Číslo 13 * červen 2014
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
léto už je za dveřmi a k Vám se dostává nové číslo Zpravodaje – červen
2014. Jsem rád, že již pravidelně přispívají zaměstnanci obou škol, bez
kterých si naši obec nedovedu představit. Nechybí ani pravidelné rubriky
ze sčítání či povídka pana Kozla. Dozvíte se také názory dvou chalupářek
– z Úlovic a Břínkova. Třinácté číslo je opravdu nabité články, proto Vás
již nechám nahlédnout a začíst se do ročovského časopisu.
Přeji příjemné počtení
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor
Ž I D É
yli to vesměs přistěhovalci buď teprve v prvním nebo ve druhém
koleně. Jen snad Salusova rodina byla starší.
O jejich národním smýšlení jsem se již zmínil. Již jako hoch posuzoval jsem židy vždycky jako rozptýlený národ. Židé byli národem vyspělým, jenž se přidržoval věrně svého náboženství, které udržovalo jejich
národní souručenství.
Jazykem vlastním nemluvili, o tom se již připravili vlastní vinou. Mluvili
nejraději německy, ačkoli česky také uměli. S naší strany bylo to hloupé
sobectví, když jsme chtěli, aby byli Čechy. Velkoobchodník čajem Staněk
v Praze měl sluhu černocha. Mluvil i česky, snad byl také pokřtěn; napadlo někoho prohlašovati toho černocha za Němce nebo Čecha, podle toho,
jak mluvil?
Vážnější bylo, že židé vždy a všude šli se silnějším, tedy
politicky proti nám. Ale i to byla jejich věc. Uznávám
chyby našinců, svobody je hodin, kdo jiným svobodu
přeje.
Hmotné a hospodářské poměry u nás nebyly nikdy valné. Židé zakládali hospodáře vším potřebným i penězi.
Neměli z toho škody, ale to přece není důvodem nenávisti k židům.
To, co si vlastně křesťanští Češi na židech vynutili, jest dvojsečná zbraň.
Židé zřekli se své německé školy, svého zdánlivého němectví, stali se
„českými židy“, někteří zradili alespoň na oko svou víru a stali se
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nábožensky vlažnými neb i nevěrci, ale
nestali se křesťany a tím méně Čechy. Žádati na židech, aby s Čechy splynuli, jest
nejen nemožné, ale přímo nemravné.
Židé v Podlesí nabyli i pozemků a hospodařili tam již za
mého dětství,
vesměs dobře
a š í ř i l i tam
hospodářský
p o k r o k vedle
knížecích
a konventu.
Vedli
také
a s k o r o výhradně obchod
s chmelem jako
agenti velkoobchodníků žateckých, také židů. Jen Polák
ze Žatce, rodem však z Ročova, kupoval si
také chmel sám, proto přijížděl na sezonu
do Ročova.

ce mlynářovic káčata a ve svých rozoumcích usoudili, že mohou naučiti právě tak
plovati Laušrovic kuřata. Učili je na hnojůvce a všecka utopili. Když bylo po nich,
dostali strach a zavřeli se do záchodu.
Paní Laušrová
kluky volala,
prosila, ale nic
platno. M ě l a
starost, aby se
jim ze strachu
nic n e s t a l o ,
a byla r á d a ,
když m l a d ý
t e s a ř Ledvina, n á h o d o u
přítomný, vysadil dveře a kluky vyndal.
K Laušrovům chodili všichni pocestní chudí židé, často muž se ženou, a paní Laušrová nikoho od svého prahu neodpudila. Chodilo k nim i mnoho žebráků křesťanských.
Navštěvovala nemocné chudáky, nosila jim
polévku a jiné maličkosti.

Nemohu zde opominouti, abych nevzpomněl staré židovky paní Laušrové. Když
jsem ji poznal, bylo jí již přes padesát let.
V té době byla dvakráte v blázinci, ale opět
se pozdravila úplně a žila snad přes osmdesát let.
Dětí měla mnoho, v té době již dospělé.
V mých letech ještě byla Ida, myslím její
mazánek, a mladší Julius. S těmi jsem si
hrával; rozbil jsem jim špačkem okno
a provedl všelijaké darebnosti.
Bratr František zase více kamarádil
s Juliem. Např. jednou pozorovali na rybní-

A K C E ,

K T E R Á

Když jsem dospěl, domyslil jsem se i slyšel,
že sama chudá chodila po zámožnějších
židech a žebrala, v pravém slova smyslu
žebrala, aby mohla udělovati almužnu ještě
chudším, nikoli pro čest a slávu lidskou, ale
jen z lásky k bližnímu.
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

S E

O P Ě T

P O V E D L A

ne 26. dubna 2014 se konal už třetí ročník Memoriálu ROM-TOM (akce věnovaná
vzpomínce na Romana Klumpara a Tomáše Chaloupka). Poděkování patří zejména
panu Zděnku Chourovi, hlavnímu organizátorovi této akce. Počasí přálo po celý den,
trasa vedla z Ročova do Kroučové a zpět. Večer se uskutečnilo vzpomínkové posezení
v hostinci U Petrů. Homírovi a všem, kteří jste se této akce zúčastnili, patří velký dík.
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S O U T Ě Ž I

pátek 6. 6. odjely autobusem v ranních hodinách děti z tanečního
kroužku, při Mateřské škole Ročov na celorepublikové finále
„Česko se hýbe, cvičí a tančí ve
školách plných zdraví“, do sportovní haly SK Slavia Praha. Ve
veliké konkurenci (196 skladeb,
1700 dětí) z celé republiky jsme
soutěžili se skladbami „Piráti“
a „Mažoretky“ a skončili dvakrát
na 7. místě.
Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za podporu, TJ ZD
Ročov za zapůjčení autobusu
a především svým dětem: Kristýnce Saifrtové, Míše Petrové, Janě a Haničce Sobotkové, Natálce Ulrychové, Ellen Rynešové, Aničce, Jendovi a Kubovi Hamšíkovým, Pepovi Fricovi, Natálce Zemanové a Kačce Hájkové za úspěšnou reprezentaci naší školy a obce.
Ivana Kubátová

