Číslo 3 * prosinec 2011
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
nadcházející rok 2012 bude pro Ročov rokem slavnostním. Náš městys
oslaví 660. výročí od svého založení. Na posledním zastupitelstvu byla
ustanovena komise pro pořádání oslav výročí ve složení: PhDr. Karel
Mareš, Ing. Jan Sejval, Václav Trylč a Vojtěch Václav Pour. Svým
námětem a pomocí se může zúčastnit každý občan.
Nachýlil se čas Vánoc, krásných tradic, rozjímání. Setkáváme se
s přáteli a radujeme se z té báječné atmosféry. Třetí vánoční číslo
Zpravodaje Vám přináší spoustu zajímavých článků.
Za Redakční radu Zpravodaje Vám všem přeji příjemné prožití Vánoc
a mnoho zdraví do nového roku. K Vánocům bychom si jistě přáli, aby
se zvýšil počet přispěvovatelů z řad občanů a hlavně, aby Zpravodaj měl
u svých čtenářů úspěch.
Za Redakční radu
Vojtěch Václav Pour

Obec Ročov přeje všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků, v nadcházejícím roce 2012 mnoho štěstí a úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali v tomto roce,
a těšíme se na spolupráci i v roce příštím.
Vedení městyse, radní a zastupitelé
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aše současnost si už tolik nepotrpí
na nejrůznější průvody, oslavy
s hudbou a podobné velkolepé akce.
19. století se ale podobným záležitostem
věnovalo s nadšením a se smyslem pro efekt.
Účastníci měli ještě dlouho vzpomínat
a vyprávět, jak velkolepá událost to byla.
A něco podobného se konalo v Ročově při
příležitosti vysvěcení kostela v r. 1883.

Stavba hornoročovského kostela byla
dokončena v roce 1880, ale vnitřní
vybavování se protáhlo až do roku 1883.
Slavnostní vysvěcení bylo rozvrženo do dvou
dnů. Jeho nadšený popis přináší ročovská
kronika. Zároveň je to ukázka sebevědomí
našich předků, kteří uměli představit
výsledky svého snažení. Takže – přenesme se
do Ročova v říjnu 1883:
„Celé zařízení kostela bylo hotovo a každý
čekal, kdy as vysvěcen bude. Před
posvícením havelským as týden konečně
oznámeno vikariatním úřadem, že kostel
o posvícení vysvěcen bude. Rychle konány
se strany obec. zastupitelstva přípravy, aby
tato slavnost se slavnou a důstojnou stala.
Patronátní úřad postaral se o vystavění tří
krásných
bran
slavnostních.
Brány
postaveny byly takto: jedna na silnici
u domu č. 7, druhá u domu č. 35 a třetí před
kostelem. Obecní zastupitelstvo postaralo se
o dostatečný počet práporů jak pro Horní,
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tak pro Dolní Ročov. Může se říci, že
všechny domy okrášleny byly prápory
v barvách národních, tak že i nuzné chatrče
vzaly na se háv sváteční. Slavnost provedena
dle přiloženého pozvání v naznačeném
pořádku.
Dne 20. října bylo slavnostní osvětlení.
Průvodu zúčastnily se místní spolky
s padesáti lasmpiony. Průvod s hudbou
ubíral se do PodRočova, kde zástupci
farního
úřadu
před
klášterem
zahráno
zastaveníčko.
Odtud
ubíral se průvod do
Horního
Ročova,
a když Ročov hudbou
i průvodem k slavnostní
náladě
povzbuzen,
opakováno
zastaveníčko
zástupci
patronátního
úřadu.
Průvod ubíral se odtud
před kostel, kde vypálen
byl
ohňostroj,
při
kterémž hudba císařskou
hymnu hrála. Tím slavnost prvého dne
ukončena.
Druhý den počal opět v rouše nadmíru
slavnostním, neb i příroda vzala na se háv
slavnostní a krásné jitro zvěstovalo den
krásný, den velebný.
Při svítání slunce rozlehla se Ročovem
a Pod-Ročovem hudba, která každého ku
velebnému činu dne toho budila. Brzy z rána
bylo viděti z cizích obcí přicházeti hosty.
K 9. hodině zavítaly do Ročova okolní
spolky většinou s hudbou, které od zdejšího
spolku dobrovolných hasičů přivítány byly.
Jmenovati sluší sl. hornický spolek
z Kroučové,
hasič.
sbor
z Kozojed,
Kroučové, Třeboce, deputace z Loun a.j.v.
Seřadění spolků a korporací bylo následující
k uvítání světitele: Před branou nalézala se
školní mládež s učitelstvem, dále kněžstvo
a míst. zastupitelstvo se starostou v čele
a patr. zástupcem. Za branou byly všecky
spolky cizí i místní seřaděné. Při příjezdu
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světitele pana P.Pelze, vikáře z Ranné,
hřímala děla. Když světitel ku bráně přijel,
slezl s kočáru a byl přivítán a osloven
místním farářem P.H.Koblitzem, dále pak
zástupcem patronátním panem Ebenböchem,
bývalým správcem, a konečně starostou obce
panem Ant. Termerem, Když toto uvítání
ukončeno, bral se pestrý průvod se
světitelem do knížecího dvora, kde světitel
na se oblékl roucha církevní. Po tomto opět
bral se průvod ku novému kostelu. Nikdo
nevkročil do kostela. Po ceremoniích před
kostelem odebral se světitel s kněžstvem
assistujícím, dále obec. zastupitelstvo
a náčelníci všech přítomných spolků do

