Číslo 15 * květen 2015
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
nejprve Vám přeji příjemný jarní čas. Hned v zápětí se omlouvám, že jste
na Zpravodaj museli čekat delší dobu, než bylo obvyklé. Měli jsme problémy s tiskárnami, které byly postupně několik týdnů v opravě. Na druhou stranu jste teď jistě plní očekávání, co na Vás v prvním zpravodaji
roku s pětkou na konci čeká. Najdete v časopise rozhovor s panem Řeřichou, můžete ho znát z novin i televize, kde představoval svoji vizi ohledně kláštera v Dolním Ročově. Naleznete také několik článků ze základní
školy a Ročovánka ze školy mateřské. Ohlédnete se za komunálními volbami, jejich výsledky a složením nového vedení radnice. Na začátku si
jako vždy přečtete zajímavou povídku pana Kozla, tentokrát s názvem
„Duševní život v Podlesí“.
Městys Ročov se ujal uspořádání slavnosti Máje, které se budou konat
v naší obci po pěti letech. Děkuji všem zájmovým složkám, místním podnikatelům i jednotlivcům, kteří nám pomáhají v organizaci, bez nich by
život v naší obci zanikl.
Přeji Vám příjemné počtení
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor
D U Š E V N Í
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očov byl dosti pokročilý, nikoli však pokrokářský v dnešním profanisovaném smyslu. Ochotnický spolek divadelní byl tam již před
rokem 1870 a je tam snad podnes. Staří páni Brabec a Pázler byli
předními jeho členy; hráli na ochotnický spolek pěkně. Tenkráte byla asi
také založena Čtenářská beseda, ta však brzo zašla, ale četlo se dále a pilně. Odebírala se tam Osvěta, Matice lidu, Svatojánské dědictví a jednotlivé knihy byly kupovány, zvláště první souborné vydání Boženy Němcové
a později Beneše Třebízského, ale také se odebíralo a četlo sešitové vydání
Hynkových krváků a jiné věci dobré i špatné, jak přišly lidem do ruky, ale
četlo se hodně.
Již jako hoch toužil jsem poznati místní spisovatele umělce. Těch tam
však skoro nebylo, nevím o nich.
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O nějakém básníkovi také u nás nevím, ale
v blízkých Hředlích ještě za mé doby žil
básník-samouk Chládek, řemeslem tkadlec,
člověk nadaný.
Vynikajících dělníků v průmyslu uměleckém také u nás nebylo. Kde by se vzali
a z čeho by žili?
Kostel a klášter byly vystavěny v 18. století
a pak se jen opravovaly. Nemohl se tu vyvinouti ani řemeslník umělecký, ani výtvarný umělec. Byli tu nedalecí architekti
Mocker, Sochor a Hilbert, i malíři Holárek
nebo Sochor, ale ti nessáli podleského mléka, ti byli vychováváni
v ovzduší zcela odlišném.
Ve zdejší krajině mohli vyniknuti jen hudebníci, a to
zase jen hudebníci výkonní
spíše než skladatelé.
Od 18. století udrželi se tu
Kopřivové; třeba vynikli
v Citolibech, přece patřili
Podlesí. Jejich následovníků
bylo mnoho mezi starými kantory i mezi novými učiteli. Koncem
19. století vynikl Pihert. Muzikantů bylo
zde mnoho, opravdový umělec hudebník
byl skoro v každé vsi.
Pro psychologa jest zajímavé, že toto umění
je zde často starou rodinnou výsadou.
Má babička ze strany otcovy byla z roku
mlynářů a muzikantů Kopřivů, ze kterých
pocházeli též Václav a Karel Kopřivové,
kantoři v Citolibech, vynikající varhaníci
a skladatelé 18. století. Virtuos a koncertní
mistr Kopřiva pocházel také z toho rodu.
Asi před dvaceti lety mluvili jsme o nich
s panem farářem Ondokem z Vinařic. Znal
jich několik a potvrdil mi, že veliké hudební nadání zůstalo v tom rodě podnes,
i ovšem také lehká muzikantská mysl; neD I V A D L O

zbohatnou, ale udrží si smysl pro vše
ušlechtilé jako rození umělci.
S hudebníky také měli něco společného
písničkáři. Chodili po jarmarcích a poutích,
zpívali o nešťastných milencích a prodávali
písničky. Většinou to byli cizí lidé, ale měli
jsme také své. Jest mi se tuto zmíniti o Anně Procházkové z Področova.
Za mne byla to již stařenka. Chodívala
s nůší a nádobím. Prodávala je po vsích.
Cestou skládala nové písničky o vraždách,
nešťastných láskách a neštěstích. Dávala je
tisknouti u vdovy Jeřábkové ve Slaném. Její
muž byl již vetchý stařeček
a chodil s ní po vsích a vyhrával na flašinet; nad klášterem
měli nový domek, který pak
odkázali vnukovi, jemuž jsme
obecně říkali „dlouhý Franta“.
Ten své babičce písničky psal,
jak mu je diktovala. Snad ani
psáti neuměla nebo již dobře
neviděla. Frantíka Procházku
znal jsem již jako dospělého
muže, ale bezdětného. Lámal kámen, nad
studánkou pálíval vápno z vybraného vápence v pecích, které si po starodávnu vykopal v zemi. Pálil vápno tvrdými pařezy.
Nádeničil jiným, hospodařil na poli najatém
od knížecích a rád pil kořalku.
Písniček Anny měl jsem celý špalíček, který jsem asi před 40 roky dal prof. dru Čeňku Zíbrtovi.
Procházková, pokud vím, kostelních a pobožných písniček neskládala. Ty zde prodávali kramáři a písničkáři z Příbramě
a odjinud. Písničky světské i pobožné byly
po 2 krejcařích.
Z knížky Václava Kozla
Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

T Ř E T Í H O

V Ě K U

V E

Š K O L E

elký počet ročovských, úlovických i břínkovských občanů se dostavilo do třídy ZŠ,
kde bylo divadelní představení. Z Loun přijela paní řiditelka městské knihovny se
skupinou odvážných žen – hereček. Již několikáté představení nastudovaly a odehrály
po okolí, nebo i soutěžily v celostátním klání amatérských divadel, kde úspěšně reprezentovaly náš okres. Tento kus byl, dá se říci, s hvězdičkou, kde si zralé dámy dělají legraci samy ze

V
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sebe, svých partnerů, lásek, potěšeních, strastech i radostech všedního života a vtipně glosují
situaci. Stačily jednoduché rekvizity, fantazie hereček i diváků a člověk se bavil od začátku až
do konce celého představení. Bylo to fajn strávené pozdní odpoledne v teple školní třídy, kdy
jsme měli možnost obdivovat skvělé herecké výkony starších žen, které nesedí doma v bačkorách, ale užívají důchodu aktivně, co to dá.
Milena Liptáková
P Ř E D V Á N O Č N Í