V

P O D A Ř I L O

S E

N Á M

Z Í S K A T

P E N Í Z E

ro letošní rok 2014 se nám podařilo získat grant od ústeckého
kraje ve výši 31 000 korun na volnočasové aktivity. Náš projekt
prezentujeme pod názvem „Kdo si hraje, nezlobí“ a můžete se
ho zúčastňovat i Vy. Z těchto peněz jsme již nakoupili potraviny
a napekli různé moučníky na oslavu Dne matek, na kterých si někteří
z Vás již pochutnali. Byli jsme na výletě na Stekníku, kam za námi
zavítal Karel IV. se svou družinou. V sobotu 24. 5. byl vypraven autobus do chomutovského lesoparku. Výletu se zúčastnilo 54 lidí všech
věkových kategorií. Grant musíme vyčerpat do prosince, takže ještě počítáme s nějakými výlety a určitě Vás čekají nějaké ruční a keramické dílny, tak sledujte plakáty školy, abyste nic
nezmeškali.
Poděkování patří dále mysliveckému sdružení, které nám přispělo na volnočasové aktivity
a to částkou 1 000 korun. Školské radě za zakoupení fotbalových branek na školní dvůr. Předsedovi zemědělského družstva J. Fricovi za vstřícný pronájem družstevního autobusu na školní akce a ochotu jejich řidiče autobusu – J. Charváta. Za pomoc děkujeme i hasičům i fotbalistům. Dík patří také městysu za bezplatný pronájem sokolovny při našich akcích a některým
rodičům. Informace o všech našich akcích a foto z akcí najdete na stránkách školy:
www.zsrocov.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jana Citová

P
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J E D N Á N Í

R A D Y

M Ě S T Y S E

R O Č O V A

RM schválila:
 uzavření smlouvy na umístění a provozování kontejnerů na použitý textil s firmou Michal Slaboch, K. Steinera 37, 318 00 Plzeň
 nákup 1 páru zásahové obuvi
 zadání zakázky na opravu sociálního zařízení v Mateřské škole Ročov firmě Zdeněk
Klumpar, za vysoutěženou cenu 149 374 Kč
 podání žádosti o podporu na zateplení domu kultury (sokolovny) v Ročově Státnímu
fondu životního prostředí v Praze.
RM vzala na vědomí:
 vyúčtování vodného a stočného za rok 2013, zaslaného SVS, a. s.
 uzavření mateřské školy v době letních prázdnin tj. od 1. 7. do 31. 8. 2014 z důvodu
stavebních prací (oprava sociálního zařízení, výměna lina, malování) s tím, že
v případě potřeby bude zajištěna péče v jiné mateřské škole.
RM projednala a doporučuje ZM ke schválení:
 nákup rozhlasového zařízení pro místní rozhlas v Ročově.
Jana Pourová

Z

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

ZM bere na vědomí:
 hospodářský výsledek MŠ Ročov za rok 2013. Schvaluje ponechání hospodářského přebytku ve výši 25 582,91 Kč na
účtu MŠ a jeho převod do fondu odměn (12 500 Kč) a fondu
rezerv (13 082,91 Kč)
 hospodářský výsledek ZŠ Ročov za rok 2013 a schvaluje ponechání hospodářského přebytku ve výši 32 389,76 Kč na
účtu školy a jeho převod v celé výši do fondu rezerv
 zprávu auditora k hospodaření městyse Ročov za rok 2013 se
závěrem bez chyb a nedostatků.
ZM schvaluje:
 závěrečný účet městyse Ročov za rok 2013 bez výhrad
 použití fondu rezerv MŠ Ročov ve výši 145 374 Kč na opravu a inovaci sociálního zařízení školy
 podání žádosti o dotaci na vnitřní úpravy a opravy kulturního domu v Ročově
v odhadované výši 3 715 000 Kč bez DPH.
ZM nesouhlasí:
 s uzavřením pošty v obci Ročov a přenesení její funkce na jiné subjekty.
Vojtěch Václav Pour
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dyž jsme v roce 1995 kupovali zanedbaný hospodářský objekt v obci
Úlovice pod Ročovem, nepředpokládali jsme, že i v této krásné obci, jako je
ta naše, mohou být i nepřející lidé. Bohužel
i zde si někteří myslí, že si mohou dovolit
více než my, kteří si zde vytváříme zázemí
na stáří. Naším sousedem na nyní již, vlastní pomocí, zrekonstruovaném a zkolaudovaném objektu na rekreační domek, je
z jedné strany paní Milena Houfová, rodina
Klognerova a pan Vasil Surmaj. Nikomu
nepřeji mít za sousedku onu
zmíněnou dámu, se kterou
jsme si užili. Když jsme
objekt začali opravovat,
paní
Houfová
přestala
uznávat hranice svého pozemku a začala k nám natahovat, na tehdy vzrostlé
nálety, různé špagáty s tím,
že ona dobře zná hranice
svého pozemku a my jí neustále vstupujeme na její
pozemek.
Musím
podotknout, že tehdy byl mezi jejím a naším
stavebním pozemkem dost velký svah, který nám zasahoval až ke vstupu do objektu.
Prozřetelnost tehdy stála na mé straně, protože, i když jsem nepředpokládala žádné
problémy se sousedy, pořídila jsem foto
svahu. Spíš to bylo proto, abych mohla časem porovnat práci mého manžela. Měli
jsme od renomovaného projektanta projekt
přestavby, ten byl schválen na všech institucích a vše probíhalo tak, jak jsme mohli
stavbu financovat. Když jsem upozornila
paní Houfovou, aby hranice pozemků neřešila do doby zaměření ukončené stavby,
bohužel, bylo to píchnutí do vosího hnízda.
Neustále nás obtěžovala svým posunutím
špagátů a s tím, abychom si dali pozemek
zaměřit, až jsme tak učinili těsně před
ukončením stavby. Myslíte si, že potom byl
klid? Ne naopak, zaměření bylo ve všech
bodech v náš prospěch a dokonce nám paní
Houfová zabírala ještě větší část, než jsme
předpokládali. Mezi tím si napsala několik

