není mezi námi, tím,
že vymyslel a zorganizoval nádherný turnaj.
V sokolovně vznikly dva badmintonové kurty, na kterých se každý čtvrtek začaly svádět
líté boje.
Na jaře a na podzim se pak pořádá turnaj pro
širokou veřejnost. Takový turnaj to není jenom sport a bitva o hezké ceny, ale i posezení u dobrého jídla a pití a zejména dobrá
zábava. Badminton hrajeme ve formě čtyřher (to znamená dva a dva proti sobě) a hrají
mezi sebou jak muži, tak ženy a smíšené páry. Ostatně některé ženy hrají výborně a vů-

U

N A

R O Č O V Ě

bec si nezadají s muži. V tom je badminton
unikátní a podobně jako v odbíjené si zahrají
všichni dohromady. Letos se turnaj uskutečnil v sobotu 23. 2. a zúčastnilo se ho 18 dvojic, z toho dvě dvojice přijely už tradičně
z Loun. Po tvrdých bojích vyhráli "Úlovičští
jezdci" (Radim Svoboda a Josef Cita), na
druhém místě skončila Sparta (Tomáš Šlégr
a Čeněk Zlatohlávek) a třetí byli "Krasavci"
(Petr Krása st. a Petr Krása ml.).
Na pořadí ale až zase tolik nezáleží, důležitější je dobrá zábava a také hlavně pohyb,
který nám v dnešní době trochu schází. To je
ostatně také pozvánka pro Vás, kteří si chcete protáhnout tělo. Není nic jednoduššího
než přijít ve čtvrtek v půl šesté do sokolovny
a pořádně se zapotit. Samozřejmě nemusíte
ve dvojici, hrajeme tzv. na "střídačku". Anebo rovnou na turnaj, který se nyní bude konat na podzim.

J. Cita, Úlovice
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S E M I L Í B I L R O Č O V V R O C E
( K A P K A S N Ě N Í N E U Š K O D Í )

2 0 X X ?

Obchvat obce
Líbil by se mi obchvat Ročova. Doprava by byla
vedena po nové komunikaci od benzínky k lesu
nad Solopysky a dále k silnici na Louny. Od obce
by silnici odděloval zelený pás porostlý stromy
a keři, který by dostatečně tlumil hluk a prach
z komunikace.
Zelený pás – oddělující novou komunikaci od
obydlených zón
Jednalo by se o pruh zeleně, vysázený mezi obytnými zónami a novým obchvatem. Směrem
k silnici by byl zvýšený násep s hustými keři, pás
by pokračoval vzrostlejšími stromy, mezi kterými
by vedla příjemná procházková trasa s lavičkami.
Sportovní areál – koupaliště a kluziště
Hezké by bylo rozšířit sportovní zázemí Ročova o „dětské koupaliště“. Po obvodu
by se mohl vybudovat mělký
betonový ovál, který by byl
v létě používán jako brouzdaliště a v zimě by se zde mohlo bruslit. Pro dohled nad
dětmi a v zimě pro přezouvání do bruslí by se dalo vybudovat jednoduché sezení. Na
okrajích „starého asfaltového hřiště“ by se mohly zřídit nízké obrubníky. Ty by mohly v zimě
zachytávat vodu, a pokud by byl dostatečný mráz,
bylo by možné na asfaltovém hřišti hrát hokej.
Rozhledna Ročov – Doupov, Klínovec, České
Středohoří, Hazmburk, Ještěd
Pro nás, milovníky dalekých rozhledů bych si přál
aspoň malou rozhledničku. Na další fotce je opravdu fotka Ještědu, pořízená z okraje Ročova (90 km vzdušnou čarou).
Špatná fotka (10x optický
zoom), ale je to Ještěd.