K E R A M I C K É

D Í L N Y

úterý 18. listopadu se ve škole v Ročově konaly za podpory a přispění Ústeckého
kraje předvánoční dílny, kde si děti
mohly vyrobit keramické ozdoby,
svícny nebo třeba vánoční betlém. Odpoledního tvoření se zúčastnili i rodiče nebo bývalí
žáci školy a atmosféra byla výborná. Výrobky
čekaly na vypálení a pak je jich tvůrci ještě
dotvářeli pomocí barev a korálků. Právě kvůli
časové náročnosti výroby je nutné začít myslet na Vánoce už s předstihem. Většina dětí
navštěvuje školní keramický kroužek a získaná zručnost už je na výtvorech znát. Keramické dílny už u nás ve škole mají tradici, stejně
tak jako rozsvěcení vánočního stromu, které
se konalo v pátek 28. 11. Další tradiční událostí je i živý Betlém, který se v minulém roce
uskutečnil 18. 12.
Veronika Paurová
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a Základní škole Ročov se
v pátek 20. února 2015 konal
dětský Karneval. Žáci vyrobili
spoustu barevných dekorací a vyzdobili
s nimi celou školní družinu. Den před
karnevalem si děti při hodině pracovních činností upekly dobroty z listového těsta, jako například slaný štrůdl,
šneky, tyčinky. Občerstvení nejen že
skvěle vypadalo, ale také tak chutnalo.
V den karnevalu se děti oblékly do
svých masek a zábava mohla začít.
Všechny masky se na začátku představily, a pak jsme se pustili do bláznivých tanců a neobvyklých soutěží. Všechny děti si odpoledne nesmírně užily a naladily se tak
na začínající jarní prázdniny.
Růžena Kubátová
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Vážený pane sochaři,
můžete se v krátkosti
představit místním občanům?
Je mi 39 let, jsem rozvedený a mám desetiletého
syna Mikuláše. Zabývám se tvorbou soch
a malbou, především portrétů. Devět let
jsem vyučoval výtvarnou výchovu a dějiny
umění, nyní se kromě volné tvorby věnuji již
řadu let stavebním, převážně restaurátorským zakázkám, zaměřeným zejména na
kámen. Zároveň mám zkušenosti s projekční
a dozorovou činností na velké moderní
stavbě.

Ú M Ě N Í

mají s klášterem dlouhodobé zkušenosti.
Chtěl bych zde zmínit pana dr. Mareše,
pana architekta Chloubu a pana Valta.
Kde vezmete na tak rozsáhlou rekonstrukci
finanční prostředky?
Momentálně jednám s odborníky přes financování velkých stavebních projektů.
Počáteční financování je však záležitostí
vlastních zdrojů a práce vlastních rukou.
Na co se zaměříte jako první? Je obecně
známé, že minimálně přízemí kláštera je
velmi vlhké, jak chcete odstranit tento největší problém?
Nejdůležitější je přivést do kláštera pitnou
vodu a zastavit chátrání přízemních
prostor. Zahájil jsem práce v rajské zahradě kláštera, kde jsou odstraněny náletové
dřeviny a vlhké omítky. Současně provádím
sondy povrchu terasy a rajské zahrady.

Jak jste se seznámil s otcem Juanem, zástupcem řádu augustiniánů, který vlastní
klášter?
Asi před patnácti lety jsem organizoval
výstavu a při té příležitosti jsem zašel do
kláštera svatého Tomáše v Praze, kde se mě
ujal otec Juan Provecho. Už od prvního
setkání jsme si velmi dobře rozuměli pracovně i jako přátelé. Od té doby jsem vytvořil pro řád dvě sochy, v rajské zahradě kláštera svatého Tomáše je k vidění busta Ježíše
Krista.

V jakém horizontu plánujete, že by mohly
být vidět první náznaky rekonstrukce?
Předpokládám, že v srpnu u příležitosti
pouti budou mít zájemci možnost uvidět
patrné změny oproti současnému stavu.
Jste z Prahy, uvidí Vás naši občané i na
Ročově? Budete zde pobývat déle?
Ano, chystám se přestěhovat do Ročova.

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodnul
pronajmout si klášter na 50 let a investovat
do něj čas a peníze?
S otcem Juanem jsme se dohodli, že je třeba
řešit neutěšený stav kláštera. Mě osobně na
této stavbě přitahuje to, že se jedná o poslední stavbu Kiliána Ignáce Dietzenhofera
a zároveň největší církevní objekt
v Ústeckém kraji.

Osobně velmi vítám to, že se klášter pokusíte přivést znovu k životu. Městys Ročov
Vám samozřejmě rád bude nápomocen. Ve
spolupráci se zámkem Nový Hrad v Jimlíně
připravujeme akce v kostele v Dolním Ročově. Byla by možná (alespoň částečná)
prohlídka kláštera?
Samozřejmě prohlídku umožním komukoliv,
kdo projeví zájem.

Jaké s klášterem a okolím máte plány?
V klášteře by mělo vzniknout sociální bydlení zaměřené na seniory. Samozřejmě se
počítá i s úpravami kolem kláštera, uvažuji
o profesionálně provedené parkové úpravě.
Jsem v kontaktu s památkáři a zároveň čerpám informace od místních občanů, kteří

Děkuji Vám za rozhovor
a těším se na spolupráci
Vojtěch Václav Pour
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pátek a sobotu, 10. a 11. října 2014 se konaly již šesté komunální volby v historii
samostatné České republiky. Ročov měl tentokrát historické zastoupení stran – kandidátek. O přízeň voličů se ucházely pouze dvě: ČSSD a ODS. K volbám přišlo celkově 291 z 477 voličů, což je 61,01 %. Celkově bylo odevzdáno 3 709 platných hlasů (každý
volič měl maximálně 15 hlasů). V rámci jednotlivých okrsků byla účast následující. Ročov:
236 z 401 voličů (58,85 %), Úlovice: 23 z 37 voličů (62,16 %) a největší účast zaznamenal
Břínkov: 32 z 39 voličů (82,05 %).

V

Hlasy pro jednotlivé kandidáty celkem za Městys Ročov
(pořadí kandidátů je identické s volebním lístkem)
Pořadí

ČSSD

Hlasy

ODS

Hlasy

1.

Ing. Vojtěch Václav Pour

170

Václav Trylč

115

2.

Ivana Vlachová

145

Josef Fric

133

3.

Ing. Ivo Chládek

168

Ing. Bc. Jan Sejval, DiS.

129

4.

Ing. Aleš Goliáš

147

Milan Vinš

102

5.

Milena Liptáková

153

Gabriela Procházková

89

6.

Petr Konvalina

159

Radek Jirman

104

7.

Markéta Charvátová

149

Ludmila Rajnyšová

78

8.

