Číslo 18 * říjen 2016
Zpravodaj pro Ročov, Úlovice a Břínkov
Vážení spoluobčané,
skončila letošní, opravdu dlouhá, sklizeň chmele a máme podzim. Děti
nastoupily opět do školních lavic a na zahradách sklízíme poslední úrodu.
Léto bylo jako na houpačce, nejdříve vydatně pršelo, aby následovalo
docela velké sucho.
Na úvod se dočkáte pokračování povídky pana Kozla, který vypráví
o svých školních letech. Je to příznačné, protože letos škola oslaví již
120. výročí otevření. Dále se můžete těšit na články z kulturních akcí, které nejen v městysi proběhly.
Příjemné počtení Vám za redakční radu přeje
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor

ŠKOLA
(pokračování)

Ch

odili jsme do školy s děvčaty. My hoši dívali jsme se na ně
s vysoka, ač někdy nad nás vynikly. Tak Krausová nejlépe
přednášela básně, což bylo zase mou slabou stránkou. Hrozně
jsem se styděl. Ale v počtech to u dívek tak nešlo (počítali jsme již V. díl
Močníkovy početnice).
Na mne děvčata spolužákům i panu učiteli nejednou sočívala, vyjmu snad
Mařenku lékárníkovic. Ta ovšem byla docela jiná. Z děvčat učila se nejlépe. Byl jsem přesvědčen, že to je nejlepší, nejhezčí a nejhodnější děvče
z celé třídy. Na Mařenku neosmělil jsem se ani promluviti, ačkoli její bratr
Emil byl můj nejmilejší druh. Mařenka tenkráte ještě trochu šišlala, ale to
mi znělo jako nejkrásnější šveholení vlaštovky.
Snad proto, že na mne Mařenka nežalovala, zase stále na mne mezi spolužáky sočila Aninka Nováková z Oulovic, že prý si kdo ví co o sobě myslím, a naopak ona nalézala na mne chyby ve všem.
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Dobře, že se brzo odstěhovali až do Slavonie, pak jsem měl pokoj. Ta by mi byla hnedle vjela do vlasů; její starší bratr byl mírnější.
Spolužáci mě při svých divokých hrách rádi
neviděli. Byl jsem malý a sláb, ale oni jako
by se mne ostýchali,
a ubližovali mi i nabili, k d e s e d a l o .
Kdysi na mne žaloval
i můj kamarád
a spoluministrant
Karel Nozar, co nebylo pravda. To mi
bylo tak líto, že jsem
ve škole proplakal
celé odpůldne, ale
nepostěžoval jsem si ani panu řídícímu Beneši, který se mne ptal láskyplně, co mi
jest.
Četl jsem mnoho; všecko, co mi přišlo do
ruky. Přečetl jsem žákovskou knihovnu,
vypůjčoval jsem si indiánky, sebral jsem
otci všecky knihy co jsem našel a založil si
vlastní knihovnu. Již tenkráte jsem přečetl
několik spisů Beneše Třebízského a Boženy
Němcové. Beneš mne proto zvláště zajímal,
že náš klášter si tak zamiloval a Ročov oslavil.
Když jsem přečetl „Bludné duše“, umínil
jsem si, že půjdu po jejich stopách od Srbče
až do Domaušic. Sledoval jsem i dějiště

jiných povídek – to jsem již studoval – ale
zklamal jsem se.
K historické povídce Beneš upotřebil jen
skutečných jmen, děj si vymyslil a dějiště
jen někdy odpovídalo skutečným místům.
Na př. slyšel jsem o hodinovi Bludných duší,
p o u s t e v n í k o v i ze
Srbče, od lidí, kteří
ho ještě znali, jako
můj děd a starý pan
učitel Petřík. Předně
žil o několik desetiletí
později. Za druhé byl
to neškodný blázen,
který neuposlechl ani
zákona Josefa II., jenž
zrušil všecky poustevny. Ještě po r. 1800 občas chodil do
kláštera se najísti.
Tamním augustiniánům byl vítaným šaškem. Na př. na převora v noci vlezl kamny,
do nichž se přikládalo z chodby. Taková
kamna jsou v klášteře podnes, jsou velká
jako pec a přikládala se do nich celá polena. Pan převor ovšem se poděsil a vzbouřil
celý klášter, domnívaje se, že jdou loupežníci, ale pak se smál jako ostatní.
Ten chudák vlasteneckého zápalu a hrdinství, jaká mu Beneš připisoval, nebyl ani
schopen.
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