Taková rozhledna by mi stačila.
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S E Ř E D I T E L K Y Z Š R O Č O V
M A G I S T R Y J A N Y C I T O V É

Již několik let jste na Ročově
ředitelkou ZŠ. Co Vás přivedlo
do malebného údolí Úlovic?
Do Úlovic jsem jezdila už jako
malá holka hlavně na prázdniny nebo pouť
s dědou a babičkou z mamčiny strany. Žila
zde totiž moje prababička Nypauerová a sestra mého dědy „teta“ Charvátová, takže moje
rodina zde má už dlouhá léta své kořeny.
Když byly naší Elišce 4 roky (1996)
a v Chomutově, kde jsme bydleli, bývaly
ošklivé inverze, utíkali jsme sem za čerstvým
vzduchem. Narodila se nám dvojčata a začali
jsme chalupařit. Přes léto jsme hodně jezdili
na kole, okouzlila nás zde krásná příroda
a také klid. Odjížděli jsme v pondělí, přijížděli v pátek. Někdy přidali i středu.
V roce 2004 jsme stáli před rozhodnutím, zda
dodělat bydlení v Chomutově nebo chalupu
upravit k trvalému bydlení, zvítězily Úlovice.
V roce 2006 probíhal konkurz na ředitelku
ročovské školy a já jsem byla do této funkce
jmenována.
Učila jste již dříve na vesnické nebo městské
škole? Jak se Vaše dřívější působiště lišilo od
dnešní školy?
Než jsem přišla do Ročova, vždycky jsem
učila na 1. stupni výběrové jazykové školy
v Chomutově. Je to velká sídlištní škola, do
které, když jsem po škole nastoupila, jsem
dostala třídu 2.F, která měla 40 žáků. Dětí
potom trošičku ubylo, ale stále byly
v průměru 3 třídy v jednom ročníku
v rozmezí 25–30 žáků. Řekla bych, že tyto
dvě školy jsou tak specifické, že se nedají ani
srovnávat. S výukou na malotřídce jsem v té
době neměla vůbec žádnou zkušenost.
Do funkce ředitelky jste jistě přišla s nějakým
konceptem. Jak se Vám jej daří naplňovat?
Koncept jsem určitě měla a stále mám. Laťku
si pomaloučku, ale jistě stále zvyšujeme.
Hlavním úkolem bylo ukázat rodičům, že

