Číslo 16 * březen 2016
Zpravodaj pro Ročov, Úlovice a Břínkov
Vážení spoluobčané,
blíží se nám jaro a městys Vám přináší další číslo Zpravodaje. Opět se dočkáte povídky pana Kozla, tentokrát s názvem: O fextech a lidech silných,
těšit se můžete na články ze základní školy nejen o studijním pobytu
v Anglii a městyse, kde Vám přiblížíme rozpočet a ohlédneme se například
za rekonstrukcí kulturního domu.
Věřím, že se hojně zúčastníte akcí, které pro Vás městys ve spolupráci se
zájmovými složkami připravuje. Děkuji Vám za přízeň, očekávám Vaše
články, náměty, podněty, které bychom mohli uplatnit v řízení radnice,
abychom se v našem městysi cítili opravdu jako doma!
Přeji příjemné počtení
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor

O FEXTECH A LIDECH SILNÝCH

S

lýchával jsem, že jsou fexti, to jest lidé velmi silní, kteří se narodili již
v košilce. Nikdy jsem u nás takových lidí nepoznal, ale do kláštera
chodil alespoň jednou za rok muž, o jehož síle vypravovali podivuhodné věci. Říkali jsme mu i před ním Herkules.
Byl to krajánek, který jenom docházel do mlýnů a navštěvoval svého bratrance pana převora Doubka; oba byli od Domažlic. Herkules chodil
v červených šatech jako kat; my hoši jsme se nejvíce divili jeho ohromné
dýmce, do které jistě složil celý balíček tabáku najednou. Také prý sloužil
pod Radeckým v Italii a jako svědectví nosil italskou kulku zarostlou ve
stehně.
O jeho síle vypravovaly se podivuhodné věci, ale já jsem jeho síly neviděl
v žádném díle a v žádné práci. Byla to snad jen jeho pověst; nedělal nic,
leda že snad pomohl vytlačiti sedlákům jejich povoz ze mlýna, kde byly
cesty příslovečně špatné. Panímámy kvičely již napřed, když podával jim
ruku.
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Jako o skutečném silákovi vypravovalo se
dlouho o kterémsi panu farářovi z Řenčova.
Byl u lidí řenčovských velmi oblíben, protože to byl dobrý člověk, který si rád zažertoval; v zájezdní hospodě strýcově byl vždy
vítán, protože hostů nezarmoutil.

Můj otec byl také silen. Kdysi byl přítomen
u strýce hostinského, když nějací mladíci se
chtěli práti. Vzal je za límce, pozvedl trochu
od země a trochu s nimi zaklepal obličej
proti obličeji, až jim z nosu červená kapala,
a byl by je společně ze sálu vyhodil, ale
mladíci prosili a slibovali, že budou již zticha, tak jich nechal. Bujnost je přešla; ani
jich nenapadlo, aby
v hádce pokračovali.
Se mnou chodil do
školy spolužák, který byl skutečně na
svůj věk neobyčejně silen. Jmenoval
se Bláha z Oulovic.
Vzal mne a Václava
Radu na ramena
a chodil s námi po
třídě. Rada však házel nohama jako kapr
a roztrhl diagram pana řídícího Vohánky.
Ten ovšem neměl pro takové kousky pochopení a nechal nás po škole. Bláha byl
veliký dobrák a rodičové, myslím, že byli
rádi, že mají takového siláka, který v 9 letech unesl pytel obilí a od 12 let okopával
chmelnice krací; škola však mu nevoněla.
Ve 14 letech onemocněl (snad souchotinami) a zemřel.

Kdysi tam přijel nějaký mlynář z Rakovnicka
a vezl několik
mlýnských kamenů
ze Žehrovic. Mlynář
byl žerty pana faráře unesen a pil
z horka a z radosti
jako duha. Pan farář odešel po desáté hodině a mlynář
ulehl v hospodě.
Ale jak ráno byl
překvapen, když
jeho kameny byly rozneseny po celé vsi.
„To nikdo neudělal, než pan farář; nikdo
není tak silný.“
Mlynář kameny opět přikutálel k vozu
a pan farář po mši svaté pomohl mu je naložiti.
Řezníci byli také silni, snad na býky zručnější než jiní. Mlynáři také hodili pytel obilí
nebo mouky na rameno jako nic, co by nedokázali
kameníci,
kteří
zacházeli
s ohromnými balvany zase snadněji než
mlynáři.

Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

Na obrázku je pozdější ročovský silák a dobrý muž – pan Kopta (fotografie z archivu pana
Josefa Frice staršího).