V Z T A H Y
stížností na nás, takže jsme měli neustále
kontroly na stavbě, jak ze stavebního úřadu,
tak i starostu Ročova a i Policii ČR. Až na
pár maličkostí, na stavbě našeho objektu
bylo vše v pořádku. Myslíte si, že potom
byl klid? Ale naopak. Neustále jsme byli
zmíněnou paní atakováni jednak, že jsme
nechali odstranit velkou část svahu, která
byla na našem pozemku a postavili opěrnou
zeď (byla samozřejmě od samého začátku
v projektu), a tudíž vznikl menší svah nad
naší zdí. Opět byla podána stížnost na stavební úřad. Po kontrole stavebního úřadu došlo mezi
námi a paní Houfovou
k dohodě, že bude postavena
další opěrná zeď ze svahových tvárnic a práce budou
provedeny na jaře letošního
roku (my i paní Houfová
máme zápis ze stavebního
úřadu). Dohoda byla, že
financovat stavbu z větší
části budeme my a paní
Houfová (protože je důchodkyně) se může podílet 1000 Kč. Můj
manžel, ač sám důchodce, a já jsme na dohodu přistoupili, protože jsme chtěli, aby
byl již klid. Myslíte si, že potom byl klid?
Zapomeňte na to, když na jaře, kdy můj
manžel již pilně na oné zdi pracoval, jsem
předala paní Houfové účet na 10 svahových
tvárnic v hodnotě 1000 Kč, vypukl opět boj.
Paní Houfová si stála za tím, že se s námi
o tom, jak bude vypadat opěrná zeď, neporadila (nelíbily se jí svahové tvárnice, ale co
se jí má na nich líbit?), přičemž stavba je
téměř hotová a ona odmítá cokoliv financovat, přesto, že byla upozorněna stavebním
úřadem, že pokud nám bude padat hlína
z jejího pozemku na náš, bude si ho muset
zabezpečit. Manžel ukončil další práci, protože s takovým jednáním se nedá pokračovat. Samozřejmě, že jsme si její svah z větší
části zabezpečili za naše finance a naši práci. Dnes s námi tato paní radši nekomunikuje. Ale my jsme radši, snad bude již klid!
Tímto článkem chci ještě všem sdělit, že

K

–5–

MK ČR E 20377

Zpravodaj č. 13

není soused jako soused. S ostatními sousedy nemáme žádný problém. A to musím
ještě vyzdvihnout pana Surmaje, protože
ten, když si koupil sousedící nemovitost,
tak přiznávám, že jsme v té době byli i my
postiženi xenofobií zvanou cikán nebo Rom

a nyní si troufám říci, že jsou z nás velcí
kamarádi a zmíněného pána a jeho rodinu
považujeme za jedny z nejlepších lidí, které
jsme v životě mohli poznat.
Marcela Jandíková

V Y S T O U P E N Í R O Č O V S K É H O
P Ě V E C K É H O S B O R U
ěhem posledních dvou měsíců jsme si mohli vyslechnout sborové písně, v provedení
ročovského pěveckého sboru, hned dvakrát. Velikonoční atmosféra byla vhodná pro
jarní koncert, který se konal 20. dubna od 16:00 hodin v kostele Narození Panny Marie v Horním Ročově. Počasí přálo a k překvapení všech přišlo i docela dost posluchačů, takže
se kostel slušně zaplnil. Ročovský pěvecký sbor vystupuje v průběhu roku jako komornější
těleso, tzv. oktet. Od každého hlasu po dvou sboristech.
Koncertem provázel tenor
oktetu, pan Petr Hora.
Všichni přítomní slyšeli více
či méně známé písně od
Webera, Moreho či Younga,
známé lidovky v úpravách
Janáčka, Kršky či Ebena
a skladby, které se výrazně
hodí k roku české hudby
(letos uplynulo 190 let od
narození a 130 let od úmrtí
B. Smetany či 110 let od
úmrtí A. Dvořáka a další významná výročí), zvláště Česká píseň od Smetany. Sbor zpívá sice
jen první část ze čtyř, což by se Smetanovi nejspíše moc nelíbilo, ale jako omluva slouží to, že
ji zpívají krásně.
Druhý koncert se konal 25. května
2014 od 15:30 hodin v úlovické kapličce sv. Antonína. Sbor zazpíval výběr písní, které přednesl v kostele
v Horním Ročově. Na slavnosti úlovické kapličky se ovšem nepodílel
pouze sbor – ROktet (Ročovský
oktet). Již tradičně se události zúčastnily i děti, které si připravily recitování básniček, zpívání za doprovodu
kytary či hru na flétny. Odpolednem
provázel starosta městyse, který veřejně pochválil M. Liptákovou, která se o tradici kulturního
zážitku v Úlovicích zasloužila velkou měrou a o kapličku pečuje. Nevím, zda to připsat krásně zvučně se nesoucím tónům úlovického zvonu, který svolával občany k veselí, ale sousedů,
rodičů a posluchačů přišlo požehnaně. Těším se na další slavnost v kapličce!
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o znamená mít 600 korun? Jak pro koho. Pro důchodce je to částka, se kterou musí
vystačit na 14 dní pro obživu. Ale vysocí manažeři, lobbisté a jiní, mají mnohem vyšší
příjmy, o kterých se nám obyčejným ani nezdá. Což o to, ale pokud nám budou stále
všechno zdražovat a na důchody přidají směšných pár desítek korun, jak tomu bylo za minulých vlád, kam to povede? Začarovaný kruh, ze kterého se nedá vystoupit. Stále se sem dováží
drahé a ne zrovna kvalitní zboží, které jsme nuceni kupovat, neboť naše české produkty se
přestávají vyrábět, krachují firmy, lidé nemají práci a těžce řeší svoji situaci. Jak a kde najít
pomoc? Nebuďme lhostejní k dění okolo nás a zapojme se do veřejných aktivit a spolupracujme na tom, aby se zde žilo lépe a důstojněji všem lidem bez rozdílu věku i barvy pleti.

C

Milena Liptáková
B Ě H

N A D Ě J E

ne 22. 5. 2014 se děti ze základní školy Ročov vydaly do Zeměch, kde místní škola
pořádala „Běh naděje“. Polovina dětí vyrazila na kolech a druhá polovina nasadila
batohy na záda a kousek cesty ušla pěšky a kousek se svezla vlakem. Po příchodu
a příjezdu děti odložily kola a batohy, seřadily se na startu a vyběhly. Všechny děti zvládly
běh na jedničku a během chvilky byly
v cíli, kde za odměnu převzaly diplom
a nějaký ten pamlsek s pitím na posilněnou. Když organizátor ukončil „Běh
naděje“, ZŠ Zeměchy nás vyzvala k přátelskému utkání ve vybíjené. Turnaj se
hrál v týmech po šesti a zahráli si, jak
velcí, tak i malí. Po skončení celé akce
nasadili „turisté“ své batohy a vydali se
směrem na Ročov. Cyklisté si zkrátili
dlouhou chvíli a zajeli se podívat na
zámek Nový Hrad.
Růžena Konvalinová

D

I N F O R M O V A N O S T

O B Č A N Ů

ovoluji si tímto reagovat a jaksi
okrajově navázat na článek pana
Miroslava Stanka, jenž vyšel ve
Zpravodaji číslo 11/2013, ohledně informovanosti občanů. Dovoluji si vyjádřit jistou
nespokojenost se stavem informovanosti ze
strany Obecního úřadu v Ročově, obzvláště
ve vztahu k obci Břínkov.
Koncem roku 2013 byla započata a snad již
dokončena
rekonstrukce
vodovodu
v Břínkově. Stávající vodovodní řad