P A N Í

i venkovská malotřídní škola má kvalitní
výuku. Opět je přesvědčit, aby své dítě nechávali ve zdejší škole s tím, že když nebude
v Lounech, o nic nepřichází, ba naopak. Nebyla to práce na jeden školní rok, ale stále to
pokračuje s tím, že už máme hmatatelné výsledky o tom, že to tak skutečně je –
k nahlédnutí ve škole (testování SCIO, zprávy České školní inspekce, ...).
Mým úkolem také bylo vytvořit internetové
stránky. Stránky máme: www.zsrocov.cz.
Jsou i aktuální, a když náhodou nejsou, moc
se omlouvám, ale vždy se to snažím napravit.
S finančními prostředky, které jsou nám
k dispozici, se snažíme rekonstruovat a upravovat vnitřní prostory školy – třída školní
družiny, počítačová učebna, nové toalety,
šatna, rekonstrukce schodiště, teď v únoru
jsme dokončili novou knihovnu.
Na co jsem hodně pyšná je náš školní dvůr.
Jsem moc ráda, že za pomoci rodičů a mnoha
nadšenců jsme to takhle zvládli a děti ho úplně milují, a kdyby to bylo možné, byly by
tam stále.
Modernizujeme i učební pomůcky – máme
nové počítače s mnoha výukovými programy, interaktivní tabuli, nové knihy, učebnice.
Jezdíme na školení a využíváme nové formy
a metody práce s dětmi.
Kolik je v ZŠ Ročov dětí (učitelů) a v jakých
třídách? Co čekáte do budoucnosti, zachová
se škola? Nebo bude dětí tak málo, že již nebude provozu schopná?
První rok, když jsem nastoupila, bylo dětí 22
a škola byla na výjimce. Teď, když bych to
opět zprůměrovala za šest let, je to okolo
třiceti žáků. Někdy přes, někdy méně. Letos
je to 29 žáků.
Třídní učitelkou 1. třídy jsem já – 5 dětí – Čj,
M a Prv mají samostatně.
Třídní učitelkou 2. (8 ž.) a 4. (6 ž.) třídy je
paní učitelka Dagmar Bajáková a 3. (7 ž.).
a 5. (3 ž.). třídy Mgr. Veronika Paurová.
Máme jedno oddělení školní družiny, které
vede Bc. Růžena Konvalinová – 28 žáků.
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A vše zastřešuje naše školnice Pavlína
Škuthanová.
Nechtěla bych to zakřiknout a nerada o tom
mluvím nahlas – asi jsem trochu pověrčivá 
- ale myslím si a věřím tomu, že škola je
a měla by být i nadále „provozu schopná“.
Kdybych to neviděla do budoucnosti, samotnou a asi i ostatní kolegy by to asi nebavilo.
Děláme pro to vše a s nadšením.
Co byste nabídla rodičům (a dětem), kteří se
rozhodují, do jaké školy svoji ratolest umístí?
Proč mají volit zrovna ročovskou „základku“?
Po sedmi letech působení ve zdejší škole
vím, že nemohu nikoho přemlouvat ani přesvědčovat. Rodiče, když mají
zájem a poznají školu ještě před
tím, než se jejich dítě má stát
prvňáčkem a sami to u nás vidí,
že to není jen obehrané klišé, ale
i to funguje – nabízíme klidné,
rodinné prostředí a hlavně individuální přístup. Každé dítě, bez
rozdílu, si u nás zvyšuje sebevědomí, může se uplatnit, prosadit a v kolektivu
nikdy nezanikne. Nesetkávají se s násilím,
šikanou a dalšími zápornými vlivy. Já osobně
říkám, že jsou v naší škole „chráněné“.
Spolupracujete s Mateřskou školou
v Ročově? Pokud ano, jak? A myslíte, že by
se měla spolupráce rozvíjet?
Bez spolupráce s mateřskou školou a rodičů
dětí, které do MŠ chodí, by naše práce nebyla
úplná. S paní ředitelkou si domlouváme akce
nebo možnost spojení např., výletů v rámci
toho, abychom i ušetřili finance. Předškoláky
zveme na návštěvu. Rodiče a jejich děti zveme zase na všechny naše akce. Mají i klíče
od školního dvora, na kterém mohou jejich
ratolesti dovádět. Spolupráce by měla i nadále rozhodně pokračovat.
Jak se Vám spolupracuje s vedením našeho
městyse? Je nějaká oblast, ve které byste si
dokázala představit těsnější spolupráci?

Vedení městyse i zastupitelé Ročova si myslím, že jsou ke škole velmi vstřícní a spolupráce je na dobré úrovni. Městys Ročov nás
při akcích v sokolovně vždy sponzoruje, pomáhá nám s údržbou okolo budovy školy
a s různými pracemi, které samy nezvládneme. Pan starosta mi vychází vstříc. Myslím
a doufám, že je to oboustranné.
Pořádali jste mnoho krásných akcí (např.
rozsvícení vánočního stromu, viz minulé číslo
Zpravodaje). Chystáte s učiteli, dětmi, přáteli
školy
či
veřejností
nějaké
akce
v nadcházejících měsících?
Akce určitě chystáme. Myslím, že i veřejnost
by byla zklamaná, kdyby se nic nedělo.
Stále se snažíme získávat sponzorské dary, nyní jsme z těchto
peněz koupili keramickou pec,
takže se při keramických dílnách
snažíme vyrábět keramiku. Určitě
připravujeme do konce školního
roku akce jako vynášení Morany,
Den Matek, Den vody a Země,
cyklistické výlety atd. Pozvánky
na naše akce určitě najdete na vchodových
dveřích do školy a internetových stránkách.
Co byste vzkázala rodičům, kteří posílají děti
z Ročova a blízkých obcí do školy v Lounech
(např. kvůli zaměstnání v témže městě)? Není
to pro zachování ročovské školy zásadní
otázka?
Jako matka dětí, které prošly 1.–5. třídou
ročovské školy, bych rodičům vzkázala, že
jsem ráda, že jsem se tak rozhodla, protože
jsem v této fázi jejich života udělala maximum proto, aby byly šťastné a spokojené.
A jako ředitelka zdejší školy si každý rok po
prvním pololetí 6. třídy volám nebo nechávám posílat zpětné vazby ze škol, na které
naše děti z páté třídy odchází. A musím říci,
že s hodnocením jsme téměř vždy spokojeni.
Dokonce se stalo, že si v Lounech
v některých předmětech žáci i polepšili.
A úplně nejhezčí pocit mívám, když se nám
děti rády vrací zpátky do školy, ale
tentokrát už jenom na návštěvu.