Lidka Janková

167

Josef Snopek

95

9.

Miloslav Moravec

172

Josef Karhan

58

10.

Miroslav Stanko

142

Luboš Žďárský

116

11.

Ing. Petr Gajdoš

147

Jiří Kloubek

61

12.

Marie Gebauská

119

Libuše Sobotková

71

13.

Martin Válek

121

Tomáš Novohradský

65

14.

Jana Pourová

151

Čeněk Zlatohlávek

108

15.

Ivana Kubátová

153

Čeněk Vajc

122

X

Celkem

2 263

Celkem

1 446
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Do Zastupitelstva se dostali kandidáti, kteří jsou v tabulce označeni šedým podkladem. Vítězem voleb se stala kandidátka ČSSD s devíti zastupiteli, oproti kandidátce ODS, která získala
šest zastupitelů. První, ustavující, zastupitelstvo se konalo ve středu 5. listopadu 2014.
Starosta
Jednání, do zvolení starosty, řídil Ing. Ivo Chládek. Bylo přítomno několik desítek občanů
z řad veřejnosti a všechny volby se konaly veřejně (jak si zastupitelé odhlasovali). Na starostu
byli navrženi dva zastupitelé. Ing. Chládek navrhnul Ing. V. V. Poura a pan L. Žďárský navrhnul p. V. Trylče. Následovalo hlasování nejdříve o protinávrhu pana L. Žďárského.
V. Trylč obdržel 6 hlasů a nebyl zvolen, Ing. Pour získal 9 hlasů a byl zvolen starostou
Městyse Ročov. Nově zvolený starosta poděkoval za důvěru, vyjádřil přání, že chce občany
a celý městys spojovat, a aby zastupitelé pracovali jako tým pro lepší život v obci.
Místostarosta
Následovala volba místostarosty. Byly opět dva návrhy. Ing. Pour navrhnul paní I. Vlachovou, pan V. Trylč navrhnul pana L. Žďárského.
Hlasovalo se nejprve o protinávrhu. L. Žďárský získal 7 hlasů a nebyl
zvolen místostarostou, I. Vlachová získala 8 hlasů a byla zvolena místostarostkou Městyse Ročov.
Rada
Na řadě byla volba radních. Předsedající, Ing. Pour, navrhnul na členy rady: Markétu Charvátovou, Ing. Ivo Chládka a Ing. Jana Sejvala (nominaci nepřijal), dále Josefa Frice (též nominaci nepřijal). Pan J. Fric navrhuje Luboše Žďárského. Předsedající doplnil ještě návrhy
o Lidku Jankovou. Následovalo hlasování od posledního jména. Za radní byli zvoleni: Lidka
Janková (11 hlasů), Luboš Žďárský (8 hlasů), Ing. Ivo Chládek (12 hlasů).
Po volbě tak zvaného vedení radnice, následovala volba výborů. Zastupitelstvo odsouhlasilo,
že finanční i kontrolní výbor bude mít tři členy.
Kontrolní výbor
Předsedající navrhnul do funkce předsedy kontrolního výboru pana Ing. Jana Sejvala (nominaci nepřijal), dále paní M. Charvátovou, která byla zvolena 10 hlasy. Členkami kontrolního
výboru na návrh předsedajícího se staly paní I. Kubátová (10 hlasů) a paní M. Zemanová
(14 hlasů).
Finanční výbor
Předsedající navrhnul do funkce předsedy finančního výboru pana Petra Konvalinu, byl zvolen 9 hlasy. Dále navrhnul, aby se členy finančního výboru stali: paní Vlasta Petrová a pan
Josef Fric (nominaci odmítl), dále tedy pan Miroslav Stanko. Paní V. Petrová získala 14 hlasů
a pan M. Stanko 8 hlasů.
Po navolení zbývajících členů obou výborů se zastupitelstvo usneslo na výši odměn jednotlivých neuvolněných členů zastupitelstva. Odměny byly odsouhlaseny ve stejné výši, jako
v minulém volebním období (místostarostka 4 400 Kč, radní 800 Kč, předseda výboru
600 Kč, člen zastupitelstva 300 Kč). Vše v hrubém vyjádření s tím, že se jednotlivé finanční
částky nekumulují (nesčítají).
V diskusi vystoupil první pan L. Žďárský s tím, že se vzdává mandátu radního, protože není
schopný jako jediný dominant ODS v radě naplnit svoje vize. Předsedající navrhnul za novou
–6–
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radní paní M. Charvátovou, protinávrh pana Žďárského na pana M. Moravce (nominaci nepřijal). M. Charvátová byla zvolena 11 hlasy novou radní.
Na závěr starosta poblahopřál zvoleným členům rady a výborům, poděkoval minulému vedení
úřadu za dosavadní práci a poděkoval občanům za důvěru v něj a zastupitele vloženou.
Pozn. Paní Markéta Charvátová rezignovala před 3. zasedáním Zastupitelstva městyse Ročov
na funkci předsedkyně kontrolního výboru. Na jednání zastupitelstva 17. března 2015 starosta
navrhl na předsedu kontrolního výboru pana Miloslava Moravce, byl zvolen 10 hlasy.
„Vedení Městyse Ročov se tak zcela obměnilo. Mohu říci, že tvoříme dobrý, silný a komunikativní tým, který pracuje s nasazením. Děkuji paní místostarostce, radním i předsedům a členům obou výborů za bezproblémovou a tvůrčí spolupráci v rámci užšího vedení městyse. Děkuji též konstruktivním zastupitelům a všem spoluobčanům. Můžete se na mě kdykoliv obrátit.“
Vojtěch Václav Pour

Z

J E D N Á N Í

R A D Y

A

Z A S T U P I T E L S T V A

M Ě S T Y S E

R

R O Č O V

ada městyse Ročov se od voleb sešla již celkem k 16 zasedáním. Přináším Vám výběr
usnesení, která přijala.