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V ZŠ ROČOV

T

ak jako každý rok proběhlo „střídání stráží“. Páťáci se nám rozutekli do lounských šestých tříd a my jim přejeme mnoho úspěchů na dalším kousku jejich životní cesty.
A místo nich přišli plni nových očekávání prvňáčci.
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Složení žáků je:
 1. ročník – 11 žáků
 2. ročník – 3 žákyně
 3. ročník – 5 žáků
 4. ročník – 7 žáků
 5. ročník – 8 žáků.
Celkem si lehce spočítáte, že je to 34 dětí, což je pěkné. V letošním školním roce se po dvou
letech i poštěstilo, že je hodně prvňáčků, nemusí být spojeni s jinou třídou, což je pro ně velký luxus.
Pro práci v letošním školním roce,
navíc mimo rozpočet, škola získala
dotaci z evropských fondů ve výši
251 942 Kč. Z této částky je
113 512 Kč určeno na čtenářské
dílny jako prostředek ke zkvalitnění
čtenářství a čtenářské gramotnosti
tzn., že nakoupíme více než sto knih
do školní knihovny a budeme zavádět další nové formy literární výchovy do výuky. Zbylá částka
138 430 Kč je věnována na zahraNoví prvňáčci
niční jazykově – vzdělávací pobyt
pro žáky, na který odjíždí již 27. 9.
A vrátí se 2. 10., vše mají hrazeno, kromě svých osobních výdajů. Protože se učí anglický jazyk – jedou do Anglie. O tom, jak se jim tam líbilo, se dočtete ve Zpravodaji. Další dotace
11 800 Kč je od Ústeckého kraje. Ta
bude během školního roku vyčerpáOdcházející
na na roční studium metodika prepáťáci
vence. Doufáme v to, že studium
kromě jiného přinese zajímavé metody, formy práce a další náměty, jak
ještě zlepšovat klima školy.
Od sběrných surovin jsme vyhráli za
druhé místo ve sběru PET lahví poukázku v hodnotě 1 500 Kč, která je
určena na nákup hraček a sportovních potřeb do školní družiny.
Tímto bychom Vás rádi poprosili,
abyste nám i v letošním školním roce
pomohli sbírat starý papír a PETky, protože jsme se opět do soutěže přihlásili.
Jinak všechny čeká ve školním roce spousta práce, učení, poznávání, ale i výtvarných, sportovních a dalších soutěží i her. Těšíme se také na společné setkávání při našich již tradičních
akcích, o kterých Vás budeme vždy včas informovat. Všechny dostupné informace stále můžete také najít na stránkách školy www.zsrocov.cz. Jsme rádi, že nadále zůstáváte našimi
příznivci.
Jana Citová
–3–
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STUDIJNÍ POBYT S VÝUKOU
ANGLICKÉHO JAZYKA

Z

ákladní škola Ročov získala grant
z EU pro své žáky na šestidenní
studijní pobyt v Anglii. V neděli,
27. září 2015, jsme se vydaly (my holky
) na cestu, která byla dlouhá, ale skoro všechny jsme ji téměř celou prospaly,
takže nám to uteklo.
První den jsme strávily v Londýně. Viděly jsme zde ty nejhlavnější památky –
Big Ben, Tower of London, korunovační
klenoty, Tower Bridge, Buckingham
Palace. Měly jsme také tu možnost vidět celý Londýn z London Eye a projely
jsme se lodí po řece Temži. Večer jsme
dorazily do městečka Eastbourne, kde
jsme byly ubytované, a kde probíhala
v úterý a ve středu dopolední výuka pro
žáky, která se jim moc líbila.
Další den jsme se byly podívat na útesy
Seven sisters. Počasí nám vyšlo, byla to
nádhera. Večer jsme si udělaly procházku k molu v Eastbourne a nasbíraly jsme
i nějaké mušle. Třetí den nás čekalo
pašerácké muzeum v Hastings. Viděly jsme zde i film o tom, jak se dříve pašovalo přes Francii. Poslední den jsme byly v Sea life centre, v Brightonu. Viděly jsme tu také Royal Palace –
bývalou královskou residenci. Odpoledne jsme strávily nakupováním a relaxováním u moře.
Večer jsme se vydaly zpátky domů. Počasí nám vyšlo a studijní pobyt s výukou anglického
jazyka jsme si moc užily!
Eliška Citová

A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?

P

okaždé, když jsou prázdniny, je v Úlovicích mnoho dětí a mládeže. V obci však není
místo k bezpečným hrám. Děti jsou na návsi okolo čekárny, kopají si s míčem, večer se
baví a některým lidem vádí jejich přítomnost. Bylo by dobře i v zájmu bezpečí pro děti
vytvořit malé hřiště za vesnicí, kde by si mohly hrát. Dříve býval plácek za humny, ale teď je
tam soukromý pozemek, nebo na louce u potoka. Věřím, že dobrá vůle a zdravý rozum pomůže, aby si děti z Úlovic mohly bezstarostně a bezpečně hrát.
Milena Liptáková
Pozn. red.: Již se připravují návrhy na vytvoření hřiště v Úlovicích tak, aby bylo bezpečné
i účelové.
–4–
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REKONSTRUKCE
KULTURNÍHO DOMU ROČOV