chrámu k činu posvátnému. Když svěcení
ukončeno a též i varhany posvěceny byly,
nahrnulo se lidstvo do kostela, aby přítomno
bylo prvním službám Božím.
Kázaní, které důstojný pan světitel měl,
čelilo hlavně k účelu kostela. Pak
následovala zpívaná mše svatá, kterou
celebroval důstojný pan P.Hugo Koblitz.
Mezi hostinou, která se pro nejčelnější hosty
v místnostech
správce
odbývala,
koncertovala kapela vysloužilcův na
náměstí. Stalo se to v den posvícení roku
1883 a byla to nejen památka posvěcení, ale
- skutečné posvěcení chrámu.“
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 A
Soutěž
Na 9. schůzi zastupitelstva dne 11. 10. 2011 byla vyhodnocena soutěž
„O nejlepší předzahrádku“. Na návrh hodnotitelů zastupitelé schválili následující pořadí:
1. – 2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

2.750 Kč
2.000 Kč
1.500 Kč
1.000 Kč

Adolf Houf, Ročov, Jan Svoboda, Úlovice
Markéta Zemanová, Ročov
Vendula Jellúšová, Ročov
Miroslav Stanko, Ročov

Zaslané fotografie hodnotili 3 nezávislí porotci, někteří až z Moravy, neznalí místních
poměrů. Připravíme soutěž i pro rok 2012 a věříme, že účast bude větší než v prvním
ročníku.
Možná by se mohla souběžně zorganizovat soutěž o největší nepořádek, nebo pomoci tam,
kde by to bylo potřeba, např.: v důsledku stáří nebo špatného zdravotního stavu obyvatel?
Budeme rádi za vaše náměty.
Sokolovna
Zastupitelé se zabývali potřebou výměny vstupních dveří, oken do výčepu a šatny, dveří do
bytu, střechy a okapů u bytu v sokolovně. Případný návrh na opravy nebo výměnu bude
podán po ověření stavu na místě.
Autobusová doprava
Zastupitelé uložili starostovi zveřejnit návrh nového jízdního řádu a zabývat se
připomínkami občanů k tomuto návrhu.
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Obecní traktor
Zastupitelé odsouhlasili nákup traktoru Zetor 5245 pro potřeby obce.
Pokud si obec půjčuje traktory od ZD Ročov, ceny se pohybují od 700 Kč/hod. výše.
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:
- ukončení nájemní smlouvy s pí Kubátovou na byt č. 2 na adrese Ročov čp. 18 dohodou ke
dni 31. 10. 2011
- přidělení bytu v čp. 18 Janu Kubátovi pod podmínkou splnění kritérií daných pro
přidělování vstupních bytů. Ukládá starostovi vyžádat si doklad o příjmech za posledních
12 měsíců
- bezplatné poskytnutí sokolovny na tréninky mládeže ve dnech úterý od 17,30 do 19,30
hod. a v pátek od 18,00 do 20,00 hod.
- zakoupení dvou ks balíčků v celkové ceně do 1000 Kč a jejich darování SSK TJ ZD
Ročov jako ceny do střelecké soutěže "O putovní pohár starosty městyse Ročova“, konané
dne 5. 11. 2011
- zadání zakázky na výrobu hlavních vstupních dveří do sokolovny v Ročově a dvou ks
oken, 1 ks do výčepu a 1 ks do klubovny, firmě Ri okna Bílina za nabídkovou cenu
61.790,56 Kč vč. DPH
- schvaluje zadání zakázky na zhotovení příčného žlabu pro odvod dešťové vody na
transformační stanici v Podskalí firmě TRCH s.r.o. za nabídkovou cenu 44877,50 Kč vč.
DPH
- mimořádnou finanční odměnu ředitelce Mateřské školy v Ročově
- mimořádnou finanční odměnu ředitelce Základní školy v Ročově
- bezúplatné poskytnutí sokolovny pro cvičení žen do 31. 12. 2011
- umístit betonovou mísu před nákupní středisko, aby auta nevjížděla na nový chodník
- prodloužení nájemní smlouvy divadlu Mazec v Ročově č. p. 87.
RM ukládá:
- starostovi zveřejnit výzvu, aby se přihlásil majitel sochy sv. Jana Křtitele v k. ú. Úlovice
a umožnil opravu sochy.
RM bere na vědomí:
- uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin od 27. 12. do 31. 12. 2011.
Jana Pourová
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Stalo se:
Občané Ročova, přilehlých vesnic a turisté mohou využívat již plně nových chodníků
v centru obce. Podařilo se zrekonstruovat i některé cesty – hlavně v parku. Nový střed obce
je teď krásný a můžeme být na něj pyšní.
Od 17. listopadu 2011 je nasvícený kostel v Horním Ročově – Narození Panny Marie
a chrám Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově. Obec zakoupila dva kusy
osvětlovacích reflektorů pro slavnostní účely. Při dobrém počasí jsou přijíždějící od
Třeboce a Úlovic vítáni krásně nasvícenou bazilikou a při projíždění Ročovem dotváří
náměstí obce osvětlený kostel a vánoční strom v parku.
Stane se:
Odpady se budou vyvážet o Vánocích místo v pondělí 26. 12. 2011
(2. vánoční svátek) již v pátek 23. 12. 2011. Vzhledem k tomu, že tento
den bude obsluhováno více obcí, nelze stanovit čas. Je proto nutné, aby
popelnice byla vystavena již v 6:00 ráno.
V chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově bude 24.
prosince 2011, jako již tradičně, bohoslužba slova. Při této příležitosti zde od 23:00
vystoupí Ročovský pěvecký sbor s připraveným programem koled. Těšíme se na hezký
zážitek!
Vojtěch Václav Pour
T - M O B I L E