RM schválila (souhlasila, jmenovala):
 povodňovou komisi ve složení:
Předseda komise:Ing. Vojtěch Václav Pour
Místopředseda komise: Josef Fric
Člen komise: Jan Charvát, Miloslav Moravec ml.
Tajemník komise: Ing. Ivo Chládek,
 poražení 1 ks jehličnatého stromu u spodního vchodu do MŠ a 2 ks ořešáků v areálu
Mateřské školy v Ročově s podmínkou, že budou vysazeny dva náhradní stromy za
každý poražený strom, které svým vzrůstem nebudou ohrožovat budovu,
 poražení akátu před památnou lípou u restaurace U Kulhánků na parcele č. 703/2
s tím, že budou za poražený strom vysazeny dva stromy nové,
 do výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na projekt „Snížení energetické náročnosti kulturního domu Ročov“ tyto členy: Ing. Vojtěcha Václava Poura, Ing. Ivo
Chládka a pana Luboše Žďárského. Za náhradníky jmenuje tyto členy: paní Ivanu
Vlachovou, pana Josefa Frice ml. a paní Vlastu Petrovou,
 mimořádně odměny ředitelkám MŠ a ZŠ za mimořádné aktivity při zajišťování mimoškolních aktivit a dobrou péči za chod školských zařízení dle návrhu v zápise,
 seznam jubilantů (viz příloha zápisu) na rok 2015 s tím, že pro každého jubilanta zakoupí Městys Ročov prezent v hodnotě do 500 Kč,
 finanční dar ve výši 1 000 Kč pro Svaz tělesně postižených,
 finanční dar ve výši 3 000 Kč pro SDH Ročov na pořádání dětského karnevalu,
–7–
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 na základě výsledků výběrového řízení a doporučení výběrové komise zadání zakázky
malého rozsahu na „Snížení energetické náročnosti kulturního domu Ročov“ firmě
Lounská stavební, spol. s r. o. se sídlem v Lounech za nabídkovou cenu
4 170 227,26 Kč včetně DPH,
 Vnitřní směrnici č. 1/2015 (pracovní řád) s platností od 9. února 2015,
 Smlouvu o výpůjčce sběrné nádoby E-Boxu s firmou ASEKOK, a. s.,
 Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb pro Místní knihovnu Ročov,
 uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi firmou TextilEco, a. s.
a Městysem Ročov ohledně umístění kontejneru na třídění textilu,
 jmenování PhDr. Karla Mareše do školské rady ZŠ na období únor 2015 – leden 2018.
 uzavření příkazní smlouvy s Ing. arch. Karlem Chloubou, Ročov 40, na výkon stavebního dozoru akce
„Snížení energetické náročnosti – kulturní dům Ročov“ – výkon technického dozoru investora,
 se stavbou chmelnice dle zákresu na mapovém listě
Louny 4 – 9/3 v k. ú. Horní Ročov a mapovém listě
Louny 3 – 7/4 v k. ú. Divice, resp. dle jednacího čísla
ÚMR č. 29 a 30,
 s provedením stavby vrtané study na pozemku p. č.
491 v k. ú. Horní Ročov.
 nákup cukrovinek a nápojů v celkové hodnotě do
1 000 Kč pro velikonoční jarmark MŠ Ročov konaný
1. 4. 2015,
 nákup sporáku ST6 (elektrické trouby) a provedení
plynařských prací pro MŠ Ročov dle nabídky Václava Ibla GAS – servis Smolnice
v celkové hodnotě do 72 000 Kč,
 poskytnutí prostor sokolovny ke střeleckým závodům a tréninkům dle předložené žádosti SSK TJ ZD Podlesí Ročov (střelci).
RM vzala na vědomí:
 opravu komunikace p. č. 539 v k. ú. Úlovice, směr z Úlovic na Vinařice,
 podání žádostí o podporu ohledně projektové dokumentace na veřejnou zeleň a opravy
hřbitovní zdi Břínkov z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2015.
astupitelstvo městyse Ročov se od voleb konalo celkem třikrát. První schůzi uvádím
v samostatném článku. Z ostatních vypisuji usnesení, která přijalo.

Z

ZM schválilo (souhlasilo, zřídilo):
 řád Zastupitelstva městyse Ročov s účinností od 19. 12. 2014 a současně s tím ruší
Jednací řád ZM Ročov z roku 2010 včetně jeho dodatků a doplňků,
 rozpočet Městyse Ročov na rok 2015 jako vyrovnaný, příjmy 6 500 000 Kč a výdaje
6 500 000 Kč. Podrobný rozpis v příloze zápisu,
 zastavení veškerého prodeje a pronájmu pozemků v majetku Městyse Ročov (včetně
již zveřejněných záměrů prodeje či pronájmu) do doby, než bude zpracována kompletní inventarizace všech pozemků v majetku městyse, včetně budoucího využití pozemků,
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 pověření Rady městyse Ročov k provedení inventarizace pozemků v majetku Městyse
Ročov, včetně návrhu jejich budoucího využití, s konečným termínem zpracování do
prvního pololetí roku 2015,
 pro jednotlivé části Městyse Ročov pracovní skupiny pro určení lamp veřejného osvětlení, které se mají vypnout, ve složení:
Břínkov – Ing. Ivo Chládek, Dobroslava Říhová, Libuše Sobotková,
Úlovice – Milena Liptáková, Luboš Žďárský, Mgr. Jana Citová,
Horní a Dolní Ročov – Josef Fric, Miloslav Moravec, Václav Pour,
 převod finančních darů přijatých ZŠ Ročov v roce 2014 ve výši 3 500 Kč do rezervního fondu školy a souhlasí s jejich čerpáním v roce 2015 pro účely, na které byly věnovány.
ZM vzalo na vědomí:
 rozpočet Mikroregionu LP na rok 2015 a rozpočtový výhled MLP na roky 2016
a 2017,
 kolaudační rozhodnutí ohledně projektu zateplení MŠ Ročov a souhlas se změnou
užívání stavby ohledně výpůjční místnosti obecní knihovny,
 Závěrečný účet Mikroregionu Lounské Podlesí Domoušice za rok 2014.
Vojtěch Václav Pour
N O V Ě

O P R A V E N Á

M A T E Ř S K Á

ěstys Ročov získal v loňském
roce 2014 dotaci na zateplení
Mateřské školy Ročov. Během
měsíce července a srpna proběhlo výběrové
řízení, kde byla vybrána stavební firma
STAVUM Louny. Poslední týden v srpnu
nastoupili pracovníci této firmy na výkopové práce základů budovy. Prvořadým úkolem bylo zabezpečit celou stavbu, aby děti
mohly i nadále chodit do mateřské školy.

Š K O L A

Pro nás jako zaměstnance bylo nejhezčí
vybrat barvu budovy (samozřejmě po konzultaci se zřizovatelem, projektantem a stavební firmou). Nakonec jsme vybrali barvu,
která bude veselá, hravá a splní všechny
účely. Myslím, že se nám to povedlo.
Během těchto všech prací jsme se museli
všichni obrnit trpělivostí, neboť hluk a nepořádek byl na každodenním pořádku. Pracovníci firmy nám vyhověli i tím, že během
odpočinku dětí nebudou provádět hlučné
práce. S dětmi jsme nemohly pobývat ani
na zahradě MŠ (aby nedošlo ke zranění
dětí), a tak po domluvě se ZŠ v Ročově
jsme navštěvovaly jejich hřiště ve dvoře,
chodily na procházky po okolí a na místní
fotbalové hřiště.
Po skončení všech prací počátkem listopadu
si pracovníci stavební firmy vše uklidili,
odvezli a musím pochválit, že opravdu
dobře. Pro nás je odměnou krásná a účelně
opravená školka, kde si nadále můžeme hrát
a pobývat s dětmi.
Chtěly bychom poděkovat všem zúčastněným za práci, přístup a ochotu, kterou nám
věnovali.