R

ekonstrukce je zdárně za námi,
a proto se sluší udělat malé ohlédnutí na jednu z největších akcí, která
na Ročově proběhla. Nové vedení městyse
při nástupu do funkce převzalo již zahájené
výběrové řízení na dodavatele plánované
rekonstrukce sokolovny. Zadání bylo rozděleno na dvě oblasti: samotné snížení energetické náročnosti (to znamená zateplení
a výměna
všech oken
a dveří)
a dále nová
střecha na
objektu.
Vyhrála firma Lounská
stavební,
spol. s r. o.
Podala nejnižší celkovou nabídku, ale též
její nabídka byla nejlevnější pro obě oblasti
zadání samostatně. Protože střecha nebyla
předmětem dotace, chtěli jsme získat ještě
dotaci z Regionálního operačního programu na vnitřní rekonstrukci, do které by se
zahrnula i nová střecha. Nicméně o tuto
dotaci jsme nakonec nežádali z důvodu, že
bychom museli vnitřní rekonstrukci započít
o měsíce předtím, než bychom se dozvěděli, zda vůbec dotaci dostaneme. Do takového rizika jsme jít nechtěli, protože by to
mohlo znamenat zadlužení městyse. Z toho
důvodu byly na jaře zastupitelům předneseny de facto tři varianty řešení.
Za a) Zrekonstruovat KD včetně střechy
s tím, že střechu si celou bude hradit
městys z vlastních zdrojů. Za b) Využít pouze dotaci na zateplení a střechu vyspravit –
do sálu při dešti zatékalo. Za c) Nezačít rekonstrukci, protože dělat věc polovičatě
není řešení.

Nebylo by ku prospěchu, kdyby nám zatékalo do nově položeného zateplení na
stropě. Nakonec převládl názor, že je třeba
udělat rekonstrukci včetně střechy.
Ohledně kauzy pana Ing. arch. K. Chlouby
je nutno asi vše vysvětlit od začátku. Ing.
Chlouba několikrát uváděl nejen na vývěsní
skřínce spolku (aniž by k tomu měl právo –
zakázal mu
to jak předseda spolku,
tak pan děkan), že projekt minulého v e d e n í
(s č e r n o u
střechou,
původním
rozdělením
a vzhledem
oken i bílou
fasádou)
současná rada podporuje, což nebyla od
začátku pravda. O výsledku se můžete přesvědčit sami. Oháněl se územním plánem,
který dle jeho názoru přikazoval udělat na
KD jinou střešní krytinu. Tvůrce územního
plánu (tím byl Ing. Chlouba) by měl však
vědět, že nic takového není závazné
a zejména tyto detaily územní plán ani nemá v popisu práce řešit. Střecha nebyla
předražená. Jak je psáno výše, na střechu
bylo vypsáno řádné výběrové řízení a její
cena byla nejnižší. Firma, kterou oslovil Ing.
Chlouba z vlastní iniciativy, se mohla přihlásit do veřejné soutěže. Neučinila tak,
proto její nabídka je naprosto nerelevantní,
zvláště tehdy, když již byly známé konečné
vysoutěžené ceny, které znal i Ing. Chlouba.
Ing. Chlouba se domnívá, že několik desítek
let staré trámy by unesly po dalších padesát let taškovou krytinu. Máme vyjádření
autorizovaného statika, který doporučuje
–5–
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lehkou (tedy plechovou) krytinu. Architekt, dodavatel stavby, statik a další osoby
se s použitím plechové krytiny shodovali.

kde požaduje zastavení dotace! Čímž by
městys přišel o peníze, a tím by byly ohroženy další investiční akce.

Ing. Chlouba se též domníval, že se stavba
nestihne. Staveniště bylo předáno dodavateli 22. června 2015 a vše se řádně stihlo.
Rada městyse Ročov v dobré víře uzavřela
s Ing. Chloubou smlouvu na výkon technického dozoru investora (TDI) – na začátku
roku 2015. Aniž bylo předáno staveniště,
Ing. Chlouba si fakturoval de facto celou
částku za výkon TDI. Oslovoval
firmy
bez souhlasu
městyse (viz
firma na
střešní krytinu) a nárokoval si finanční
částky za služby, které jsme
si neobjednali. Proto se
Rada městyse
Ročov rozhodla rozvázat s Ing. Chloubou smlouvu a uzavřela po výběrovém řízení na výkon TDI
smlouvu novou (levnější o jednu polovinu
z ceny Ing. Chlouby).

Rada městyse Ročov též rozhodla, že sokolovna bude vypadat jinak, než na původním
projektu. Změnili jsme tvar i barvu oken
i barvu střechy. Důvodem pro tyto změny
bylo zlepšení vizuální stránky kulturního
domu. Minulé vedení chtělo zachovat staré
tvary oken z důvodu již vyměněných tří
oken za plastová. Myslím, že současné rozložení
oken
více odpovídá
historii a zlepšilo vzhled.
Vše dopadlo
dobře a dotaci
jsme z í s k a l i .
Aby v n ě j š í
rekonstrukce
byla kompletní (starý projekt s tím nepočítal) navíc
jsme schválili:
nový hromosvod, odvodnění srážkových
vod, rozšíření hlavních vstupních dveří,
osvětlení vnější i vnitřní (zbudování nového
podhledu), zámkovou dlažbu před hlavním
vstupem, úpravu dlažby pod přístřeškem,
opravu venkovního podia a novou střechu
u přístřešku k hřišti, rozvod slaboproudů,
nové zábradlí a vodoměrnou šachtu.

Petice, kterou Ing. Chlouba uspořádal
v kostele o pouti, byla opět irelevantní
a nevhodná. Vnucoval současné Radě (a de
facto i veřejnosti) to, že projekt minulého
vedení je projekt náš.