M Ě S T Y S E

v Břínkově je veden přímo v komunikaci
a rekonstrukce se tak dotkla všech obyvatel
Břínkova. O takto rozsáhlé rekonstrukci
jsme byli informováni pouze letákem vhozeným do schránky, a to ze strany zhotovitele- Severočeské vodárenské společnosti
(dále jen „SVS“), a to pouhých cca 14 dní
předem. Informace však byly velmi strohé,
nám občanům chyběly jakékoli bližší informace o průběhu a rozsahu plánované
rekonstrukce vodovodu. Rekonstrukce měla

D
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být započata 24. září 2013 a dokončena
30. 11. 2013, jak uvedla SVS na svých internetových stránkách ve své zprávě ze dne
30. října 2013. Realita byla daleko jinde, ve
skutečnosti práce započaly až někdy
v průběhu listopadu a trvaly až do 23. prosince 2013. Nejen naší rodině, ale téměř
celé ulici byl opravou znemožněn příjezd či
dokonce vchod k vlastním nemovitostem,
naší rodině
konkrétně
byl dokonce
bez předchoz í ho
upozornění
úplně znemožněn na
dva dny
výjezd autem na komunikaci. Při jakýchkoli obavách
a dotazů na průběh akce jsme se setkávali
s neskutečnou arogancí a neochotou pracovníků zhotovitele nám sdělit nějaké bližší
informace, pouze nás odkazovali na SVS.
Považuji za velké selhání ze strany obecního úřadu, že nás o tak rozsáhlé investici
neinformovala předem, neboť byť se jednalo o rekonstrukci vodovodu ve vlastnictví
SVS, vodovodní řad je veden přímo
v komunikaci, která je ve vlastnictví obce či
městyse. Rekonstrukce byla provedena ve
stávající trase v otevřeném paženém výkopu, jenž byl pouze zasypán štěrkem. Nemáme jakékoli další informace o tom, že by
komunikace v obci byla dále uvedena do
původního stavu.
Dalším velmi nemilým překvapením bylo,
že jsme vůbec nebyli seznámeni o zrušení
pravidelných termínů vývozů popelnic koncem měsíce prosince a počátkem roku

D E N

2014, tato skutečnost byla zjistitelná pouze
prostřednictvím Zpravodaje, což považuji
za krajně nedostatečné. V minulosti jsme
byli o mimořádné výluce obeznámeni alespoň písemnou informací vhozenou do
schránky, ovšem opět ne vždy.
Co se týče informovanosti o jakýchkoli jiných občanských, kulturních a podobných
akcích v Ročově, rádi bychom se zapojili
také, tyto jsou v Břínkově ovšem zjistitelné
pouze z letáčků vyvěšených na stodole,
nebo na autobusové zastávce.
Vzhledem k tomu, že jako rodina nehodláme a nechceme být informováni pouze tzv.
systémem „ JPP“ (rozuměj „jedna paní povídala“), bylo by na místě zauvažovat, zda
by ke zlepšení informovanosti, ať již občanů Břínkova či celého městyse, přispělo
např.:
- zřízení Kulturního a informačního centra
při obecním úřadě,
- pravidelná aktualizace sekce „Novinky“
na internetových stránkách města, event.
zřízení diskuzní sekce občanů na stránkách
obce, která by občanům umožnila vyjádřit
jejich názory na chod obce i touto formou
a vznikla tak jakási zpětná vazba s úřadem
obce,
- oprava plakátovacích ploch, příp. instalace
oficiální informační nástěnky v Břínkově.
Výše nastíněná a navrhovaná opatření ke
zlepšení stávající nedostatečné informovanosti jsou tématem k diskuzi a byla bych
ráda, kdybych tímto příspěvkem povzbudila
nejen občany obce Břínkov, ale občany
celého městyse, aby v tomto ohledu byli
více „proaktivní“ a též se připojili se svými
návrhy a náměty.
Michaela Ottová

V Í T Ě Z S T V Í

České republice slavíme několik svátků. Jednu skupinu tvoří svátky státní a druhou
svátky ostatní, do kterých patří třeba Velikonoce či Vánoce. Ke státnímu svátku patří
8. květen, kdy si připomínáme konec druhé světové války v Evropě. V současné době
se tento den nazývá v české kotlině Den vítězství, do roku 2004 to byl Den osvobození, do
roku 2000 Den osvobození od fašismu a do roku 1991 jsme slavili tuto událost 9. května.

V
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Osmý květen si připomínáme po celé republice. Na budovách visí státní vlajky,
k pomníkům padlým se kladou kytice
a věnce. Na Ročově se vedení obce rozhodlo, že bude ctít památku
zesnulých vojáků, kteří
padli za vlast, o den dříve. Tuto významnou akci
pojalo ale vskutku nevýznamně. Jedinou pozvánkou na kladení věnců
bylo pár neviditelných
plakátků, kde se psalo,
v kolik hodin a kde se
bude akt konat.
V Úlovicích v 15:30 hodin a na Ročově o půl
hodiny později. V obou
vesnicích se sešlo asi šest
lidí, z toho pokládal kytici pan starosta za městys
a já za Českou stranu
sociálně demokratickou. Podobné akce bez
lidí jsou skoro k ničemu, nejsou kulturní,
vzpomínkové a už vůbec ne důstojné. Jako
občana a ročovského rodáka mě to velice
zamrzelo. Chyba není ovšem na straně občanů, kteří o tom s největší pravděpodobností ani nevěděli, ale organizátora. Propagace byla tragická, podobně o informovanosti občanů píše i paní Ottová ve svém
příspěvku.

hasičská přilbice, která značí jeho zakladatele) či myslivci. Ti mohli při zvuku hymny, kterou by zpíval ročovský sbor, vypálit
salvy z pušek na počest padlým. Na akci by
byla vhodná i účast žáků,
alespoň vyšších ročníků
ZŠ, ke kterým by promluvil dr. Mareš. Pár větami
mohl připomenout to, co
výročí znamená a čím pro
nás byli vojáci, kteří padli
za svobodu (nejen ve druhé, ale i v první válce).
Sbor by mohl zazpívat
dále vlastenecké či lidové
písně nebo po slavnostním položení kytic zazpívat v kostele skladby,
které by se hodily k této
události. Ročov se též
může pyšnit rodákem,
Augustinem Charvátem,
stíhacím pilotem v 1. světové válce, který
dosáhl až na hodnost plukovníka.
V zasedací místnosti se mohla uspořádat
rozprava například s jeho potomky či beseda pro školáky. Možností pojmout celý svátek slavnostně je více.
Pokud se podobné akce pořádají, měly by
být domyšleny do větších detailů. Poté se
nestane, že se z nich stane fiasko. A nemusí
se jednat pouze o tento příklad. Spíše to
beru jako podklad pro vyvolání diskuse
o tom, zda na Ročově vytvořit nějakou nevšední tradici,
jak z l e p š i t
informovanost
a přístup úřadu
k občanům .
Koo rdi nace
všech zájmových složek,
školských
i n s t i t u c í či
různých sdružení a firem
by měla být
prioritou vedení městyse.