M

Navozilo se několik tun materiálu, že jsme
si mysleli, kam tohle všechno půjde? Už od
počátku bylo zřejmé, že budova tu stojí přes
30 let a práce na ní se budou muset udělat
tak, aby vydržela minimálně dalších 20 let.
–9–
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Celkové náklady se vyšplhaly na
2 219 353 Kč. Jednalo se zejména o kompletní zateplení obvodových zdí, jejich natření a zateplení stropu budovy. Bagry se
zakously do polorozpadlých betonových
dvorů, do stěn budovy se navrtalo přes tisíc
kotev pro desky na zateplení, podlaha pod
střechou se pokryla 30cm zateplovací vrstvou, zrekonstruovaly se hromosvody, po
obvodu budovy se ukotvily 20cm desky,
udělaly se nové odvětrávací otvory, provedla se oprava obou hlavních vchodů (do MŠ
a jídelny). Veškeré svody ze střechy (okapy) byly směřovány do kanálů, které vedou
pod novými chodníky kolem budovy.
Dotace činila 1 335 235,5 Kč, což je lehce
přes 60 % z celkových nákladů na stavbu.
Městys získal dotace ze Státního fondu životního prostředí (74 179,75 Kč) a zejména
od Ministerstva životního prostředí ČR
(1 261 055,75 Kč). V úterý, 25. listopadu
K U R Z

P R V N Í

2014, proběhla na místě stavby kolaudační
prohlídka za přítomnosti starosty, pracovni-

ce stavebního úřadu a zaměstnance hasičského sboru. Po nutném zaurgování stavebníka a doložení posledních dvou dokumentů, byla stavba 9. prosince 2014 prohlášena
za dokončenou a schopnou trvalého užívání.
Ivana Kubátová
Vojtěch Václav Pour

P O M O C I

V

S O K O L O V N Ě

Ž

atečtí záchranáři přijeli na Ročov a v sokolovně ukazovali
názorně, jak zachránit lidský život. Měli s sebou i malou
holčičku, asi 2 letou Emilly, která hrála i zraněné batole.
Někteří ročovští školáci posloužili jako figuranti při úrazech a jiní
je ošetřovali za odborné asistence záchranářů. Celé tohle zajímavé a poučné školení trvalo 2 hodiny. Rychle uteklo a mnozí z nás
přihlížejících si odnesli nové poznatky, jak pomoci lidem a zajistit zraněnému první pomoc i v mimořádných podmínkách. Bohužel přišlo méně lidí, než se očekávalo. Snad příště se podobná
akce povede s větším počtem občanů. Každý z nás se může stát
zraněným, nebo zachraňujícím.
Milena Liptáková
D Ě N Í

V

M Ě S T Y S I

R O Č O V

Stalo se:
 Akce ZŠ, MŠ, hasičů
Základní škola uspořádala tradiční předvánoční Betlém s rozsvícením vánočního stromu. Přes
sto dětí se sešlo v místní sokolovně. Tam hasiči pořádali dětský karneval. Akce byla jako
každý rok velmi úspěšná. Velikonoční náladu podtrhl Velikonoční jarmark, který zastřešuje
mateřská škola.
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 Vánoční přání
Jménem Městyse Ročov děkuji Základní škole Ročov, zejména Růžence Kubátové, která nám
vytvořila krásná, ručně tvořená, přání k Vánocům. Díky tomu jsme měli originální přání,
které se muselo všem líbit, stejně jako jsme byli velmi spokojení my. Děkuji!
 Jízdní řád a další informace
Občany městyse jsme informovali, že nový jízdní řád pro rok 2015 se nemění. Dopravní
obslužnost našich tří obcí zůstává stejná. Dále jsme Vás informovali, a to formou lístků do
poštovních schránek, o odečtech elektroměrů, svozu odpadů o Velikonoční pondělí (od
20. dubna probíhá svoz komunálního odpadu vždy každých 14 dní – lichý týden).
 Sběr textilu
Ve spolupráci s Diakonií Broumov jsme na začátku ledna uspořádali sběr textilu, hraček,
knih a jiných potřebných věcí, které přinesou radost a užitek těm, jimž se nedostává hmotných statků. Městys Ročov byl jednou z pouze pěti obcí, které se do lednového termínu sbírky
zapojily (dříve to bývalo dvacet až třicet obcí). Děkuji všem, kteří do sbírky přispěli.
 Úřední hodiny
Nově jsou pro veřejnost upraveny úřední hodiny kanceláře Úřadu městyse Ročov. V pondělí
a ve středu se prodloužil čas, kdy mohou občané navštívit městys, o půl hodiny. Nové úřední
hodiny:

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00–11:30 h
8:00–11:30 h
8:00–11:30 h
8:00–11:30 h
8:00–11:30 h