R O Z D Á V A L

1

M I L I O N

polečnost T-MOBILE pořádala již 7. ročník akce předávání šeků pro různé
společnosti, které dobrovolně zvelebují, rekonstruují, vylepšují nebo se starají
o handicapované občany aj. Dne 21. 11. 2011 také Spolek pro obnovu Ročova získal
za svůj projekt na obnovu úlovické husitské zvoničky hezkou část finančních peněz a to
celých 40 tisíc Kč. Symbolický šek jsem osobně převzala, poděkovala firmě a seznámila je
s dlouholetou činností spolku, rovněž připomněla, že T-MOBILE
nám poskytl pomoc při opravě úlovické kaple, která slouží ke
konání koncertů a malých kulturních akcí v obci. Nyní, kdy nám
opět darovali peníze, které jsou zapotřebí k uskutečnění
rekonstrukce zvoničky, je třeba do určitého termínu zvládnout
spoustu práce, aby projekt byl hotový. Za dobrovolnou práci členů
spolku a hlavně jeho zakladatelce paní Miluši Chloubové za její
aktivní, neúnavnou a příkladnou, poctivou a vzornou funkci je třeba
moc poděkovat. Bez jejího přístupu bychom tolika úspěchů
nedosáhli. Ještě někteří obyvatelé i chalupáři z Úlovic darovali
peníze na kapličku i zvoničku, za což jim také děkujeme.

S

Pozn. vydavatele: Úřad městyse Ročov daroval Spolku pro obnovu Ročova peněžní částku
v hodnotě 10.000 Kč na opravu zvoničky v Úlovicích.
Za Spolek pro obnovu Ročova Milena Liptáková
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N A
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B o h u m i l a

P O D L E S Í

R O Č O V

P á z l e r a

vůbec nejlepší z celé žatecké oblasti
a i v r. 2010 byl zařazen mezi nejlepší.

Jak byste zhodnotil
letošní
chmelařskou
sezonu na Ročově
a v okrese Louny?

Do jakých zemí směřuje vývoz ročovského,
popř. žateckého chmele?

Stručně řečeno jednak
jako velice dobrou, ale
současně z jiného pohledu jako jednu
z nejhorších. Velmi dobrou pokud se
bavíme o úrodě a o výnosech. Letošní
průměrné výnosy z l ha předčily
dlouholeté rekordy a dokonce i rekordní
rok 2010. Problémové bylo udržet chmel
v prvotřídní kvalitě z titulu velkého tlaku
peronospory chmelové. Velmi špatná je
však situace s prodejem chmele a jeho
cenou. Dlouhodobý, min. 3 roky trvající,
nadbytek chmele na světových trzích
nedává dobré podmínky pro jeho
zobchodování a cenu. Nové smlouvy se
prakticky 2 roky neuzavírají a cena se
časově propadá někdy až na 1/10 původní
hodnoty. A to je ta nejvíc negativní
stránka letošní sezony.

Vývoz našeho chmele, a to jak ročovského
tak žateckého, směřuje až do 70 zemí
světa. Celých 80 % se ho vyváží. Nejvíce
do Japonska až 38 % vývozu, dále pak
následují Německo, Belgie, Nizozemsko,
Rusko, Čína, Vietnam, Indie, USA, ale
i např. Finsko, Švédsko, Anglie a celá řada
dalších zemí světa.
Jaké druhy chmele pěstuje ZD Ročov,
o které je největší zájem?
ZD Podlesí Ročov v současné době
pěstuje 3 uznané odrůdy. Nejvíce cca
98 % je to Žatecký poloraný červeňák,
dále
aromatickou
odrůdu
Sládek
a vysokoobsažnou odrůdu Agnus která má
až 15 % alfa hořkých látek (oproti ŽPČ
který má 3,8 %). Současně již 3. rokem
pěstujem i biochmel bez chemické
ochrany a s regulovaným hnojením.
Cenově byl tento chmel až o 100 % dražší
– bohužel byl!
Největší zájem je a byl vždy o Žatecký
poloraný červeňák, ale vše závisí
především na sezoně a celkové situaci na
trhu. Nedávno byl zájem i o tzv.
ekologický. V současné době krátce
řečeno není zájem o žádný chmel.