Celková finanční náročnost rekonstrukce:
5,9 milionu korun. Dotace: Státní fond životního prostředí ČR necelých 100 tisíc Kč
a Fond soudržnosti Evropské unie přes
1,6 milionu Kč. Vlastní prostředky městyse:
cca 4,2 milionu Kč.

Ing. Chlouba si také stěžoval na Stavebním
odboru při Městském úřadě v Lounech na
náš projekt. Když v Lounech neuspěl, podal
stížnost na pracovnici úřadu v Lounech na
Krajský úřad Ústeckého kraje. Tím bylo
ohroženo podání Žádosti o změnu stavby
před dokončením a zmaření celé rekonstrukce. Též podal stížnost na Státní fond
životního prostředí ČR ohledně KD Ročov,

Žádali jsme též o dotaci z Fondu Ústeckého
kraje na neuznatelné náklady projektu (ty
které nezahrnovala dotace), ale nebylo
nám vyhověno.
–6–
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Dále bych rád uvedl, že fámy o využití kulturního domu
po rekonstrukci nejsou
pravdivé. Před
rekonstrukcí
s l o u ž i l KD:
škole, školce,
střelcům, fotbalistům, zábavám, spolkům apod. Po
rekonstrukci
již slouží KD:
škole, školce,
střelcům, fotbalistům, zábavám, spolkům apod. Pouze, co se změnilo je, že Rada městyse Ročov vypracovala

Provozní řád a stanovila správce KD. Obojí
slouží k tomu,
aby se budova
používala řádně a využívala
hospodárně.
Věřím, že sokolovna bude
sloužit dalších
minimálně sto
let, a to pro
všechny obyvatele a ku
prospěchu nás
všech!

Vojtěch Václav Pour

KONCERT V ÚLOVICKÉ KAPLIČCE

U

ž se stalo tradicí, že v malé kapličce na návsi pořádáme
koncert. Účinkuje každý, kdo něco umí a rád potěší
ostatní. V roce 2015 se opravdu vydařil, a podle reakcí
posluchačů byl povedený. Nejprve vystoupil Ročovský pěvecký
sbor s písněmi lidovými a duchovními, pod vedením dirigenta –
našeho starosty – Vojtěcha V. Poura a sklidil velký potlesk. Pak
zazpívaly děti z ročovské školy, zahrály na flétničky, na které je
naučila Eliška Citová, a opět jim lidé hodně zatleskali. Na kytaru
se sama doprovázela mladá a talentovaná zpěvačka Sára Plašilová a moc nás všechny překvapila suverénním zpěvem a hrou
třech písní. Nakonec bylo velké udivení, neboť sem zavítal pravý „Laponec“ v lidovém kroji
a zapěl svoji národní píseň, které však nikdo nerozuměl, protože byla ve finštině. Celé veselé
odpoledne se povedlo a lidé se pobavili. Snad i svatý Antoníček se z obrazu nad oltářem
usmíval, jak se oulováci umí radovat, když má svátek.
Milena Liptáková

HRY MIKROREGIONU V ROCE 2015

S

outěže probíhaly na nedalekém Brodci, kde soutěžily všechny obce Lounského Podlesí.
Ročovské družstvo si vedlo dobře ve všech disciplínách – vědomostní, silácké, zručné
a rychlé zkoušky vydrželi všichni. Hodně veselé bylo improvizované vystoupení naší
Kristýny (kapitánky) s kejklířem, kterému obratně a vtipně pomáhala v jeho aktivitách. Měli
jsme letos silné mužské a jednu dívku (bylo dobře, že se nemuselo vybírat na poslední chvíli
–7–
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a kamarádi se přihlásili sami a rádi). Vyhráli však hřivičtí, a tak příští rok budeme u nich zdolávat všechny druhy zajímavých a legračních disciplín. Pomalu, ale jistě budeme postupovat
z 6. místa kupředu, a tak za čas se povede získat i místo 1., abychom mohli na Ročově uspořádat další hry mikroregionu.
Milena Liptáková

DRAKIÁDA

D

ne 09. 10. 2015 Základní škola Ročov na místním fotbalovém hřišti pořádala Drakiádu. Děti nejdříve pouštěly draky, kdy soutěžily o to, který drak je nejhezčí, a který se
stane "piloťákem". Spousta létajících draků vzlétla vysoko, a tak hodnocení nejlepších
bylo těžké. Později odpoledne byly pro připraveny soutěže, kde mezi sebou děti závodily.
Děti za každou soutěž byly odměněny penězi, za které si mohly koupit odměnu, která se jim
líbí – pastelky, gelové tužky, zápisníčky, ale i sladkosti.
ZŠ ROČOV