12:00–17:30 h
12:00–14:30 h
12:00–17:30 h
12:00–14:30 h
12:00–12:30 h

 Webové stránky městyse
Postupně aktualizujeme webové stránky Městyse Ročov. Již tam naleznete veškeré kontaktní údaje, aktualizované adresy i telefonické spojení. Nově můžete najít v sekci Novinky zajímavé odkazy na konané akce a další informace, které si můžete přečíst i z tepla svých domovů. V přestavbě dále pokračujeme.
 Kontejner na textil a sběr drobného elektrozařízení
Na začátku února městysi vypověděl smlouvu pan Slaboch, který zajišťoval sběr šatstva do
kontejneru na textil. Ještě před výpovědí si sběrnou nádobu bez oznámení odvezl. Naštěstí se
nám podařilo domluvit s firmou TextilEco, a tím zajistit na stejném místě (u nákupního střediska) sběr použitého textilu do dobře známého kontejneru. Dále bychom měli dostat od
společnosti Asekol sběrnou nádobu na drobné elektrozařízení – tzv. E-box (kalkulačky, myši, klávesnice, přehrávače, fotoaparáty, telefony, aj.) a akumulátory a baterie – tzv. B-box.
Nádoba musí být v uzavřeném prostoru, proto bude na faře. Předměty, které do ní patří, mohou občané však umístit před vrata na farní dvůr.
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 Seminář – neziskové organizace
V pondělí 23. března jsme ve spolupráci se Školou obnovy venkova, o. p. s., uspořádali bezplatný odborný seminář na téma Průvodce transformace NNO podle Nového občanského
zákona. Přednáška byla určena pro předsedy a členy výborů neziskových organizací. Akce se
zúčastnili zejména zástupci Spolku pro obnovu Ročova. Byla vyložena zejména problematika
nových stanov spolku.
 Nová telefonní čísla
Z důvodu reorganizace telefonického připojení (kvůli finančním úporám)
v rámci městyse a školských zařízení došlo ke dvěma změnám čísel:
Zdravotní středisko Ročov – nové telefonní číslo: 702 152 255,
Základní škola Ročov – nové telefonní číslo: 702 152 250.
Všechna ostatní čísla (kancelář úřadu, starosta a MŠ Ročov) zůstala stejná.
 Přednáška – pozemkové úpravy
Ve středu 22. dubna 2015 od 17:30 hodin se v zasedací místnosti Úřadu městyse Ročov
(č. p. 19) konala přednáška na téma „pozemkové úpravy“. Přednášky se zúčastnili pracovníci Krajského pozemkového úřadu pro ÚK – Pobočka Louny a pracovník Státního pozemkového úřadu. Přednáška byla určena zejména vlastníkům pozemků v k. ú. Dolní Ročov, Horní
Ročov, Úlovice a Břínkov. Iniciátorem přednášky byl pan Luboš Žďárský, městys byl organizátorem a pořadatelem akce. Akce byla úspěšná, sešlo se na třicet občanů.
 Spolupráce se společností dTest – publikace k volnému odběru
V rámci spolupráce s obecně prospěšnou společností dTest všem občanům nabízíme
k volnému odběru na Úřadě městyse Ročov následující publikace:
Jak na koupi ojetého vozu – dozvíte se praktické rady, jak nakupovat ojetý automobil nejen
v autobazarech, zejména ověřování technického stavu a prověřování původu vozidla, při samotné prohlídce vozidla či uzavírání kupních smluv.
Jak nespadnout do pasti – zde se dočtete o rizicích při nákupu zboží a poskytování služeb
při předváděcím a podomním prodeji. Naleznete též návod, jak pomocí vzorového dopisu
odstoupit od nechtěně podepsané smlouvy
Stovka triků obchodníků – publikace pomáhá spotřebitelům vyhnout se četným úskalím,
která jim hrozí při nákupech zboží i služeb.
Spotřebitelská práva v novém – brožura Vás stručně informuje o všech podstatných změnách v novém občanském zákoníku účinném od 1. ledna 2014.
Dále si můžete bezplatně vyzvednout v kanceláři úřadu samolepky s nápisem“Prodejci, nezvoňte!“ a „Nevhazujte reklamu!“, které si můžete přilepit například na poštovní schránku.

Dále společnost dTest nabízí následující bezplatné poradenské služby:
 Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní
lince a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného
hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po–Pá, 9–17 hod.
Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna.
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 Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává dosažení dohody ve
sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde o internetovou službu přístupnou každému na
webových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může spotřebitel zadat
stížnost, sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho
stížnosti.
 Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách
www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací
k vybrané kategorii výrobků.
 Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke
stažení na webových stránkách www.dtest.cz/vzory).
 Elektronické příručky: Pomocník na cesty, Omyly českých spotřebitelů, Potravinářský
kompas a další.
Vše potřebné naleznete na webových stránkách: www.dtest.cz
 Co jsme udělali vlastními silami
Na konci února končil pracovní úvazek pěti pracovníků veřejně prospěšných prací. Zažádali
jsme o sedm nových míst, všechny nám byly přiděleny. Dokonce se podařilo získat místo
předáka VPP, který koordinuje práci VPP. V současné době má městys osm pracovníků VPP
včetně jednoho předáka.
Od listopadu jsme udělali pomocí našich zaměstnanců VPP (tzn. vlastními silami) následující
práce: odkopali jsme nánosy hlíny u lampy u odbočky ze silnice k 12bytovce (zvýšila se tím
manipulační plocha zejména pro osobní auta); vyklidili a vyčistili jsme tak zvaný „Pochválov“, tzn. místnost pod podiem v sokolovně, kde byl zbytečný nepořádek; zasypali jsme některé rozježděné díry v ulicích, vyčistili jsme půdu na faře (vznikl tam teď potřebný odkládací
prostor); řezali jsme popadané stromy (děkuji hasičům za jejich rychlou reakci při výjezdech
k spadlým stromům při silném větru); sbírali větve a udržovali hřbitovy; řešíme problém přívalové vody, která při deštích proudí s bahnem a kamínky do mateřské školy. Již jsme překopali cestu od pana Petráka k 12bytovce a položili tam žlabovnice, pracovníkům se též podařilo najít a zprovoznit zasypaný kanál pod cestou k 12bytovce od pana Stanka (dříve tam byla
strouha). Při nedávných deštích tudy voda již proudila a velmi se tím zamezilo vniknutí vody
k mateřské škole. Škoda, že se toto opatření neudělalo dříve, i k tomu bylo minulé vedení obce několikrát vyzýváno. Čistíme též cestu do Dolního Ročova, tzv. „Betonku“. Vytvořili jsme
několik cedulí zákaz skládky a umístili je na exponovaná místa, též jsme odvezli 36 pneumatik ze zatáčky u Kocanky (vyčistili les v majetku městyse), zkulturnili jsme částečně náměstíčko v Dolním Ročově od náletových křovisek; uklidili jsme okolí
Již natřené sloupky k oplocení
Řítě a vyrobili poklopy na šachty,
mladé výsadby stromků v lese.
aby do nich nemohl náhodně někdo
spadnout. Staráme se o lesy, které
vlastní městys Ročov. Vysadili jsme
500 nových buků a 50 čtyřletých
dubů. Teď nás čeká oplocení nově
vysazených stromů. Již máme jak
pletivo, tak namořené kůly (vše děláme vlastními silami, a tím šetříme
finanční prostředky). Z minulých let
v lesích zbyly pouze zarostlé stromečky (buřeň), které jsme pracně
museli ošetřit.
– 13 –
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Nechali jsme vyklidit a následně jsme vyčistili obecní garáž v bývalé lékárně, která
z nepochopitelných důvodů 2 roky nesloužila svému účelu a nebyl z ní tudíž placen ani nájem
(byl tam pouze nepořádek). Rozveselili jsme náměstí výsadbou živých letniček.
A další každodenní či pravidelně se opakující práce typu vynášení odpadků, uklízení veřejného prostranství, úklid sněhu či posyp chodníků. Spolupracujeme též s ředitelkami ZŠ a MŠ
Ročov, tím dochází k přirozené kooperaci mezi školami a obcí. Taktéž s knihovnou. Děkuji
pracovníkům VPP za dobrou práci.