Jste předsedou Svazu pěstitelů chmele
České republiky. Myslíte si, že český chmel
má stále stejnou kvalitu? Řadí se ročovský
chmel mezi naši či světovou špičku?
Český chmel je stále hodnocen jako
nejkvalitnější chmel z kategorie jemných
aromatických chmelů. Používá se hlavně
na poslední chmelení při výrobě piva
z důvodů jemné příjemné hořkosti a svého
aróma. Bohužel stále více je v komerčním
světě nahrazován sice kvalitativně
horšími, ale lacinějšími odrůdami.
Ročovský chmel určitě patří k naší
i světové špičce a to jednak z titulu
původu z významné chmelové podoblasti
Podlesí, a jednak i z titulu dlouhodobě
dosahované prvotřídní kvality, na které se
podílí kolektiv kvalitních pracovníků
s dlouhodobými výsledky. Např. v r. 2009
byl ročovský chmel vyhodnocen jako

Jaká je v současné době výměra chmelnic,
polností, popř. pastvin?
Současná plodná výměra chmelnic je cca
206 ha, celkových užívaných polností pak
1.650 ha a z toho je cca 350 ha luk
a pastvin. Vzhledem k současné situaci na
trhu dochází v posledních letech k větším
meziročním změnám celkové struktury
užívané půdy.
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Krize dolehla i do zemědělství. Kolik
hektarů chmelnic jste byli nuceni
neobdělat, popř. zrušit? Myslíte si, že
tento trend bude pokračovat?

4) nové výkonnější odrůdy hořkých
chmelů pěstovaných zvláště v USA
a Německu zaplavily trh potřebnými
hořkými látkami a dávají menší prostor
aromatickým odrůdám.
Paradoxně, i přes v současné době
celosvětově nejnižší pěstitelskou plochu
chmele, je ho stále velký nadbytek.

Ano hospodářská krize dosahuje i do
zemědělské výroby již několik let. Je
pravdou, že do oblasti pěstování chmele
v plné síle zasahuje poslední 2 roky. Letos
jsme byli nuceni snížit pěstitelskou plochu
chmelnic skoro o 60 ha a navíc dalších
skoro 40 ha jsme vůbec nesklízeli, což si
pamětníci asi nepamatují. Toto rozhodnutí
nebylo vůbec jednoduché a příjemné, ale
v dané situaci nutné. Jen náklady na
samotnou sklizeň l ha jsou 2 – 3 x větší
než bychom za chmel mohli utržit. Pokud
by se prodal – a naděje byla a je velmi
malá.
Podle
celosvětové
situace
lze
předpokládat, že tento krizový stav bude
přetrvávat další 2-3 roky. Ale vše nejvíce
záleží na příští sklizni a na opatřeních,
které k situaci každý přijme. Pak teprve se
dá odhadovat, jak se bude situace vyvíjet
dále

My se se situací vypořádáváme zatím
určitými přechodnými opatřeními, jako je
dočasné odstavení chmelnice z produkce,
zavádění chmele pouze na l drát,
neobdělávání
krajních
pracovně
náročnějších řádků, samozavádění chmele
bez lidské práce, snižování nákladovosti
vypouštěním některých technologických
zásahů na úkor pohledové kvality, ale
účelově. Nechceme zatím přistupovat ke
stabilnímu snižování ploch s výhledem, že
vývoj se může během několika málo let
otočit a situace bude zcela opačná –
pamatujeme nedávné roky 2006 a 2007.

Ve světě je nadbytek chmele. Jak se s tímto
nepříznivým stavem vypořádáváte?

Nad parkem vzniká „Muzeum chmele“.
Mohl byste, prosím, o tom říci něco
bližšího?

Ano, důsledky jsem částečně objasnil
v předchozích odpovědích. Je několik
zásadních důvodů:
l) již čtyři za sebou jdoucí velice úrodné
pěstitelské sezony nejen u nás ale v celém
světě, v historii pěstování chmele to
nebylo,
2) doznívající ekonomická krize má vliv
na snižování spotřeby a tím i výroby piva.
Současně je snaha hledat lacinější
suroviny na jeho výrobu, aby se
eliminoval
ekonomický
výpadek
z ponížení výroby,
3)
dlouhodobý
celosvětový
trend
snižování spotřeby alfa hořkých látek
a tím i chmelení při výrobě piva (dříve 7g
na hl, dnes necelé 4g na hl) ovšem mimo
české pivovary, které se snaží svoji kvalitu
udržet,

Samozřejmě, v rámci rekonstrukce budovy
bývalého kravína jsme využili část
prostoru pro ukázku historie zemědělského
a chmelového náčiní a nářadí naší vesnice.
Využili jsme nabídky p. Adamce, který
zachoval (z dílny p. Josefa Kříže) a i sám
rozšířil tuto sbírku a měl zájem ji zachovat
pro naši obec. Za tento podnět i sbírku mu
tímto moc děkujeme a chceme v dobré
myšlence i skutkem pokračovat.
Prostory
jsou
před
dokončením
a připravujeme otevření v průběhu příštího
roku i pro veřejnost. Chtěl bych tímto
požádat místní občany, pokud mají doma
zajímavé a nevyužívané podobné věci
a zařízení a chtějí se ho zbavit, mohou ho
nabídnout pro využití i do tohoto malého
vesnického muzea chmele a zemědělství.

-7-
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Jakou vidíte budoucnost
zemědělského družstva?

ročovského

budoucnosti. Věřím, že pokud bude
pokračovat zájem členů ve společném
způsobu hospodaření, jsou k tomu pro
budoucnost vytvořeny předpoklady. Je
potřeba si při tom všem uvědomit, že
podnikání v zemědělství není jednoduchá
záležitost a přináší s sebou řadu rizik jako
počasí, tržní situace, státní zemědělská
politika, výklad a vymahatelnost práva
a v neposlední řadě lidský faktor. Z titulu
odpovědnosti, rozhodování a řízení
společné podnikání nese s sebou vždy
větší riziko. Má však i svoje nemalé
přednosti.