DĚNÍ V MĚSTYSI

Stalo se:
V roce 2015 v městysi proběhlo několik akcí, které doposud nebyly či se po delší době obnovily.
Máje – na začátku května městys obnovil tradici konání staročeských májů. Akce byla hodnocená úspěšně, zúčastnilo se jí mnoho občanů. Velké poděkování patří zejména všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a konání. Všem krojovaným, paní Lence
Sémové a panu Čeňku Zlatohlávkovi za doprovod s koňmi, dále místním dobrovolným hasičům, myslivcům a sportovcům, základní škole a všem dalším ochotným občanům, bez nichž
by podobné akce neměly smysl.
–8–
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Noc kostelů – první akce svého druhu na Ročově. V kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme
uspořádali Noc kostelů. Na 150 lidí si přišlo vyslechnout pěvecký koncert s doprovodem varhan, výklad o kostele od Dr. Karla Mareše a velmi žádaná byla kompletní prohlídka kláštera.
Dětský den – po domluvě s myslivci, kteří pravidelně konali dětský den na Břínkově, tentokrát uspořádal dětský den městys na hřišti v Ročově. Jsem moc rád, že se podařilo stmelit
zájmové organizace (hasiči, myslivci, fotbalisti, ZŠ a MŠ), kteří společně s městysem se podíleli na přípravě a organizaci dětského dne.
Pouť – při tradičních pouťových atrakcích k nám na Ročov zavítali partneři ze Svobodného
státu Sasko, zástupci obce Rotschau. Společně jsme navštívili slavnostní mši svatou v Dolním
Ročově, výstavu v hornoročovském kostele a debatovali nad další spoluprací. Též nás pozvali
na říjnovou oslavu sjednocení Německa do Reichenbachu.
Slavnosti v Reichenbachu – na začátku měsíce října jsme se zúčastnili slavnosti
v Reichenbachu, kde uspořádali akci na počest znovusjednocení Německa. Při této příležitosti jsme se setkali s dalšími partnerskými obcemi města Reichenbachu (z Polska, Nizozemska
či Bavorska).
Návštěva předsedy PS PČR – v polovině listopadu zavítal do městyse předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, pan Jan Hamáček (třetí nejvyšší ústavní činitel). Za
městys Ročov s ním jednali o tématech obecných i obecních: starosta, místostarostka a dva
členové rady. Po zapsání tuží do kroniky, jsme hodinu hovořili, poté kolona i s ochranou putovali dále za dalšími povinnosti.
Slavnostní otevření KD Ročov – po zdařilé rekonstrukci KD Ročov jsme uspořádali slavnostní
otevření. Nejdříve proběhla výstava obrazů Jana Márii Valta spolu s ukázkami rekonstrukce,
projektů i finančního vypořádání. Na večer jsme uspořádali Čertí diskotéku pro děti, a poté
následovala zábava.
Slavnostní podpis
do kroniky

Krojovaní
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Babybox – Rada městyse Ročov odsouhlasila příspěvek ve výši 1 000 Kč na zřízení Babyboxu
v rakovnické nemocnici.
Odstoupení ze zastupitelstva – na přelomu dubna a května 2015 odstoupil ze zastupitelstva
pan Čeněk Zlatohlávek (získal 108 hlasů) a na jeho místo nastoupil první náhradník
z kandidátní listiny ODS pan Milan Vinš (102 hlasů). Po schválení úlevy na poplatku za komunální odpad pro děti a důchodce odstoupil ze zastupitelstva v prosinci loňského roku pan
Václav Trylč (115 hlasů) a pan Luboš Žďárský (116 hlasů). Na jejich uvolněná místa nastoupili
pan Radek Jirman (104 hlasů) a paní Gabriela Procházková (89 hlasů). Paní Procházková se
mandátu však vzdala ve prospěch dalšího v pořadí, a proto se novou zastupitelkou stala paní
Ludmila Rajnyšová (78 hlasů).

Stane se:
Velikonoční zábava – 27. března 2016 od 20:00 hodin – pořádá Městys Ročov, hraje skupina
Taurus (hudební skupina J. Laksy, zpívá Andrea Gotthardová). Vstupné 50 Kč.
Máje – 7. května 2016 v Břínkově, Úlovicích a Ročově.
Dětský den – 4. června 2016 na hřišti v Ročově.
Noc kostelů – 10. června 2016 v Dolním Ročově, koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a prohlídka kláštera.
Mše – 28. března 2016 od 14:30 hodin velikonoční bohoslužba v Dolním Ročově, dále klasické mše v Dolním Ročově 10. 4., 8. 5. a 5. 6.
Hry mikroregionu – stalo se již tradicí, že Mikroregion Lounské Podlesí pořádá svoje HRY.
Letošní rok se uskuteční v Hřivicích (Touchovicích) v úterý 5. července. Žádám všechny soutěživé občany, kteří se chtějí této zábavné akce zúčastnit a reprezentovat městys, aby se přihlásili starostovi – děkuji Vám.
Cvičení – možnost cvičení sebeobrany s použitím více bojových umění (aikido, judo, karate,
box aj.). Cvičení s chladnými zbraněmi, strečink, gymnastika, stolní tenis apod. Pro zájemce
telefonní kontakt: 608 281 223.
Změna svozu odpadu – vzhledem k tomu, že v měsíci březnu zasahují velikonoční svátky do
pracovních dní (25. 3. a 28. 3.), nebude proveden svoz komunálního odpadu v pondělí
28. 3. 2016, ale svozová společnost bude odpad vyvážet v sobotu 26. 3. 2016.
Sběr nebezpečného odpadu – bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
proběhne v Městysi Ročov v sobotu 28. 5. 2016 a to:
10:00–10:10 hod. Ročov č. p. 19 (fara)
10:15–10:25 hod. Ročov, na návsi před lípou
10:30–10:40 hod. Úlovice na návsi
10:45–10:55 hod. 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.
Vojtěch Václav Pour
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DEN MATEK