DĚNÍ V MĚSTYSI ROČOVĚ

Stalo se
Máje
Letošní máje se uskutečnily v sobotu, den
před státním svátkem, který nese název Den
vítězství. Jako tradičně jim předcházela velká
příprava. Celé dva týdny se městys spolu se
složkami, zejména hasiči, snažil o to, aby
slavnostní májový den proběhl dle představ
všech účastníků i občanů. Zaměstnanci
městyse připravili májky. Spolu s dětmi ze
základní školy jich ozdobili cca 300.
–2–
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Musely se připravit v rychlém čase ke
slavnosti všechny tři obce. Ve čtvrtek
na večer se jelo na krále. Tentokráte
starosta s předsedou družstva vybrali
opravdu velkého krále. S těžkostmi
jsme ho dostali z lesa ven a s hrdostí
přivezli na Ročov. V pátek odpoledne
se král stavěl. Za přítomnosti několika
občanů se celá věc podařila a nejvyšší
májka oznamovala dokončené přípravy. Ještě se stavěly májky. Též je
nutno říci, že ty samé práce proběhly
i v Úlovicích a na Břínkově, kde se o to zasloužili nejvíce myslivci.
Jaké překvapení bylo, když jsme v sobotu ráno našli krále uříznutého. Nebyla pravda, že starosta zakázal hlídání krále, dokonce bylo zakoupeno i občerstvení. Avšak ctižádostiví lidé nevymysleli nic jiného, než porazit ozdobený velký strom. Nicméně ani to nepokazilo ročovské
máje. Díky panu Fricovi staršímu a Mílovi Moravcovi se tančilo u znovu postaveného krále.
Dopoledne patřilo májům na Břínkově
a v Úlovicích, kde se tradičně položily věnce
k pomníkům padlých. Na Ročově se začínalo po
obědě koncertem v kostele. Nejdříve vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Elišky Citové. Dále vystoupilo Trio Cum
Amore pod vedením pani učitelky ZUŠ Kateřiny
Štolové. Obě vystoupení měla velký úspěch.
Následoval průvod od lípy k pomníku. Po proslovu, hymně se desítky lidí odebraly k hostinci
U Kulhánků, kde se ročovské máje zahájili slavnostní střelbou z děla. Celé slavnosti byly zakončeny májovou zábavou. Na závěr je slušné
poděkovat všem, kteří se na přípravách, organizaci a uskutečnění podíleli.

Dětský den
Přípravám dětského dne nepřálo počasí. Naštěstí se v sobotu umoudřilo a oslavy dětí mohly
začít. Na pořádání se společně s městysem podílely všechny základní složky obce spolu se
základní a mateřskou školou. K vidění
byla ukázka kynologie a nejen děti se
mohly povozit na koních Lenky Sémové. Akce byla velmi podařená, soutěžilo přes 70 dětí z Ročova a širokého
okolí. Děkuji všem sponzorům, složkám i občanům, kteří ochotně pomohli s konáním akce určené především
dětem.
–3–
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Noc kostelů
Letošní noc kostelů se uskutečnila v pátek 10. června. Na slavnostní koncert byli pozváni stejní interpreti jako předešlý rok.
Pan Petr Čech, hlavní varhaník chrámu Sv. Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí a vyučující na Pražské konzervatoři. Sopránový zpěv předvedla paní Aneta Schwarzová, která
vyučuje hudebním oborům a je posluchačkou téže konzervatoře.
Občané, kteří nejen plně obsadili lavice kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Dolním Ročově, si vyslechli krásný koncert. Umělci byli odměněni květinou a velikým potleskem. Následovala
prohlídka kláštera, které se jako hlavní průvodce ujal pan Jan
Řeřicha. Ten návštěvníkům ukázal prostory konventu a každý
mohl zhodnotit, kolik práce se během jednoho roku udělalo.
Potěšující je, že na takovou akci si najde čas na 150 lidí. Je dobře,
že kostel i klášter takto ožívají a stávají se místem nejen kultury,
ale hlavně místem, kde se občané mohou setkat.

Pouť
Skoro přesně v polovině měsíce srpna
se konala tradiční pouť k Panně Marii
Področovské. P o u t n í c i s e s e š l i
v Dolním Ročově v deset hodin. Začala
slavnostní mše. Lidé v zaplněném kostele nejen vstřebávali kázání, ale též se
zaposlouchali do krásné hudby lounského Chrámového sboru. Kostel byl
výjimečně krásně nazdobený, což ocenil i pan děkan W. Horák. Po mši ná-

sledovala prohlídka konventu, které se ujal
pan Jan Řeřicha. Stále ještě žalostně vypadající interiér oživila výstava obrazů
J. M. Valta. Ta oživila celý prostor a návštěvníky velice zaujala. V hornoročovském
kostele Narození Panny Marie Spolek pro
obnovu Ročova pořádal výstavu zrestaurovaných dobových fotografií MUDr. Bořka
Zasadila. Všechny obrázky byly z Všeobecné krajinské výstavy severočeské v Lounech z roku
1931, na mnoha z nich byl vidět i tehdejší prezident T. G. Masaryk. Výstavu fotografií doplňovala přehlídka bonsají paní J. Číhalíkové, které prostor kostela příjemně doplnily. Na fotografie a bonsaje se přišlo podívat na 150 lidí a vybrané peníze vystavující věnovali spolku, za
což velice děkujeme. Na hřišti se děti bavily na kolotočích a dospělí při muzice.
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Stane se
Kominík
V úterý 18. října 2016 (pro Ročov) a ve středu 19. října 2016 (pro Úlovice a Břínkov) přijede
do městyse kominík. Pokud máte zájem o revizi (čištění) komínu – přihlaste se na Úřadě
městyse Ročov (osobně či po e-mailu). V případě malého zájmu, bude kominík přítomen pro
celý Městys Ročov pouze v úterý.
Sběr nebezpečného odpadu
Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v Městysi Ročov v sobotu 22. 10. 2016 a to:
13:00–13:15 hod. Ročov č. p. 19 (fara),
13:20–13:25 hod. Ročov, na návsi před lípou,
13:40–13:55 hod. Úlovice na návsi,
14:00–14:15 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.
Fotbal
Přijďte podpořit ročovské fotbalisty!
SOBOTA 01.10.2016 16:30 hodin
SOBOTA 15.10.2016 16:00 hodin
SOBOTA 05.11.2016 14:00 hodin
SOBOTA 12.11.2016 14:00 hodin