-7-

Zapojují se ročovští žáci do soutěží, například v rámci okresu? Jakých úspěchů jste dosáhli?
Do soutěží se samozřejmě žáci zapojují, a to jak na úrovni okresní, krajské, ale i celorepublikové. Statisticky se za posledních šest let umisťujeme v okresních a krajských soutěžích, jak
vědomostních, tak sportovních a výtvarných v první polovině. Ale získáváme i místa medailová:
 okres – 3. místo Vědomostní zápolení
– 2. místo Košík plný rozumu
– 3. místo McDonald´s cup
 kraj – 1. místo Život kolem nás (přírodověda)
– 2. místo sběr papíru a PET
 účast v celorepublikové soutěži
– Olympiáda očima dětí – Vv
– Eurorébus.
Také jsme jako škola zapsána v Knize rekordů za účast v tvorbě znaků obce (k nahlédnutí
také ve škole).
Přeji mnoho úspěchů, spokojených žáků i rodičů,
tvůrčího ducha a děkuji Vám za odpovědi
V. V. Pour

Z Á P I S

D Ě T Í D O M Š P R O
R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Š K O L N Í

ápis se koná 5. dubna 2013 od 11:00 do 16:00 hodin v MŠ Ročov. K zápisu je nutné
přinést rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte. Přihlášky k předškolnímu vzdělávání
si lze vyzvednout v MŠ osobně před samotným zápisem.
Mateřská škola je jednotřídní, součástí školy je velká zahrada se vzrostlými stromy, která je
vybavena pro pobyt dětí venku od jara do zimy. Kromě standardní výchovně vzdělávací práce
mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky – taneční, seznamování s jazykem anglickým, ve vzdělávání využíváme i prvky jógy. Pro děti z jiných obcí nabízíme odvoz do MŠ
linkovým autobusem (Louny – Ročov) pod dohledem určeného pracovníka školy. Děti mohou
absolvovat kurz předplaveckého výcviku pod vedením zkušených lektorů v Plaveckém bazéně v Lounech. Dále navštěvujeme divadelní vystoupení, pořádáme akce pro rodiče a děti, spolupracujeme se složkami v obci i okolí (Policie ČR, hasičský záchranný sbor, myslivecké
sdružení, fotbalový oddíl aj.).

Z

Zájemci o naši mateřskou školu mají možnost seznámit se s prostředím MŠ na „Dni otevřených dveří“, který se bude konat 2. dubna. Dopoledne od 8:00 do 10:00 a odpoledne od 14:30
do 16:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!
I. Kubátová
-8-
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Z Á P I S

Ž Á K Ů

D O

1 .

T Ř Í D Y

eště než v pátek odpoledne 18. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy, přišly nás ve středu
16. ledna do školy navštívit děti z mateřské školy. Školou je pyšně a s dostatečnou vervou provedli naši letošní šikovní prvňáci. Také se jim samozřejmě pochlubili, jak se za
tak krátkou dobu, co sami opustili bránu školky, naučili pěkně číst, psát a počítat. A aby „noví“ prvňáčci věděli, co je čeká a nemine, připravili jsme si pro ně také nějaké úkoly, hádanky,
hry a soutěže – obstáli na jedničku. Děti nadšeně odcházely ze školy, a to i ty, které k zápisu
ještě letos nešly.
V pátek jsme zapsali na příští školní rok pět nových žáčků. A šestý
čeká na vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a na to, jak
se rozhodnou rodiče a ve finále i on sám, protože mu není ještě šest
let – ale je šikovný.
Na konci tohoto školního roku nás naopak čeká trochu smutku
a loučení s našimi třemi páťáky. Jeden z nich se již nyní připravuje
na přijímací zkoušky na gymnázium v Lounech. Moc mu fandíme
a držíme pěsti, aby to
zvládl. A všem třem samozřejmě, aby vykročili
tou správnou nohou do další etapy svého života.
Jsme rádi, že dětem se ve škole líbí, a že se jim
nechce od nás odcházet. Na druhé straně nás však
moc těší, že se dostávají i do tříd a škol výběrových. Děti mají dobré výsledky, bez problémů se
začleňují do nových kolektivů.
Tak už se těšíme na nové žáčky – na nové posily
a věříme, že i oni už se těší k nám. V září!