P

říjemné posezení bylo v roce 2015 na školním dvoře. Bylo připravené zajímavé odpoledne pro maminky a babičky. Děti vystoupily s písničkami, scénkami, vtipy a povídáním. Měly nachystané pohoštění, které vytvořily – cukroví, zákusky kafíčko i limonádu.
Byly jsme dojaté a nakonec obdarované kytičkou. Poděkování patří učitelkám, které s dětmi
chystají takové milé vystoupení a zvou nás i ty, které dávno své děti nemají v ročovské škole.
Už teď se těšíme na další setkání.
Milena Liptáková

ADVENTNÍ ČAS V ROČOVSKÉ ŠKOLE

A

dventní čas jsme zahájili slavnostním programem k rozsvícení vánočního stromečku,
který se konal před školou, dne 28. 11. 2015 od 16 hodin. Nejprve se předvedli ti
nejmenší, děti z mateřské školy a na ně navázal program žáků základní školy. Návštěvníci, kterých se dostavilo velké množství, mohli shlédnout recitaci básní s vánoční tematikou, hru na zobcové flétny, zpěv koled a vánočních písní. Letošní rok s námi spolupracoval
pan Milan Mareš, který se postaral o osvětlení, ozvučení a hudební doprovod, za což mu
velmi děkujeme. Na závěr programu byl vypuštěn „lampión
přání“, který se protentokrát
vznesl bez problémů, a tak se
můžeme těšit, že se nám naše
přání vyplní.
Žáci se jako každoročně, těšili
na „Čertí školu“, která probíhá
od začátku prosince. Kromě
známek dostávají za dobře
odvedenou
práci lístečky
s čertíky, které si shromažďují
a lepí na list, který je součástí
portfolia každého žáka. Portfolium obsahuje i pracovní listy
a prezentace z různých předmětů. Tímto způsobem soutěží mezi sebou a těší se na vyhodnocení, které probíhá v posledním školním týdnu tohoto kalendářního roku.
Naše žáky ještě čekaly již tradiční vánoční dílny, kde si mohli vyrobit podle svého výběru dekoraci či nějaký výrobek, kterým si mohou zkrášlit svůj domov. Na výletě se seznámili
s Ježíškovou cestou na Božím daru a shlédli výstavu Lega, která je umístěna na Červeném
hrádku. A jako poslední je čekali velmi oblíbené vánoční besídky, při kterých vládne slavnostní atmosféra. Poslouchají koledy, pouštějí si lodičky vyrobené z oříšků, vzájemně si rozdají
dárečky, hrají si hry apod. Rozloučili jsme se s tímto rokem, těšíme se na další a jako vždy
doufáme, že bude lepší, než předešlý. Přejeme všem krásný a klidný nový rok.
ZŠ Ročov
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KONTEJNERY NA NÁVSI

V

každé vesnici jsou na návsi velké kontejnery na tříděný odpad. Papír, plast, sklo, bioodpad. Snad lidé umějí číst anebo to dělají schválně, že hází do nádob to, co patří jinam? Nebo vysypou odpad těsně vedle kontejneru. Vždyť on to někdo uklidí, hlavně,
že oni mají pořádek na svém pozemku!
Milena Liptáková

TŘÍDĚNÍ ODPADU V MĚSTYSI
+
POPLATKY ZA ODPAD

M

ěstys Ročov se umístil za rok
2014 v kategorii „města“ na
druhém místě v třídění odpadu.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo
25. června 2015 v Ústí nad Labem na zámečku Větruše. Ocenění bylo rozděleno do
dvou skupin: obce a města
(kam spadaly i městyse).
Z každé skupiny se sjeli zástupci z deseti obcí, které dostaly tzv. „Skleněnou popelnici“. První tři z každé skupiny
dostali i peněžitou odměnu
(první třicet tisíc korun, druhý
dvacet a třetí deset). Městys
Ročov tak nejen, že získal
krásnou cenu, ale též finanční
dar ve výši 20 000 Kč. Na návrh předsedy finančního výboru pana Petra Konvaliny zastupitelstvo schválilo pro mateřskou i základní školu proplacení školních
potřeb do výše 5 000 Kč. Městys tím dává
najevo, že obě školy přispěly k ročovskému
umístění (sběry, které pořádají, se připočítávají do obecního). Z okolních obcí se na
hezkém šestém místě umístila obec Brodec. Na prvním místě v kategorii obce se
umístila obec Deštnice a v druhé kategorii
Město Loučná pod Klínovcem.
V městysi třídíme několik druhů odpadu:
sklo, papír a plast (do plastu se mohou dávat i nápojové kartony), kov, elektroodpad,