Dle mého názoru má Ročov nebývalé možnosti, jak podobnou akci zviditelnit a udělat
z ní opravdu slavnostní událost, která je
hodna státního svátku. Počínaje Zpravodajem, přes vytisknutí malých letáčků, které
se vhodí každému do schránky, po vyhlášení akce místním rozhlasem. Ovšem, když se
něco propaguje, nesmí se stát, že u pomníků
se pouze položí věnec či kytice. Celá akce
musí mít obsah.
V prvé řadě si to měli vzít k srdci radní
a zastupitelé, kteří by na podobných významných aktech chybět neměli (však jsou
to naši zástupci). Důstojnost celé akci by
dodali nastoupení hasiči v uniformách (nehledě na to, že na pomníku padlých je
–9–
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Pomůže to k lepší atmosféře v obci, rychlejšímu řešení situací i zlepšení zázemí pro
všechny občany. Potenciál Ročova je velký,
proto bychom ho neměli promarnit, ale využít jej. Odezva na dobře vykonanou práci
je většinou kladná, zvláště pokud se dílo
podaří. Tradice, slavnost, uctění památky,

či jak to pojmenujeme, by poté byla zajímavá i pro tisk většího dosahu, než je náš
Zpravodaj. Dá to práci, starosti s organizováním, ale výsledek se dostaví. Všechno
jde, musí se jen chtít!
Vojtěch Václav Pour

I N F O R M O V A N O S T

O B Č A N Ů

pět se stalo, že v obcích, které spadají pod městys Ročov, obyvatelé nevěděli, že je
zavřená pošta či prodejci různého zboží na návsi mají zajímavé produkty (kuřice,
ovocné stromky, sazenice, květiny aj). Škoda, že se na vesnicích nevyužívá místní
rozhlas, jako tomu bylo před nedávnem. Z obecního úřadu zatelefonovali, o co se jedná
a hned bylo všechno aktuální vyhlášeno v rozhlase. Každý věděl během chvilky důležité informace, podle kterých se rozhodl. Proč se tedy draze opravilo zařízení rozhlasu a nevyužívá
se?
Milena Liptáková

O

C H R Á N Í M E

S E B E

A

O S T A T N Í

ateřská škola Ročov pořádala v pondělí 26. 5. 2014 akci pro děti z mateřské a základní školy pod názvem „Chráníme sebe a ostatní“. Děti se formou hry seznámily
s pravidly při ohrožení v nenadálých situacích. Dopoledne příslušníci vojenského
útvaru Žatec a policie ČR navodili situaci, kdy na základní škole byla ohlášena bomba
a v mateřské škole zloděj vnikl
do prostoru školky a následně
byl ohlášen požár. Všechny děti
se musely evakuovat z budovy
podle pravidel bezpečnosti. Poté
následovala ukázka vojenské
techniky, dopravní policie a příslušníků s vycvičenými policejními psy. Zájemci mohli vyzkoušet obušek, pouta, neprůstřelnou vestu i střelbu na terč.
Tohle si opravdu nenechal nikdo
ujít. Děti s nadšením poslouchaly a sledovaly práci všech složek. Za odměnu si odnesly mnoho zážitků a omalovánky.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo se zúčastnil této výjimečné akce. Pomohla
nám seznámit a poučit děti o pravidlech chování v nebezpečí a jak se zachovat, abychom
chránili sebe i ostatní.
Ivana Kubátová

M
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Stalo se:
Sbor dobrovolných hasičů Ročov pořádal 30. 4. 2014 od 18:00 hodin v ročovském parku
pálení čarodějnic. K ohni patří buřt, a tak se akce zakončila opékáním.
Vítání občánků se uskutečnilo po kratší odmlce 10. 5. 2014 od 15:00 hodin, klasicky
v zasedací místnosti úřadu. Mezi občany Ročova byly uvítány celkem dvě děti.
ZŠ Ročov pořádala 24. 5. 2014 výlet do chomutovského Lesoparku. Vstupné a doprava
byly hrazeny z grantu Ústeckého kraje „Volný čas“.
Myslivecké sdružení Dolní Ročov připravil již tradiční akci s názvem dětský den. Tentokrát
připadl na 31. 5. 2014, jako obvykle v areálu mysliveckého sdružení na Břínkově. Tento den
si užily všechny přítomné děti.
Vynikající úspěch zaznamenaly lounské závodnice v aerobiku.
Dvě stříbrné medaile získaly na mistrovství Evropy ve Vídni.
O medaile bojovalo celkem jedenáct států. Jednu stříbrnou získal
Juniorský fitness klub Louny díky juniorskému triu a druhou
stříbrnou radost vybojovala v kategorii single Adéla Citová, která uspěla ve velké konkurenci. Adéla je také součástí juniorského
tria. Hlavně díky občance Úlovic se mohl lounský klub radovat.
Gratuluji a přeji mnoho úspěchů na mistrovství světa
v Moskvě!
Na e-mailovou adresu mi přišla upřímná zpráva od pana Václava Vernera z Terezína. Se
zájmem prolistoval několik čísel Zpravodaje a marně v něm hledal nějakou zmínku o Františku Vernerovi nebo jeho potomcích z Břínkova. Ten se přiženil do Břínkova koncem 19.
století. Pan Verner bude velmi rád za jakoukoliv zmínku o jeho rodě. Pokud někdo z našich
čtenářů o rodině Vernerově z Břínkova něco ví (zda potomci ještě žijí, kde bydlí, popř. kde
jsou pochováni), směřujte tyto informace, prosím, redakci Zpravodaje. Za pana Vernera
děkuji.