J

J. Citová
J S O U

T A D Y

J E Š T Ě

D Ě T I ?

řed několika lety, když ještě byly naše děti malé, tak po vsi bylo veselo. Když se
všechny scházely na návsi, v čekárně, a pak společně si hrály a dováděly po okolí vesnice. To my rodiče, jsme pak je hledali a honili domů. Ale dneska? Zřejmě je to dobou
nebo vymoženostmi, že i v pěkném počasí jsou děcka zalezlá doma u počítače a své kámoše
si hledají na facebooku nebo hrají virtuální hry. Když napadl letos sníh a mohlo se dovádět na
sněhu, tak jen málo dětiček si užívalo zimních radovánek nebo šlo bruslit. To my, jako děti,
jsme až do tmy řádili venku a vraceli jsme se s promáčenými a vytahanými tepláky domů
a s tvářemi červenými od mrazu se pak hřáli u rozpálených kamen. Jenže tenkrát byla asi lepší
doba, než je nyní.
M. Liptáková

P
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P R E Z I D E N T S K É

V O L B Y

N A

R O Č O V Ě

rvní přímá volba prezidenta všemi občany České republiky se konala 11. a 12. ledna
t. r. V prvním kole jsme si mohli vybrat z devíti kandidátů. Účast byla vysoká. K urnám
přišlo (celkem za všechny naše tři obce) 68,3 % oprávněných voličů. Což je
v absolutních číslech 321 (319 hlasů platných), nepřišlo 149 občanů. Na Ročově vyhrál kandidát ČSSD Jiří Dienstbier, v Úlovicích občanský kandidát Jan Fischer a na Břínkově kandidát Strany práv občanů Miloš Zeman. Celkově za všechny tři obce vyhrál Jiří Dienstbier. Ze 70 obcí okresu Louny vyhrál J. Dienstbier pouze v sedmi, ovšem na Ročově dostal nejvíce hlasů z těchto sedmi obcí,
kde zvítězil (uvážíme-li absolutní počty hlasů). Druhé místo obsadili
dva kandidáti. Též levicový Miloš Zeman a pravicovější Jan Fischer.
Na třetím místě se umísil kandidát TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Ostatní uchazeči o prezidentský úřad dostali zanedbatelné počty hlasů.
Za povšimnutí stojí výsledek Přemysla Sobotky, kandidáta ODS, který
dostal jen 11 hlasů, a to i přesto, že na Ročově má ODS svoje Místní sdružení ODS Ročov.
Lze ale říci, že výsledky všech kandidátů takřka odpovídaly výsledkům celostátním, i když se
některá pořadí proházela, ovšem ne významně.

P

Kandidát

Ročov

Úlovice

Břínkov

Celkem

Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková

6
58
5

0
8
1

0
7
0

6
73
6

Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier

11
10
58
15
61

1
0
5
2
5

0
1
10
1
8

12
11
73
18
74

Karel Schwarzenberg

41

3

2

46

Do druhého kola na celostátní úrovni postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. I na
Ročově dostali hodně hlasů. Druhé kolo volby se uskutečnilo za 14 dní od prvního, tj.
25. a 26. ledna t. r. Účast byla o něco nižší. Za naše tři okrsky 65,95 %. Což čítá 306 občanů
(300 platných hlasů), nepřišlo 158 možných voličů. Ale i tak byla velmi dobrá. O více než
6 procentních bodů vyšší než celostátní. Je pozitivní, že u nás máme uvědomělé voliče, kterým není osud země lhostejný, ať už volili kohokoliv. V okrsku Ročov vyhrál s převahou
54 hlasů Miloš Zeman, na Břínkově dostal jednou tolik hlasů než protikandidát. V Úlovicích
vyhrál Karel Schwarzenberg (o 4 hlasy). Celkem byl rozdíl rovných 60 hlasů. Jak na Ročově,
tak na celostátní úrovni vyhrál druhé kolo prezidentských voleb Miloš Zeman a stal se prvním
přímo zvoleným prezidentem České republiky.
Kandidát
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Ročov