velkoobjemový odpad, textil a nebezpečný
odpad. Nebezpečný odpad se sbírá 2x ročně. Přijede vždy svozová firma a na určených místech ve všech místních částech
Ročova sbírá pneumatiky, baterie, léky,
zářivky, barvy, torza lednic, sporáků, praček
apod. Za minulý rok bylo celkem svezeno 3 722 kg nebezpečného
odpadu
z toho
316 p n e u m a t i k , 20 baterií
apod. Sběru se zúčastnilo
58 občanů. Sběr nebezpečného odpadu je pro občany
zdarma – městys tento sběr
hradí z vlastních prostředků.
Všechny složky nebezpečného
odpadu se nesbírá na sběrném
místě městyse! Od toho slouží
sběrové soboty. Textil se
v městysi třídí odděleně – kontejner je umístěn u nákupního
střediska. Za minulý rok bylo sebráno
1 078 kg textilu. Do elektroodpadu patří
chladničky, mrazáky, pračky, televize, sporáky, počítače a drobný odpad typu klávesnic, mixérů, šlehačů, obrazovek apod.
Všechny tyto přístroje se odevzdávají celé
(s motorem, přívodním kabelem atd.) vždy
ve sběrový čas, tzn. každou středu od
14:00 do 15:00 hodin na sběrném místě
(fara č. p. 19), stejně tak, jako kovy. Žádám
všechny občany, aby dodržovaly tento sběrový čas, protože nechávání odpadu před
vraty není vzhledné a láká to zloděje. Po-
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kud nemůžete v daném časovém termínu,
domluvte se i n d i v i d u á l n ě s technickohospodařským pracovníkem. Jen připomínám, že pneumatiky, barvy a jiný nebezpečný odpad na sběrné místo nepatří.
K tomu slouží sběrné soboty, viz výše. Velkoobjemový odpad, do něhož patří matrace, koberce, pohovky apod., se odkládá
v areálu jednoty, a to každou středu od
15:00 do 16:00 hodin. Sběr biologického
odpadu se provádí do kontejneru v areálu
„HD“ vždy každý pátek od 15:00 do
15:30 hodin, a to od 1. dubna do 31. října.
V Úlovicích a na Břínkově se vždy jednou
ročně přistaví kontejner na velkoobjemový
odpad, na biologický odpad jsou ve vesnicích přistaveny dva malé kontejnery. Do
klasických barevných kontejnerů se třídí
sklo (zelený), papír (modrý) a plast (žlutý).
Na základě třídění těchto komodit jsme
vyhráli druhé místo v soutěži. Z tohoto tříděného odpadu dostává městys odměnu
(též za neporušený elektroodpad) a snižujeme tak náklady na provoz odpadového
hospodářství. Zaprvé dostaneme peníze za
třídění a zadruhé máme menší náklady na
skládkovné (méně netříděného – komunálního odpadu). Zbytek, který se netřídí, je
odpad komunální (klasické popelnice). Tento odpad je pro městys nejdražší, a proto je
důležité, abychom všichni, co nejvíce třídili.
Nejen, že pomůžeme životnímu prostředí,
ale především pokladně městyse.
Protože dbáme, jak na životní prostředí, tak
zejména na pokladnu městyse, zažádali
jsme o další popelnice na papír a plast. Dodáme je tam, kde jsou v současné době

popelnice přeplněny a vytvoříme i nová
popelnicová hnízda. Na úřadě též poctivě
třídíme.
V listopadu Zastupitelstvo městyse Ročov
schválilo úlevu pro občany (poplatníky) do
15 let, též pro starobní důchodce (o 50 %,
což je 300 Kč na poplatníka). Tento návrh
podpořili pouze zastupitelé za ČSSD, všichni
opoziční zastupitelé byli proti. Při projednávání vyhlášky na jednání zastupitelstva
podal pan Žďárský návrh, aby se z vyhlášky
vypustil celý čl. 5 odstavec 3, který právě
obsahuje úlevu pro děti a důchodce. Dále
pan Trylč vyslovil obavu, že pokud lidem
snížíme poplatek za odpad, budou méně
třídit. Důvěřuji našim o b č a n ů m , a proto
věřím, že tomu tak
nebude, ba naopak,
že občané budou
třídit o to více, protože snížení poplatku za odpad je i
odměnou za vynikající třídění. Hlavním
důvodem, proč jsme snížili poplatek za odpad dětem a důchodcům je fakt, že tyto
skupiny osob jsou nejvíce ohrožené. Děti
ještě nepracují a důchodci už nepracují. Je
nasnadě, že každého z nás čekalo či čeká
jedno z těchto stadií. Naprosto nesdílím
názor pana Žďárského a pan Trylče, že nová
vyhláška, která ulevuje dětem a důchodcům je diskriminační. Děkuji občanům, kteří třídí odpad. Věřím, že jich bude nadále
přibývat.
Vojtěch Václav Pour