Budoucnost ročovského zemědělského
družstva vidím nyní již velice dobře. Po
transformaci, kdy nás čekalo obrovské
vypořádávání se se závazky nedobrovolné
minulosti řádově v několika desítkách
milionů korun, je nyní již situace
podstatně optimističtější. Sice stále ještě
ke konečnému zúčtování s minulostí něco
málo chybí (pouze zlomek), ale stále
v tom pokračujeme. Máme však již svoje
zázemí a určitou ekonomickou jistotu i do

Děkuji za odpovědi
V. V. Pour
S O U Ž I T Í

G E N E R A C Í

ím je člověk starší, tím rychleji roky utíkají. Hned
jsou Vánoce, překulí se léto a je zase o rok navíc.
Tohle jest jediná spravedlnost na tomto světě,
která se nedá uplatit a ubírá všem stejně. Důchod je za
pár, ale co dál? Mohu být třeba studentkou školy
třetího věku (učit se, učit se a učit se) nebo cestovat po
vlastech českých, pokud mi zbyde z minimálního
důchodu korunka na jízdenku. Popřípadě být babičkou
nadrženou na hlídání vnoučat, moudře, laskavě, trpělivě, štědře a vždy připraveně být
k dispozici. Anebo jen prudit, otravovat, komandovat, kritizovat a pomlouvat ty, kteří se
mnou budou žít ve společné domácnosti a starat se o mě!? Zatím nevím, co bude dál, jak na
tom jednou budu zdravotně, finančně i společensky. Jisté je, že si vážím těch rodin, které
spolu dokáží dobře vycházet. Starší i mladší generace společně pod jednou střechou si dle
možností pomáhají a hlavně drží při sobě v časech horších i lepších, kdy senioři dokáží
předat rodinné žezlo svým pokračovatelům a jen radou a svými letitými zkušenostmi
ovlivňují chod jedné velké rodiny. Pak teprve se dá říci, že je možné dále žít pod jednou
střechou. Najdou se však i takoví senioři, kteří si jen stěžují a pomlouvají své nejbližší, mají
raději své chlupaté mazlíčky, než člověka, který se stará o ně a jen dělají naschvály a myslí
si, že se tohle arogantní chování dá vydržet do nekonečna!? Jsou okolo nás lidé různí,
navenek se tvářící jak miliusové, ale za zdmi domova se rázem promění v despotického
diktátora. Každý má své různé zkušenosti se soužitím ve vlastní rodině, ale nikdo nemá
právo posuzovat, natož jednostranně odsuzovat ty, které zná jen z doslechu. Vhodné řešení
by bylo, kdyby v každé větší lokalitě byl zřízen dům rodinného typu pro lidi z okolí, jako je
tomu třeba v nedalekém Řevničově. Tam by měli své soukromí, možnost a dostupnost
všeho, čeho starší člověk potřebuje. Je všude plno nevyužitých a chátrajících malých
i velkých objektů, které by mohly sloužit k tomuto účelu, jen chtít a hlavně mít větší cíle
před sebou. Záleží vždy jen na nás všech, abychom si dokázali vyhovět a myslet dál, než
jen na 4 roky před volbami.
M. Liptáková

Č
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A U T O B U S O V Á

D O P R A V A

ový jízdní řád společnosti BusLine, a. s. na trase
z Loun na Ročov a zpět vzbudil u veřejnosti
velikou nelibost. Občané se pochopitelně obrací
na své volené zástupce. Na Úřad městyse Ročova. Ale
popořádku. Jízdní řád se změnil hlavně tím, že se
posunuly všechny odjezdy autobusů z Ročova i z Loun.
Změna, proti které je slyšet nejvíce nesouhlasných hlasů je
u školního autobusu. Děti jezdící do školy v Lounech již
musí být na zastávce v 6:41 hodin. V Lounech potom
musí dlouhé desítky minut čekat na otevření své školy.
Podobný problém vyvstává u žáků
dojíždějících do školy na Ročov.
Výhodu mají žáci, kteří jezdí ráno
z Ročova. Mohou jet tzv. Lexou,
který svůj čas nezměnil. Tento spoj
ovšem neřeší děti z Úlovic, Břínkova
a Brodce, protože Lexa jede horní
trasou. Nepříjemné posunutí časů
odjezdů samozřejmě postihlo i občany, kteří jezdí do
práce. Nehledě na to, že autobus podražil, a to na krátkých
tratích velmi výrazně. Před změnou jízdního řádu dostal
jeho návrh Úřad městyse Ročov s tím, aby se k němu
vyjádřil. Pan starosta nechal jízdní řád vyvěsit v obchodě
s výzvou, aby se lidé k němu vyjádřili. Já například
navrhoval, aby se spoje zachovaly s osvědčenými časy.
A pokud chtějí nějaký spoj přidat, ať přidají autobus, který
pojede z Ročova dopoledne (mezi devítkou a jedničkou),
a potom autobus z Loun. Večerní (třeba v deset hodin),
aby občané vesnic mohli dojíždět za kulturou. Požadavky
Rady městyse Ročova, vycházející z podnětů občanů,
které se zaslaly Ústeckému kraji k zapracování do jízdního
řádu, nebyly brány v potaz. Kromě úpravy soboty
a neděle. Starosta městyse s posvěcením radních napsal
dopis přímo hejtmance Ústeckého kraje paní Janě