Stane se:
AQUA SERVIS – ekologické zpracování autovraků v Žatci – Osvoboditelů 1156
(602 143 856 – Ing. Boris Košťák). Vyhlašuje AKCI počínaje 1. 5. 2014 zaplatí občanovi,
který o to požádá, 1,20 Kč za každý kilogram hmotnosti osobního a dodávkového automobilu.
A to až do 1 600 Kč. Automobil bude v servisu zvážen a dále bude odečtena váha věcí, které
do automobilu nepatří. Vypočtená cena bude vyplacena při předání protokolu o převzetí autovraku.
Masáže na faře. Každou středu od 9:30 do 15:30 hodin se konají na bývalém prvním stupni ZŠ masáže. Cena 250 Kč za 60 minut. Objednávat se lidé mohou kdykoliv během dne na
telefonu 606 895 585. Těší se na Vás Alena Novotná.
Již třetí ročník Her mikroregionu se bude konat 21. 6. 2014, tentokrát v Domoušicích na
hřišti u sokolovny. Týmy složené z jednotlivých obcí mikroregionu se utkají v dobových soutěžích (srážení na kladině, hod na terč, střelba z kuše či luku aj.) Celý program začíná v 12:30
a končí až ve 23:00 hodin, kdy od 17:00 bude vystupovat kapela Rewival, s. r. o.
– 11 –
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Zahradní slavnost, to je název akce, kterou pořádá Mateřská škola Ročov, k ukončení školního roku 2013/2014. Koná se ve čtvrtek 26. 6. 2014 od 16:00 hodin na zahradě školky (při
špatném počasí proběhne slavnost v sokolovně). Na programu je rozloučení s předškoláky,
soutěže, vystoupení tanečního kroužku, třpytkové malování, malba na obličej aj.
Neděle, 6. 7. 2014 od 14:30 hodin, bude zasvěcena mši v bazilice minor v Dolním Ročově
pod vedením augustiniánského pana faráře z Prahy.
Sobota, 26. 7. 2014, bude v Ročově patřit již tradičnímu Memoriálu Josefa a Zdeňka Hlaváčkových. I na letošním 29. ročníku se můžete těšit na bohatý program (vystoupení mažoretek, tradiční ohňostroj, tombola), který pro Vás připravili pořadatelé. K tanci a poslechu bude
hrát kapela Kosťa Rosa. Další informace, například k obsazení týmů či rozlosování a programu memoriálu, fotografie z minulých let, a mnoho dalšího najdete na internetových stránkách
www.memorial-rocov.cz.

Pouťová mše proběhne v krásných prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolním
Ročově, tradičně druhou neděli v měsíci srpnu, tzn. 17. 8. 2014 od 10:00 hodin. Sloužit ji
budou farníci z děkanství Louny.
Vojtěch Václav Pour

D E N

M A T E K

ne 5. 5. 2014 bylo na ročovské základní škole veselo. Děti společně se svými maminkami přišly vytvořit nepečené dorty a řezy různých druhů. Děti nadšeně pomáhaly
s mícháním, mazáním, slepováním, poléváním … a vše se jim opravdu povedlo. Dobroty, které se tento den vytvořily, udělaly radost maminkám, babičkám a příbuzným hned
druhý den, kdy si děti společně se svými učitelkami připravily zábavný program
k oslavě nadcházejícího Dne
matek. Děti měly naučené
básničky, písničky, tanečky,
citáty,
pohádky
a připravenou spoustu dárečků
pro maminky. A protože nám
počasí přálo, celý program
mohl proběhnout na zahradě
základní školy.

D

Růžena Konvalinová
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Z Á K L A D N Í

Š K O L Y

omalu se nám blíží konec dalšího školního roku, tak můžeme lehce bilancovat. Poslední informace o škole ve Zpravodaji byly z vánočního betléma, tak bych trochu připomněla 2. pololetí.
Protože se stále zabýváme prevencí různých patologických jevů, objednali jsme si v lounské
pedagogicko-psychologické poradně tři preventivní programy – zdravou stravu, problém drog
a vzájemné vztahy mezi lidmi. S PČR jsme absolvovali také tři programy. Jeden byl zaměřen
na chodce, druhý na cyklisty, který byl spojen i s dopravními policisty na silniční kontrolu
aut. Poslední zahrnoval vloupání zloděje do školy. Museli jsme i evakuovat děti, protože nám
do školy „položil bombu“. Policisté zloděje i bombu zneškodnili, ukázali zbraně, výstroj, auto
a ještě práci psovodů. Preventivní programy probíhají i ve škole v rámci výuky během celého
školního roku.
Na oslavu Dne vody jsme se v letošním roce spojili se
společností UNICEF a vyráběli jsme mýdla, kdy výtěžek z jejich prodeje šel na podporu dětí do Afriky.
(Kdo by měl ještě zájem, má možnost zakoupit mýdlo
ve škole za 20 korun.) Hlavním cílem projektu bylo,
aby si děti uvědomily, že to, co ony berou jako samozřejmost, jinde samozřejmostí není. Den Země jsme
letos strávili na farmě v Bitozevsi. Zažili jsme ukázky
a povídání s člověkem, který chová a stará se o dravce. Na konci dubna nám opět začala turistická a cyklistická sezóna. Vydali jsme se pěšky i na kole prozkoumat okolí Ročova, jestli se nám tady nevyskytují
nějaké čarodějnice. Děti na obou trasách plnily různé
speciální úkoly. V závěru hry byli nejlepší hledači
oceněni. Další cykloturistickou akcí byla účast školy v Zeměchách na „Běhu naděje“. Výtěžek z této akce putoval na léčbu rakoviny. Po běhu jsme ještě navštívili zámek Jimlín. Také
jsme se zúčastnili mnoha soutěží, kde naši žáci reprezentují naši školu, ale zviditelňují i městys Ročov.
Malý přehled:
Matematický Klokan, okres: Adélka Míčková, 20. místo ze 65 řešitelů
Matematický Cvrček, okres: Ellenka Rynešová, 10. místo ze 79 řešitelů
Eurorébus, kraj: E. Rynešová, A. Míčková, V. Dekojová, 4. místo
Mladý zdravotník, okres: A. Hamšíková, N. Ulrychová, E. Rynešová, A. Míčková, V. Dekojová, 3. místo
McDonald´s CUP (fotbal), oblast: 7. místo
Badmintonová olympiáda, region: 4. místo (třetí nám uteklo o jeden bod): A. Líbalová,
M. Haničák, P. Fric, E. Rynešová, B. Švarcová (článek s fotkami na adrese: http://superstarsmost.net/index.php?id=1319)