ČIŠTĚNÍ RYBNÍKA

H

odně ochotných lidí se minulý rok sešlo při brigádě – čištění požární nádrže v Úlovicích. Nejprve se pozvolna vypouští voda, pak vjede traktor s radlicí, zčeří kal a vypouští se do kanálu, přitom už plno lidí škrábe panely a čistí dno rybníka od bláta,
hasiči s hadicemi splachují, dokud je dost vody a dno i stěny nádrže čisté. Povedlo se v rekordním čase, od rána do oběda bylo hotovo. Pár dní se nechá vyschnout, pak zahradí stavidlo a už se napouští. V mělké vodě se malé děti vyřádí, je to teplé a čisté. Jenže se chybička
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vloudila a do rybníka natekla nečistota z potoka. Znova jsme vypustili a čistili celou nádrž,
pak napevno zahradili stavidlo a jen z čistého přítoku opět napouštěli vodu, nasypali desinfekci a mohli jsme se koupat. Městys zakoupil modrou skalici, a tak byla voda ještě lepší
a čistější. Hodně místních i přespolních plavců sem do Úlovic jezdí užít si klidné přírody, plno
různého ovoce roste podél rybníka a občas i „teplé večeře při opékání buřtíků“, kdy se zde
setkají sousedé s dětmi, prý jim lépe chutná, když je zde více lidí. Ze sousedních vesnic sem
také jezdívají a příště i s buřtíky přijedou. Díky zejména Městysi Ročov, hasičům a všem
ochotným lidem!
Milena Liptáková
Pozn. red.: Na Úřad městyse Ročov přišel děkovný dopis až z Loun, ve kterém pisatelka uvádí,
že je velmi ráda, jak se o úlovickou nádrž městys a paní Liptáková stará. Děkujeme za projevy
přízně.

ROZPOČET MĚSTYSE
Opatření
Po nástupu nového složení Rady městyse Ročov jsme se začali zabývat i rozpočtovými otázkami. Jednalo se nám zejména o šetření v rámci nutných provozních výdajů. Za minulý rok
jsme vylepšili rozpočet Městyse Ročov za pomoci těchto opatření: udělali jsme novou smlouvu na poskytování telefonického a internetového připojení, a to nejen pro městys, ale i pro
školské instituce. Úspora je v řádu až desetitisíců. Jen ve zdravotním středisku se dva roky
platil internet zbytečně (mohlo se ušetřit 12 tisíc). V bance jsme vyjednali lepší podmínky,
a proto platíme o cca 6 tisíc Kč ročně méně. Využili jsme plně potenciál prostorů ve vlastnictví městyse, které se dají pronajmout. Celkově jsme zvýšili příjem z pronájmů o 40 tisíc ročně. Například za garáž, která ležela dva roky bez užitku. Spadá sem také inventarizace pozemků, o které se dozvíte více informací v příštím čísle Zpravodaje. Letošní rok měníme pojistnou smlouvu, kde ušetříme dalších několik tisíc Kč.
Dotace
V roce 2015 získal Městys Ročov několik
dotací. Jak bylo řečeno v článku o KD Ročov,
na snížení energetické náročnosti jsme od
Státního fondu životního prostředí ČR
a Fondu soudržnosti EU dostali přes 1,7 milionu Kč. Opravili jsme havarijní část hřbitovní zdi na Břínkově. Ústecký kraj přispěl
částkou 231 000 Kč. Od stejného poskytovatele dotace jsme získali 35 000 Kč na projekt
obnovy parku. Ministerstvo kultury ČR přispělo na zvýšení automatizace místní
knihovny dotací ve výši 10 000 Kč.
Všechny tyto dotace pomohly Městysi Ročov s financováním našich projektů a aktivit. Celkem jsme tedy obdrželi téměř 2 miliony Kč.
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Zpravodaj č. 16

Hospodaření
Zavedli jsme též pravidelné čtvrtletní rozbory hospodaření městyse, základní i mateřské školy. Ty Radě městyse Ročov pomáhají k řádné kontrole financí. Dobré hospodaření městyse
dokládá to, že ač rekonstrukce KD Ročov stála v loňském roce 5,7 milionu Kč a dotace byla
cca 1,7 milionu Kč, městys nezchudnul o 4 miliony Kč, ale o necelých 1,7 milionu Kč (o tuto
částku se snížil stav bankovního účtu městys za rok 2015). Celkové rozpočtové příjmy městyse v roce 2015 dosahovaly cca 12 milionů, rozpočtové výdaje cca 13,4 milionu Kč. Městys
Ročov za minulý rok hospodařil s přebytkem 1,858 milionu Kč, což je o půl milionu lepší výsledek hospodaření než za rok 2014.
Rozpočet
Rozpočet na rok 2016 byl navržen jako přebytkový. Na příjmové stránky 7 672 000 Kč, na
výdajové 6 642 000 Kč, přebytek 1 030 000 Kč. Ač přebytkový rozpočet, nepodpořil jej nikdo
ze zastupitelů ODS (zajímavé je, že pro předchozí horší rozpočty i rozpočtová provizoria hlasovali vždy zastupitelé napříč stranami). Přebytek je alokován v rezervě, která bude použita
na investice, zejména na spolufinancování dotací. Je nutné říci, že financování mateřské
a základní školy je prioritou městyse, že nehrozí ani uzavření ani nic dalšího negativního
v našich školách. Jen je třeba, aby tyto příspěvkové organizace hospodařili s penězi od
městyse (tzn. od všech občanů) řádně. Jak bylo řečeno na zastupitelstvu, pro případ nutné
opravy apod. je městys připraven tuto situaci financovat. Rozpočet škol je provozní, nikoliv
investiční (to potvrzuje i to, že investice do škol stejně hradí městys, neb jsou to jeho budovy).
Vojtěch Václav Pour
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