N

Vaňhové, kde vysvětluje
důvody nesouhlasu s tímto
jízdním řádem platným od
11. prosince letošního roku.
Zastupitelstvo na svém
posledním desátém jednání
z 15. prosince se usneslo na
tom, že obec vyhlásí petici
proti
jízdnímu
řádu.
O petici bude informovat
obecní úřad.
Je smutné, že v dnešní
době
rozhodují
ekonomické důvody
a někdy i arogance
moci nad dlouholetou
zkušeností
občanů
daných obcí. Na závěr
je nutno říci, že obecní
úřad udělal maximum
proto, aby s jízdním řádem
byli naši spoluobčané
spokojeni.
Na druhou stranu je
potřeba říci, že kultura
cestování se společností
BusLine, a. s. je na velmi
vysoké úrovni a počet
denních spojů se zvýšil
oproti minulému jízdnímu
řádu.

V. V. Pour
Č E S K Á

T E L E V I Z E

N A

R O Č O V Ě

Č

eská televize, Televizní studio Ostrava, natáčela pořad o spolcích.
Zde se točil dokument o klášteře v Dolním Ročově, ročovském
kostele i úlovické kapličce. Lidé znalí, kteří se zabývají a také jsou
aktivní členové spolku pro obnovu Ročova, zde hovořili o historii,
současnosti i plánech do budoucna. Ještě upřesníme a včas dáme vědět
občanům, kdy Česká televize tento souhrnný zajímavý pořad odvysílá. Mělo by to být do
konce tohoto roku.
M. Liptáková
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R E K O N T R U K C E S O K O L O V N Y
I N V E S T I Č N Í A K C E

A

J I N É

a zastupitelstvu se opět projednávala nutnost rekonstrukce sokolovny. Pokud vím,
nikdo ze zastupitelů nebyl proti.
Názory na nutnost rekonstrukce sokolovny jsou mezi obyvateli následující:
1) Absolutní priorita a nutnost. Důvodů je mnoho: objekt byl vystavěn v roce
1921 a to i z dobrovolných finančních příspěvků obyvatel. My jsme jej zdědili
po předcích a je naší povinností jej udržovat. Konají se tam kulturní a sportovní
akce, základní škola využívá sokolovnu pro výuku tělocviku atd.
2) Je dobré sokolovnu zachovat. Důvody jsou stejné jako v bodě jedna, ale
možná existují pro někoho naléhavější potřeby. Např.: směřovat všechny finance
i úsilí k tomu, aby bylo konečně pro Ročov vybudováno připojení ke zdroji
kvalitní pitné vody. Jiný má vlhký dům a chtěl by vybudovat dešťovou
kanalizaci.
3) Sokolovna není prioritou. Pokud se najde náhrada pro výuku tělocviku
a trénink střelců, co zůstane? Stejně se v sokolovně koná jen pár zábav do roka,
a když se pořádně podíváte na účastníky zábav, je tam stěží jeden stůl „opravdu
dospělých“ a jinak se tam „ožírají mladiství a někdy i nezletilé děti“. Je mnoho
jiných důležitějších úkolů: vodovod, stav místních komunikací, provoz MŠ
a ZŠ, pomoc nemocným a nemohoucím důchodcům apod.
4) Je mi to jedno. Existují i lidé, kteří do sokolovny nechodí, ani ji nijak ke svému
životu nepotřebují, je jim to zkrátka jedno.

N

Věřím, že většina obyvatel si přeje sokolovnu opravit, naše přání bohužel musíme sladit
s reálnými finančními možnostmi. V dnešní době platí více než jindy nutnost správně
hospodařit se svěřenými financemi. Protože si obec nemůže dovolit více finančních akcí
velkého rozsahu, bude muset zastupitelstvo učinit několik zásadních rozhodnutí:
1) Plán investic. Nemáme doposud schválen plán investic. Rozhodnou zastupitelé
o prioritách v investicích sami, nebo uspořádají anketu mezi občany? Priorita akcí je
velmi důležitá, protože pokud se začne s nějakou velkou investicí, nemusí být
mnoho let dost financí na jiné větší akce!
2) Plán financování. Zastupitelé spolu se starostou a finančním výborem by měli
určit, jak vysokou částku je schopna a ochotna obec měsíčně platit a jak dlouhou
dobu. Při investici kolem 20 miliónů by se odhadem mohlo jednat o měsíční splátky
v desítkách tisíc korun po dobu 8 – 10 let.
3) Dotace. Z předchozích bodů lze pak spočítat, jakou spoluúčast na dotace si obec
může dovolit a z toho vyplyne celková částka při získání určitého procenta dotace.
Vzorové příklady financování: (-20% je spočteno na splátky úroků bance a jiné výdaje)
doba
(roků)
8

splácení měsíční
splátka
20 000 Kč

spoluúčast obce
na financování získaná
dotace ( - 20%) dotace %
1 536 000 Kč 95
90
80
75
70
50