Stane se:
 Čarodějnice
Sbor dobrovolných hasičů pořádá na večer ve čtvrtek 30. dubna v parku, jako každý rok, pálení čarodějnic.
 Máje
Po pěti letech se v městysi Ročov budou konat Máje. Naplánovány jsou na pátek, 1. května.
V rámci této slavnosti bude uctěna památka padlých vojáků. Všichni občané jsou srdečně
zváni.
 Mše svaté
Pravidelně se konají mše svaté v dolnoročovském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
3. května, 14. června a 5. července, tradičně od 14:30 hodin.
 Dovolená – lékař
Ve středu a čtvrtek, 6. a 7. května, bude mít místní lékař MUDr. Brada dovolenou. Sestra
bude během ordinační doby přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Faustová – poliklinika
Louny.
 Dětský den
Městys Ročov pořádá tradiční dětský den. Tentokrát se
uskuteční v sobotu 6. června od 14:00 hodin, ale pozor,
v Horním Ročově na hřišti a jeho okolí. Budou připraveny nové soutěže, do organizace se ve spolupráci
s městysem zapojí de facto všechny zájmové složky naší
obce: myslivci (patří jim velké poděkování za to, že léta
předtím pořádali dětský den sami), hasiči, střelci, fotbalisté i základní škola. Můžete se proto těšit na nový zážitek. Všichni občané z našich obcí i okolí jsou zváni,
zejména však děti, pro které je akce pořádána! Těšíme
se na viděnou.
 Noc kostelů
Ve spolupráci se zámkem Nový Hrad v Jimlíně, chystá městys Noc kostelů v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově. Zatím je vše v přípravné fázi, pokud se podaří vše
dojednat, budeme Vás včas informovat o této zajímavé akci.
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 Hry mikroregionu
Tradiční Hry mikroregionu v letošním roce pořádá obec Brodec, a to v sobotu 13. června
2015 v odpoledních hodinách. Můžete se těšit na nové soutěže, zábavu či se setkat a pohovořit se svými známými. Osobně věřím, že se Ročovu podaří sestavit silný tým, abychom
úspěšně reprezentovali naši krásnou obec. Vítězný tým vždy pořádá následující hry. Paní starostka Mlýnková z Brodce všechny srdečně zve.
 Svoz nebezpečných odpadů
Dne 20. června proběhne ve všech částech městyse sběr nebezpečného odpadu – pro občany
zdarma. Více se dozvíte na konci Zpravodaje.
Vojtěch Václav Pour
I N D I C K Ý

B Ě Ž E C

do si myslí, že sem k nám doběhl nějaký závodník až z Indie, tak je na omylu. Jedná
se o zajímavý druh kachen, jejich specifickým znakem je vzpřímený postoj, dlouhý
krk a věčná chuť k jídlu. Co je jejich lahůdkou, jsou hnědí slimáci, kterých je pořád
plná zahrada a sežerou veškerou zeleninu. Jenže takový kachní pár stačí zkonzumovat pěknou
hromadu těchto slizoušů. Dokud jim žaludek stačí, až se převažují tou tíhou dopředu. Stačily
zbaštit všechny slizáky u nás, pak i sousedé nám donášeli plné kyblíky. Kachny jsou docela
chytré. Když jsem si je pracně sehnala (také poznala kluka – zelený zobák a holka – hnědý
zobák), tak jsem je dala na dvorek, kde jsou i slepice s kohoutem. Jenže dvorek patřil drůbeži,
a tak milé kačeny dostávaly na frak, slepice i kohout je proháněl, kloval a zaháněl pryč. Za
čas však kačeny byly větší než slepice a přesně si pamatovaly, kdo je šidil. Takže nyní kachní
pár kraluje na dvorku, prohánějí kohouta i některé drzé slepice. Večer si však zalezou do svého domečku a druhý den se vše opakuje. Tyhle kachny vůbec nelétají, jen tak poskakují
a mezi sebou se dorozumívají legračním způsobem. Zjara by měly začít snášet vajíčka a vysedět své potomstvo. Jinak jsou také dobrou a chutnou pečínkou.
Milena Liptáková

K

J E Š T Ě

J E D N O U

O

K A C H N Á C H

alebné lázně na Moravě – Teplice nad Bečvou. Zajímavé okolí, řeka a na ní stovky
kachen, ale ne takových, jak jsme zvyklí vídat tady u nás. Zřejmě se podařilo domácím i divokým kačenám zkřížit své potomstvo a stvořit tady raritu. Některé mají
tvar těch domácích, ovšem napůl zbarvené na divoko, jiné mají zelené hlavy a bílá těla, další
pak půl na půl a různých odstínů od šedavé, až po černé barvy. Ale všechny zde plavou v pohodě a klidu do té chvíle, než spatří na mostě nad řekou Bečvou lidi mávající rukama. Hned
se rozletí a přistanou na místě, kde jim lidé, lázeňští hosté, hází zbytky chleba a jiných dobrot.
Ještě jsem nikde jinde neviděla tak pěkně vykrmené barevné kachní hejno. Nafotili jsme tuhle
zajímavost, aby i ostatní uvěřili, co vše tady u nás v České republice je k vidění.

M

Milena Liptáková
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S L A V N O S T N Í
V

O T E V Ř E N Í N O V É
R O T S C H A U

ěstys Ročov má dvě partnerské
obce v Německu. Územně bližší
Mildenau a o něco vzdálenější
Rotschau. První jmenovaná obec má více
obyvatel (asi okolo 3,5 tisíc) než náš
městys. Druhá je menší (okolo 1 tisíce), ale
je součástí většího Reichenbachu. Rotschau
nemá svého starostu (Bürgermeister), nýbrž
správce (Ortsvorsteher). Poté, co jsem se
ujal úřadu, kontaktoval jsem přátelským
dopisem obě partnerské obce s tím, že naše
spolupráce je postavena na dobrých základech a jako nové vedení jsme připraveni
nadále spolupracovat. Nezávisle na tom mi
napsal jak pan správce V. Bursian, tak starosta Reichenbachu pan D. Kiebling a blahopřáli mi ke zvolení s tím, že budou velice
rádi, pokud nadále naše spolupráce přetrvá.
Netrvalo dlouho a z Rotschau přišla pozvánka, abychom se zúčastnili otevření
zbrusu nové mateřské školy.
Pozvání jsme přijali a 20. března jsme vyjeli směr Svobodný stát Sasko – Rotschau.
Delegaci za náš městys tvořili: starosta,

M

Š K O L K Y

místostarostka, ředitelka ZŠ Ročov (bohužel ředitelka MŠ v tento den jet nemohla)
a jako tlumočník pan Ing. Sochůrek. Vyjeli
jsme ráno, bez větších průtahů dorazili do-

poledne k Málkům (hostinec U Málků
v Rotschau). Tam se nás ujal pan Bursian.
Připravil pro nás prohlídku hradu Mylau
v sousední vesnici. Na obědě (U Málků)
jsme se přivítali se starostou Reichenbachu.
Po poledni jsme byli u otevření nové mateřské školy, kterého se účastnil i člen zemské
rady. Jako první vystoupili zástupci obce,
poté dostal slovo starosta Ročova a nakonec
hovořila tamní paní ředitelka. Vystoupily
i děti s paní učitelkami s krátkým programem písniček. Jako dárek od českých přátel
dostala škola velkého plyšového krtečka
české výroby. Po spatření krtečka byly děti
nadšené, paní ředitelka nám dokonce pověděla, že krtečka má velmi rád její malý syn.
Na důkaz stávajícího a budoucího přátelství
jsem předal panu starostovi i panu správci
drobný dárek české výroby. Celé veselí
bylo zakončeno společnou prohlídkou nové
školy. Domů jsme přijeli ve večerních hodinách.
Všem zúčastněným děkuji za to, že úspěšně
reprezentovali městys a těším se na další
spolupráci s našimi německými spřátelenými obcemi.
Vojtěch Václav Pour
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V Ě T R N Í K Ů