P

Verunka Dekojová byla přijata na lounské gymnázium jako 12. v pořadí z 34 uchazečů.
Letos ve škole vznikl malý triatlonový oddíl (A. Líbalová, M. Haničák, J. Fric, J. Hocký),
který se zúčastňuje také různých akcí a soutěží a ještě ho nějaké akce čekají.
Z kulturních akcí to pak byla tradiční oslava Dne matek, vítání občánků v Ročově a ve Zbrašíně, setkání v úlovické kapličce. Nesmím zapomenout ani na velice dobrou spolupráci s ročovskou knihovnou, což znamená s paní Vankátovou, která pro nás i letos připravila několik
besed. A prvňáky ještě čeká „Pasování na čtenáře“.
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Do konce roku zbývá absolvovat školní výlet do Mostu, kde navštívíme planetárium s programem a aquapark, ještě nějaká cykloturistika a určitě koupaliště v Lounech. Pak už jenom
rozdáme vysvědčení a hurá na prázdniny.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Paurové, Bajákové, Konvalinové, paní školnici
Škuthanové, za jejich obětavou práci nejen v pracovní době, ale i mimo ni. Bez toho by
spousta akcí nemohla proběhnout. Přeji jim i dětem pěkné prázdniny a Vám hezkou dovolenou.
Jana Citová

V O L B Y
ž teď, kdy vychází nový Zpravodaj, víme, jak dopadly volby do europarlamentu
a které straně dali voliči nejvíce své důvěry. Doufejme, že těm nejlepším, kteří naši
republiku budou reprezentovat v tom nejdůležitějším rozhodování. Na podzim však
budeme volit z našich řad ty své, kterým dáme svůj hlas, a oni budou řídit naše spojené obce
ke spokojenosti všech místních i chalupářů. Je hodně věcí, které je třeba rychle vyřešit ku
prospěchu nás, kteří žijeme zde na Podlesí.
Milena Liptáková

U

V O L B Y

D O

E V R O P S K É H O

rvní letošní volby se konaly
23. a 24. května. Zvolili jsme si
21 zástupců
České
republiky
v Evropském parlamentě (EP). Celostátní
účast nepřesáhla dvacet
procent. Naše obec byla
světlou výjimkou,
k urnám přišlo za volební
obvod Ročov (okrsky
Ročov, Úlovice, Břínkov)
22,7 % lidí, tj. ze 467
voličů 106. V okrsku
Ročov přišlo 84 lidí,
z toho jeden hlas byl neplatný, účast vylepšily
Úlovice a Břínkov, kde
přišlo shodně 11 lidí, což z celkového počtu
voličů 37, resp. 39 byla volební účast okolo
30 %. Na Ročově vyhrálo Hnutí ANO
2011, druhá byla ODS a třetí ČSSD.
V Úlovicích i na Břínkově vyhrála ČSSD.
Celkem za náš jeden volební obvod vyhrála
ČSSD, druhé skončilo Hnutí ANO 2011
a třetí ODS.
Celostátně vyhrálo volby Hnutí ANO 2011,
druhé místo obsadila TOP 09, která na Ročově skončila až pátá a třetí ČSSD. Ovšem

P

P A R L A M E N T U

na počet zvolených poslanců Evropského
parlamentu se o první místo dělí ANO
2011, TOP a ČSSD, protože všechny tři
strany získaly po pěti mandátech.
Na závěr bych rád uvedl,
že v celé Evropské unii se
strany, které se dostanou
do EP, sdružují v EP do
tak zvaných frakcí podle
své politické příslušnosti
(pravice, levice, liberálové, socialisté, konzervativci atd.). Nejsilnější
frakcí se opět stali evropští lidovci (z ČR v této
frakci zasednou poslanci
za KDU-ČSL a TOP 09), hned za nimi jsou
evropští socialisté (ČSSD) a třetí jsou
s větším odstupem liberálové (ANO 2011).
Evropský parlament není v podstatě nic
jiného než parlament národní, primárně
v něm nejsou zástupci národů (v našem
parlamentě třeba zástupci krajů), ale politického smýšlení (ti se sdružují v již zmíněných frakcích). Od tohoto složení EP se
bude v dalších pěti letech odvíjet politika
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Evropské unie. Ti poslanci EP, kteří zasedají v silných frakcích, budou mít největší
možnost změnit EU k lepšímu, dle svého
přesvědčení a politického zaměření. A to
proto, že jedině silná frakce může prosadit
zásadní změny, které se dotýkají nás všech
(alespoň 70 % schvalovaných zákonů

Strana

Ročov

v našem parlamentě se odvíjí od legislativy
unijní, kterou ovlivňuje právě EP).
Evropskou unii a její fungování by nám
měli především objasnit a vysvětlit naši
europoslanci. Nemají se v Bruselu zabarikádovat, ale pracovat tam a své výsledky
prezentovat v České republice, českým občanům.

Úlovice

Břínkov

Celkem
1

KDU-ČSL

1

Strana zdravého rozumu

5

1

6

TOP 09 a STAN

8

3

11

KSČM

9

ČSSD

15

4

ANO 2011

20

1

ODS

17

1

Strana svobodných
občanů
Komunistická strana
československa

3

12

4

23
21
19

1

1

1
3

5

2

Koalice DSSS a SPE

3

3

Česká pirátská strana

1

1

Volte pravý blok

1

1

Koalice SP a NO!
Celkem

83

11

1

1

11

105
Vojtěch Václav Pour

V Ý R O Č Í

H O S T I N C E

„Patnáct let bylo právě tomu,
kdy otevřely se dveře tohoto domu.
Byl to sen jednoho blázna,
který se věnoval lidem a chodil domů zrána.
– 15 –
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Sen, který nosil dlouho v hlavě
skutečností se stal
a do práce se pustil hravě,
zodpovědnost na svá bedra vzal.„
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ne 5. června před 15 lety byl slavnostně otevřen Hostinec U Petrů. První velkou oslavou bylo posezení pro všechny kamarády a přátele, kteří se podíleli svojí prací
a umem na otevření hospůdky. Druhá oslava proběhla s místními fotbalisty při postupu do vyšší fotbalové skupiny, a pak následovalo nesčetně oslav narozenin, svateb, výročí,
silvestrů na určité téma, např. westernový, plážový, pyžamová párty. Prostě, kdo zavítal, setkal se s dobrou náladou, tančilo se, hrály se zábavné hry, soutěžilo se a po pár letech byl založen i spolek zvaný „Homír tip“. Je to
skupina přátel drobného hazardu se
sportovní tématikou.
Za těch pár let tu proteklo několik druhů
hektolitrů piva, snědlo se nespočet utopenců, matesů, porcí vepřo knedlo zela,
až po vyhlášenou svíčkovou omáčku.
Během pár let se podařilo zprovoznit
i venkovní posezení. Všichni znají Homíra a tu hospodu, kde se paří a vaří
a každý tu najde všeobecnou pohodu.
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu,
i těm, kdo si našli cestu do hospůdky „U
Homíra“. A co popřát tomu hlavnímu, panu vedoucímu?