- 10 -

celková částka, kterou
je možno čerpat
30 720 000 Kč
15 360 000 Kč
7 680 000 Kč
6 144 000 Kč
5 120 000 Kč
3 072 000 Kč
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(roků)
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spoluúčast obce
splácení měsíční
na financování získaná
splátka
dotace
dotace %
30 000 Kč
2 304 000 Kč 95
90
80
75
70
50

celková částka, kterou
je možno čerpat
46 080 000 Kč
23 040 000 Kč
11 520 000 Kč
9 216 000 Kč
7 680 000 Kč
4 608 000 Kč

Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulkách jsou pouze ilustrační, pro lepší představu o částkách.
Připomínám, že obec se vždy musí podílet nějakým procentem vlastními financemi na
případně získané dotaci. Výše dotace v procentech je závislá na mnoha okolnostech.
Pokud nemá obec dostatek vlastních financí, musí si půjčit od banky a splácet i s úroky.
Do plánu investic zřejmě budou zahrnuty tyto akce:
1) Dešťová kanalizace.
2) Rekonstrukce sokolovny
3) Oprava místních komunikací
Každá tato jednotlivá velká investiční akce, pokud by se prováděla v celém rozsahu, zřejmě
znemožní na mnoho let realizaci těch zbývajících.
Myslím, že by bylo správné uspořádat dotazníkovou akci, kde by se mohli občané
vyjádřit!

Rozdělit velké investiční akce na menší samostatné části.
Další důležitou možností je připravovat tyto velké akce tak, aby je bylo možné rozdělit do
menších realizovatelných částí. Připravit zkrátka projekty tak, aby je bylo možno realizovat
po částech, včetně čerpání dotací, projektů atd. Např.: rekonstrukci sokolovny rozdělit na
samostatné části: oprava střechy, oprava sociálního zařízení, oprava podlah … Dešťovou
kanalizaci rozdělit na úseky dle naléhavosti …
Navrhnu na nejbližším jednání zastupitelstva, aby bylo uloženo starostovi zorganizovat
dotazníkovou akci mezi občany o investičních prioritách a na základě jejích výsledků
schválit plán investic.
Navrhnu rovněž, aby byla stanovena přibližná výše měsíčních splátek a doba splácení.
S tím bude souviset i úprava rozpočtů na příští roky.
M. Stanko
- 11 -
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S O U S E D S K É

V Z T A H Y

Ž

ijeme na vesnici, a tak většina rodin má své domácí mazlíčky,
hlavně pejsky, kteří hlídají své. Někdo má voříška, což je
většina, ale najdou se i hon - von s rodokmenem
a vyšlechtěným krasavcem. Jenže jaký pán, takový pes. Může být
chytrý a učenlivý voříšek. Nebo naopak hloupý, agresivní
a neposlušný pes zvláštní rasy. A jsme u jádra věci. Proč na sebe
vrčí psi, je celkem jasné. Ale ještě horší bývají na sebe sousedé,
kteří se častují „akademickými a inženýrskými tituly“. Protože ten
či onen hafan štěká ve dne v noci a nikdo se v klidu nevyspí. Nebo
neustále volně pobíhá pejsek po
vesnici a rozzuří ty ostatní, co
jsou za plotem, motá se mezi dětmi, auty … A majiteli
je to fuk, i když je všude vyhlášek a nařízení vyvěšeno
dost? Nikdo asi nečte a nezajímá se, dokud se náhodou
nestane průšvih! Pak majitel je předvolán k trestní
komisi a nevěřícně kouká, jak je mu křivděno?
Doufejme, že jsme rozumní lidé, kteří by měli trochu
přemýšlet a mít rozum. Tím předejdeme zbytečným
potížím.
M. Liptáková

C E S T Y ,

P Ě Š I N K Y ,

Z K R A T K Y

Č

asto a ráda chodím pěšky na procházky po okolí naší
vesničky. Cestou na Ročov sbírám ve strouze smetí
a zpátky to samé po druhé strouze. Když si vzpomenu,
jak čisté a udržované bývaly cesty před 50 lety, je to až
k neuvěření, že lidi nenadělali tolik nepořádku jako teď.
Býval zde cestář, který si svoji svěřenou trasu čistil,
vyřezával přesahující větve, sekal trávu okolo a v zimě sypal
písek nebo popel, aby silnice byla bezpečná. Jen my
s babičkou jsme vždy panu cestáři pro radost zazpívaly jeho
písničku, jak na silnici do Prášil jeden starý cestář žil …
Kdeže tyhle krásné časy jsou? Byly zde různé pěšinky,
Drahová cesta, Borská cesta, Hluboká, pěšinky k Vinařicím,
Divicím, vozová cesta Pod Horou, k Matoušově rokli, od
cihelny k lesu Rásochám a mnoho dalších cestiček, pěšinek
a zkratek od jedné vsi k druhé. Ale nyní je všude plno
různých překážek, zarostlé trním, divokým bezem, břízami,
bolševníkem a hromadami různého odpadu, co sem někteří navozili. Jen se mluví a málo
dělá pro to, aby se některé původní cesty opět zprovoznily a turisté i domácí občané tudy
mohli chodit a v klidné a nádherné přírodě našeho kraje si vychutnávali všechny krásy
PODLESÍ.
M. Liptáková
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S T A T I S T I K A