N A

P O D P O R U

D Ě T Í

ákladní škola Ročov se zapojila do výroby větrníků na
podporu dětí s nemocí zvanou cystická fibróza. Do jejich
výroby se děti s nadšením pustily v pátek 21. listopadu
na „Větrníkový den“. Větrníky různých velikostí zářily všemi
možnými barvami a nakonec je děti podle své fantazie nazdobily korálky a nalepily na velké papírové role. Po dokončení výroby se všichni žáci seřadili a připravili se i s větrníky na společnou fotografii, kterou jsme poslali do klubu nemocných cystickou fibrózou.
Růžena Kubátová

Z

P O Z V Á N K A

N A

R O Č O V S K É

M Á J E

ěstys Ročov pořádá na státní svátek v pátek 1. května slavnost Máje. Ve spolupráci
se zájmovými složkami městys uspořádá tradiční akci, která se naposledy konala
v roce 2010. K poslechu zahraje kapela Kaštanka a v průvodu půjdou i živí koně.
Dopoledne, od devíti hodin, projde průvod Břínkovem, od 10:15 hodin bude v Úlovicích
uctěna památka padlých a následně průvod zamíří do úlovských uliček. V Horním Ročově
bude od 12:00 do 15:00 hodin otevřen kostel, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu prací dětí z MŠ Ročov a žáků ZŠ Ročov. Od jedné hodiny odpoledne proběhne na stejném místě malé vystoupení žáků základní školy. Na programu budou básničky, písničky i hra
na flétny. V půl druhé vyjde průvod od lípy k pomníku padlých ve světových válkách. Zde
přítomní uctí památku vojáků, kteří padli za naši vlast. Pietní akt doplní ročovský sbor. Ve
dvě hodiny budou pokračovat máje, průvod půjde celým Ročovem. Celý den se zakončí –
v případě příznivého počasí – u ročovského krále, kde se plánuje od 18:00 do 20:00 hodin
posezení s hudbou. Všichni spoluobčané i obyvatelé okolních obcí jsou na slavnost srdečně
zváni.
Vojtěch Václav Pour

M
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R O Č O V Á N E K
o b č a s n í k M a t e ř s k é

š k o l y

R o č o v

Ještě se vrátíme ke starému roku:
Během července a srpna byly zrekonstruovány toalety a umývárna
z rezervního fondu mateřské školy
instalatérskou firmou Z. Klumpara
z Loun.

V měsících srpnu až listopadu
probíhalo zateplení mateřské
školy, z dotace, kterou získal
Městys Ročov. Stavební práce
prováděla firma STAVUM Louny. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za spolupráci a dobře odvedenou práci.
Poslední den v říjnu jsme uskutečnili pro
děti a rodiče „Lampionový průvod“
s „Dýnějádou“. Zúčastnilo se hodně
lidiček z Ročova i okolí. Dětem bylo
rozdáno 80 balíčků se špekáčky a odměnami. Počasí nám přálo a den se velice
povedl i díky sponzorům, kteří se postarali o dárky a pohoštění pro děti. Děkujeme.
Před samotnými vánočními svátky proběhlo několik akcí v MŠ: Setkání u Vánočního stromu, Návštěva Mikuláše a čerta, Pečení perníčků a zdobení vánočního stromu
s nadílkou, Vánoční oběd a Besídka pro rodiče s výrobou vánočních motivů, Pásmo básní
a písní u Betléma.
A co nás nyní čeká v roce 2015?
V lednu šli budoucí školáci na exkurzi do ZŠ a čeká je samotný zápis do 1. třídy.
V únoru proběhl “Tematický týden – každý den, tak trochu jinak a karnevalový rej“.
Březen je měsícem, kdy Vítáme jaro a jdeme v průvodu do Dolního Ročova utopit Smrtku.
Nesmí chybět projektový den „Putování za čarodějnicí Kanimůrou“.
„Velikonoční jarmark“ byl v dubnu před Velikonocemi. Opět se setkáte s ukázkami jarních
výzdob a velikonočních kraslic.
V dubnu se otevřou dveře školky pro děti, rodiče a veřejnost. Přijďte se podívat, jak to u nás
ve školce vypadá, co děláme a uvidíte i výstavu dětských prací.
Poté už následuje samotný zápis do MŠ, termín bude vyvěšen na webových stránkách školky
i městyse a vývěsní tabuli ÚM Ročov.
Květen a červen budeme jezdit do plaveckého bazénu v Lounech.
– 18 –
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Kam pojedeme na výlet je ve stádiu plánování. Ještě se setkáme s příslušníky Hasičského
záchranného sboru a užijeme si projektový den s nimi.
Konec školního roku zakončíme „Letní slavností“ na zahradě školky, budou soutěže, táborák, noční spaní v MŠ a rozloučení s předškoláky.
Nezapomeňte, že třídíme odpad a sbíráme PET lahve, papír a víčka pro nemocné děti,
které čekají na operaci. Děkujeme, že nám pomáháte!
Další informace o školce a fotografie z akcí najdete na webových stránkách školky:
www.msrocov.cz
Ivana Kubátová
B E Z P L A T N Ý S B Ě R N E B E Z P E Č N Ý C H
K O M U N Á L N Í H O O D P A D U

S L O Ž E K

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen, a. s., vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
Tato akce se uskuteční v sobotu 20. června 2015 dle stanoveného harmonogramu:
9:30–9:40
9:45–9:55
10:00–10:10
10:15–10:25

hod.
hod.
hod.
hod.

Ročov č. p. 19 – fara
Ročov na návsi před lípou
Úlovice na návsi
Břínkov na návsi.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí
chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazené zařízení, pneumatiky z osobních vozů a kovy.

Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu rozmístěných v obci, neboť ztěžují využití odpadu jako suroviny.

Tyto služby jsou pro občany zdarma.

Grafická úprava: Ing. Vojtěch Václav Pour
Zpravodaj vydává: Úřad městyse Ročov (www.obec-rocov.cz)
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Zpravodaj vychází 27. dubna 2015.
Uzávěrka příštího čísla je 20. července 2015.
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