D

„Nevzdávej to! Plnou parou vpřed,
I když ti hrozí žaludeční vřed!“

J E Š T Ě

Ivana Kubátová

T R O C H A

E K O K O L O G I E

jara zase tady v obci zahnízdily divoké kačeny, několik párů je u požární nádrže a také
podél potoka přímo ve vsi. Jenže někteří obyvatelé hází do potoka nejen zbytky jídla –
knedlík, kolínka, chleba, ale také spoustu posekané trávy, která ucpává koryto a splavnost vody. Do toho kdosi vypustí fekálie a kachničky jsou v ohrožení. Je ,,milé“, když takové
různé poklady plavou přes vesnici a mnozí se diví, jak je i tohle vůbec možné. Možná by bylo
lepší posekanou trávu zkompostovat, nebo usušit a seno nabídnout těm, kteří chovají králíky
či ovce. Zbytky jídla zase dát těm, co mají drůbež. A všichni budou spokojení.

Z

Milena Liptáková
D U S I Č N A N Y V P I T N É V O D Ě
Ú L O V I C E A R O Č O V

–

edná se o dlouhodobý problém a týká se snad všech obcí v naší oblasti, které využívají
lokální zdroje pitné vody. Zdroje jsou citlivé na používání hnojiv a vydatných dešťových
srážkách. Podle toho také kolísá chemické složení vody, viz přiložená tabulka výskytu
dusičnanů v pitné vodě v Úlovicích za roky 2012 až 2014. Jedna z možností, jak zlepšit kvalitu pitné vody, je náhrada stávajících zdrojů za dálkový přivaděč. Majitel vodních zdrojů, Severočeská vodárenská společnost, a. s., již v roce 2011 zahájila projektové práce přivaděče
pitné vody do našich částí městyse tj. Ročov, Břínkov a Úlovice. K dnešnímu dni je přivaděč

J
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pitné vody dotažen až k Obrázku a je připraveno místo k napojení do dalších částí obce. Břínkov je již od počátku roku napojen. V současnosti se zpracovává dokumentace na připojení
Úlovic a pak bude následovat Ročov.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. – útvar kontroly jakosti
Datum odběru
09.01.2012
19.03.2012
28.05.2012
17.07.2012
27.08.2012
10.09.2012
29.10.2012
27.11.2012
08.01.2013
26.02.2013
12.03.2013
12.08.2013
20.08.2013
30.09.2013
06.11.2013
06.11.2013
09.12.2013
07.01.2014
03.03.2014

Místo odběru
Úlovice, síť, čp.20,pevné odb.místo
Úlovice, síť, čp.20,pevné odb.místo
Úlovice, síť, čp.20,pevné odb.místo
Úlovice, siť, čp.20,pevné odb.místo
Úlovice čp.47
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice ,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.19
Úlovice,síť,čp.20,pevné odb.místo
Úlovice,síť,čp.20.pevné odb.místo

Důvod
NO3-mg/l
Kontrolní rozbor
52,2
Vyžádaný rozbor
63,7
Krácený rozbor na síti
54,4
Úplný rozbor na síti
53,1
Krácený rozbor na síti
48,7
Vyžádaný rozbor
34,7
Kontrolní rozbor na síti
56,1
Vyžádaný rozbor
29,4
Kontrolní rozbor na síti
38,3
Vyžádaný rozbor
63,1
Vyžádaný rozbor
69,5
Úplný rozbor na síti
50,5
Vyžádaný rozbor
56,2
Vyžádaný rozbor
58,3
Vyžádaný rozbor
49,1
Krácený rozbor
48,2
Krácený rozbor
50,0
Kontrolní rozbor
53,0
Vyžádaný rozbor
66,1

Jednáním s SVS, a. s., dle vyjádření Ing. Opackiho, se na přivaděči vodovodu pracuje, podle
smlouvy SČVaK a SVS v listopadu 2014 bude územní rozhodnutí, v roce 2015 stavební povolení a výběr dodavatele, v 2017 by mohla být stavba hotova.
Vlasta Petrová

Z E

S Č Í T Á N Í

L I D U ,

D O M Ů

A

B Y T Ů

nešní ukazatel ze sčítání trochu navazuje na povídku pana Kozla o Židech. Přináším
Vám totiž statistiku obyvatelstva dle náboženské víry. I když Česká republika je spíše
ateistická (oproti například Polsku, Španělsku, Itálii), nějací obyvatelé se k určité víře
či přesvědčení přihlásili. Ze všech statistik vyplývá, že se k víře hlásí více žen než mužů. To
jak na Ročově, tak v okrese Louny či celé ČR. Je to dáno hlavně tím, že žen je ve starších
ročnících více, nežli mužů. Pokud jde o občany, kteří se přihlásili k tomu, že „věří“, tak pře-

D
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vládají Ti, co se nehlásí k žádné církvi ani náboženské společnosti. O šest lidí méně věří a hlásí se k církvi či náboženské společnosti. Z nich nejvíce k Církvi římskokatolické, šest k církvi
husitské a jeden k pravoslavné. Skoro 230 občanů uvedlo, že se
nehlásí k žádné víře. Téměř polovina obyvatel na otázku neodpověděla. Na závěr uvedu pár okresních čísel. Z celkem 85 191
občanů okresu Louny se přihlásilo k náboženské společnosti či církvi 5 127 lidí (2 606 římskokatolická církev, 477 husitská, 138 evangelická, 79 Svědkové Jehovovi, 316 pravoslavná),
3 884 občanů našeho okresu věří, ale k žádné církvi se nehlásí, 36 538 uvedlo, že jsou bez
náboženské víry a 39 642 občanů z okresu na otázku neodpovědělo.
V příštím Zpravodaji zakončím rubriku o sčítání. Ukážeme si závěrečné údaje ze Sčítání lidu,
domů a bytů z roku 2011 na Ročově.
Obyvatelstvo dle náboženské víry

Kategorie
Obyvatelstvo celkem
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani
náboženské společnosti
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské
společnosti

Muži

Ženy

Celkem

257

274

531

12

16

28

9

13

22

5

12

17

2

4

6

Církev římskokatolická

Z toho

Církev československá
husitská
Českobratrská církev
evangelická
Náboženská společnost
Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev
v českých zemích

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Bez náboženské víry

112

113

225

Neuvedeno

124

132

256
Vojtěch Václav Pour

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)
Číslo vychází 19. června 2014
Uzávěrka příštího čísla je 25. srpna 2014.

– 18 –