Úlovice

Břínkov

Celkem

150

10

20

180

96

14

10

120
V. V. Pour
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V O L B Y
ak konečně je zvoleno. My jen můžeme čekat, že ten kdo vyhrál, bude pro všechny
občany této země. Zřejmě
ještě nedozrála doba, abychom měli
v čele ženu typu Marie Terezie nebo kněžny Libuše. Přesto, že
mnozí z nás by si tohle přáli, a také
dali svůj hlas jedné z dam, které měly odvahu jít do voleb. Škoda, že
nejsme jednotní, ale lidé různých
názorů i povah. Stačí se jen podívat
v našem nejbližším okolí, jak důležití
jsou jednotlivci, skupinky a spolky.
Každý má svou pravdu, pokud jde
jen o jejich zájem a prospěch, ale dohromady řešit důležité a prospěšné věci? Doufám, že
ostatní pochopí o čem je řeč a začnou i oni konat ke zlepšení poměrů nejen ve své blízkosti.

T

M. Liptáková

Stalo se:
 Ročovský pěvecký sbor (14 zpěváků + 5 hudebníků + dirigent) uspořádal pásmo vánoční koncertů. Vystoupil celkem 4×, a to v:





Kněževsi, 22. prosince 2012 v obřadní síni obecního úřadu
Dolním Ročově, 24. prosince 2012 v dolnoročovském kostele, tzn. „půlnočka“
Libčevsi, 6. ledna 2013 v kostele
Lounech, 13. ledna 2013 v husitském kostele

 sobota 23. února patřila od 15:00 hodin opět našim nejmenším občánkům. Probíhalo
tradiční „vítání“. Naše obec přivítala čtyři děti, tři chlapečky a jednu holčičku.

Stane se:
 velikonoční jarmark, který pořádá MŠ Ročov, se uskuteční 27. března na hřišti u sokolovny od 15:00 hodin, vstupné dobrovolné. Na programu je:
 ukázka velikonočních výrobků + prodej
 výroba velikonoční výzdoby
 program pro děti – „Hody, hody, doprovody“
(zábava, hudba, soutěže, tradice)
 občerstvení zajištěno
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 činoherní představení ochotnického divadla z Koštic můžeme vidět 29. března od
19:00 hodin v sokolovně. Na programu bude komedie pro dospělé Antonína Procházky „S tvojí dcerou ne“. Účinkují: Petra Karfíková, Marie Stahlová, Sabina Hrdlíková,
Zdeněk Karfík, Václav Malát, Jaroslav Vlasák, David Jaroš
 na Velikonoční pondělí 1. dubna proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Dolním Ročově mše od 14:30 hodin, mše se bude konat též v neděli 5. května
a 2. června ve stejný čas (viz www.farnostlouny.com).
V. V. Pour

N A B Í D K A
na představení činoher a muzikálů v pražských divadlech:






Divadlo U Hasičů
Divadlo ABC
Divadlo Rokoko
Divadlo Kalich
Divadlo Hybernia.

Názvy představení (výběr) se dozvíte na Úřadu městyse Ročova, kde dostanete kupon na
představení, které si vyberete a po jeho předložení obdržíte k zakoupené vstupence další vstupenku zdarma na sousední místo.
Nabídka platí do 30. června 2013.
Bližší informace Vám poskytne Úřad městyse Ročova.

Grafická úprava: Bc. Vojtěch Václav Pour
Zpravodaj vydává: Úřad městyse Ročova
Šéfredaktor: Bc. Vojtěch Václav Pour (vpour@email.cz)
Redakční rada: PhDr. Karel Mareš (K.Mares@seznam.cz), Miroslav Stanko (miroslav.stanko@seznam.cz)
Uzávěrka příštího čísla je 28. května 2013

- 12 -