Ú Č A S T I

Jméno
Václav Trylč
Milena Liptáková
Jana Pourová
Ing. Jan Sejval
Vlasta Petrová
Lidka Janková
Markéta Zemanová
Miroslav Stanko
Ing. Aleš Goliáš
Josef Fric
PhDr. Karel Mareš
Eva Charvátová
Čeněk Zlatohlávek
Jaromír Petr
Josef Snopek
Dagmar Bajáková

N A

přítomen
10
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
5
6
3

Z A S T U P I T E L S T V U
Účast
nepřítomen
omluven
neomluven
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
5
1
-

astupitelstvo městyse Ročov se sešlo již desetkrát od své první ustavující schůze ze
dne 10. listopadu 2010. Aby zastupitelstvo bylo usnášeníschopné, musí se schůze
zúčastnit nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. V případě Ročova je to
osm zastupitelů (a minimálně tento počet je též potřebný ke schválení usnesení). Na všech
desíti schůzích tomu tak bylo. Nejméně zastupitelů bylo na šesté schůzi (10), nejvíce na
ustavující (15) a osmé (14). U pana Snopka a paní Bajákové jsou údaje o účasti zkreslené.
Pan Snopek má v podstatě plnou účast. Protože se zúčastňuje schůzí zastupitelstva až po
rezignaci paní Bajákové, tzn. od pátého zastupitelstva.

Z

Na jednáních jsou přítomni i hosté z řad občanů. Pravidelně se účastní zejména paní
L. Rajnyšová a E. Stanková a pan A. Houf a V. V. Pour. Z občasných hostů např. paní
Mgr. E. Holubová, Mgr. J. Citová, Ing. arch. K. Chlouba, paní M. Vrbová.
V. V. Pour
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L E G I O N Á Ř I

Z

R O Č O V A

očovský patriot pan Adolf Houf mi přinesl svazek dokumentů a fotografií
o významném ročovském rodákovi, legionáři, panu Augustinu Charvátovi. Se
zájmem jsem si přečetl o osudech tohoto vlastence a průkopníka letectví.
Protože vím od manželky, že i její praděd Alois Houda byl legionářem, pokusil jsem se
zjistit několik informací, o které se chci s Vámi podělit.

R

Podrobné údaje o legionářích jsem našel na stránkách
Vojenského ústředního archivu.
Alois HOUDA – narozen 3. 2. 1874 v Horním Ročově,
příslušník 92. pěšího pluku rakousko- uherské armády.
Zajat na ruské frontě v roce 1916, v roce 1918 zařazen do
českých legií v Rusku ve městě Irkutsk. Prošel boji
o transsibiřskou magistrálu a vrátil se s ostatními přes USA
do vlasti.
Zajímavé je, že v databázi VÚA je i jmenovec z Dolního
Ročova:
Alois HOUDA – narozen 9. 12. 1884 v Dolním Ročově,
příslušník 9. zemského pluku. Zařazen do legií ve městě
Lakašov v roce 1918. Jako domovskou obec má uvedeny
Kopisty u Mostu.
Augustin CHARVÁT – narozen 1. 7. 1893 v Ročově. Po
vyučení pracoval v Podmoklech, Berlíně a nakonec se mu stala druhým domovem Paříž. Po
vypuknutí 1. světové války se přihlásil dobrovolně do legií a byl začleněn do prvního pluku
cizinecké legie. Stal se členem slavné roty „Nazdar“. Působil jako pilot, byl několikrát
zraněn, ale vždy se vrátil do služby.
Po skončení války se vrátil do vlasti, stal se tlumočníkem francouzské vojenské mise
a později velitelem 1. leteckého pluku T. G. Masaryka ve Kbelích.
Dne září 1931 utrpěl při nouzovém přistání těžká zranění, kterým 20. září 1931 podlehl.
Všimněte si při procházce Ročovem pamětní desky v Charvátově ulici.

Pohřeb Augustina Charváta.
Pozn.: V článku jsou použity informace z článku Jaroslava Hermana.
M. Stanko
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Z Á K L A D N Í

A

M A T E Ř S K É

Š K O L Y

V

předvánoční čas se 19. prosince 2011 uskutečnila na
Ročově v sokolovně besídka. Pořádaly ji společně
mateřská a základní škola. Sál byl plný rodičů,
příbuzných a ostatních návštěvníků. Všichni byli jistě mile
překvapeni hezkou vánoční výzdobou uvnitř sokolovny,
nechybělo ani vánoční cukroví, které děti samy upekly. Děti
docházející do školky a žáci školou povinní zpívali vánoční
koledy, tančili, recitovali a vždy se dočkali bouřlivého
potlesku. Ten si právem zasloužily. Celý podvečer
moderovala žákyně páté třídy Hana Lavičková, která
i několikrát zazpívala za doprovodu kytary. Dvě koledy
zahrály na píšťaly děti pod vedením Elišky Citové. Adéla
Citová, mistryně Nizozemí ve sportovním aerobiku a fitness,
předvedla vytříbený výkon při ukázce svého umění.
Poděkování patří rovněž paní učitelkám obou škol. Všechny děti byly kouzelné. Věřím, že
nám všem navodily tu správnou vánoční náladu.

V. V. Pour
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Mikuláš ve školce

vánoční besídka

společné vaření
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Převzato z internetových stránek ZŠ Ročov
tvoření

pečení cukroví

výstava modelů Ročova
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