ZD Ročov x B. Buškovice
ZD Ročov x Sp. Lubenec
ZD Ročov x FK Postoloprty B
ZD Ročov x Slavětín

Střelci
Střelecké závody v KD Ročov proběhnou o těchto sobotách: 29. října 2016, 12. listopadu
2016, 17. prosince 2016.
Bohoslužby
V neděli 9. října proběhne od 14:30 hodin mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolním
Ročově, sloužit ji bude otec Juan Provecho z řádu Augustiniánů.

Volby
Dne 7. října (pátek) a 8. října (sobota) proběhnou volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Občané mohou jít k volbám ve svých spádových okrscích, a to na Ročově – budova bývalého
1. stupně základní školy, č. p. 19, v Úlovicích – budova bývalé ubytovny česáčů chmele, na
Břínkově – budova v ulici pod kapličkou, č. p. 43.
Vojtěch Václav Pour
–5–
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S E

Š K O L O U

D

ne 28. 6. 2016 Základní škola Ročov se v rámci odpolední družiny vydala do lounského kina. Díky grantu Ústeckého kraje, který škola získala, jsme mohli shlédnout film
pro děti, Kniha džunglí. Film se nám všem
moc líbil. Dne 29. 6. jsme v odpolední družině měli
„Rozloučení s prázdninami“, kde pro děti byly připraveny soutěže – přenášení vody, lovení předmětů
z vody, přesun pomocí novin a další. Děti za každou
disciplínu dostávaly malou sladkou odměnu. Po
skončení soutěží děti dostaly malé osvěžení
v podobě nanuků. Děkujeme zastupitelům ODS Ročov za poskytnutí finančního daru.
Martina Řeháková

R O Č O V

O S L A V Í

1 2 0

L E T

K

oncem 19. století přestala stará
školní budova v Dolním Ročově vyhovovat školním potřebám. Bylo
proto nutné postavit školu novou, takovou,
která zabezpečí dobré zázemí pro žactvo
a zároveň bude representovat městečko.
Iniciativy se ujala obec ročovská spolu
s úlovickou. K dílu
přispěli i místní
ř e m e s l n í c i a za
skoro 24 tisíc zlatých
se budova nové školy
postavila. Dne
21. listopadu
1 8 9 6 byla slavnostně vysvěcena a dva
dny na to začalo
normální v y u č o v á n í . T o l i k k založení, přesuňme se v čase
do současnosti.
Základní školu Ročov navštěvuje od letošního září celkem 32 žáků, z čehož vyplývá,
že máme na Ročově pouze (ale zaplať Pán
Bůh za něj) první stupeň. Devítiletá školní
docházka byla ukončena po školním roce
2003/2004. I přes různé předsudky o vesnických školách, probíhá vyučování na vysoké úrovni. Individuální přístup k žákům,
příjemné, až rodinné prostředí, výsledky

Š K O L N Í

B U D O V Y

v soutěžích, úspěchy při přijímacích zkouškách a v neposlední řadě kvalitní personál
v čele s paní ředitelkou je toho zárukou.
Při této významné příležitosti se Základní
škola Ročov, ve spolupráci s Městysem Ročov, rozhodla uspořádat jednodenní slavnosti, které připomenou již 120. výročí založení školy. Oslavy
budou probíhat
v sobotu 15. října .
Škola bude otevřena
od 9:00 hodin po celý
den. V budově bude
k vidění, kromě prohlídky interiérů, výstava fotografií ze
života školy (zejména
kantorů a žáků)
a v dopoledních hodinách si pro návštěvníky připraví žáci čtyři živé obrazy, které se
budou vztahovat ke konkrétnímu roku.
Chybět samozřejmě nebudou dva klíčové:
1896 a 2016. Od 13:30 hodin je plánován
koncert ročovského sboru v kostele, který
tvoří spolu s budovou školy dominantu
ročovského náměstí. V 15:00 hodin proběhne v Kulturním domě Ročov vystoupení
žáků školy. Poté, v 16:00 hodin, si můžete
jít podpořit náš fotbalový tým, který na
–6–
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hřišti změří svoje síly s manšaftem Lubence. Po celý den by mělo být na náměstí
otevřeno též Muzeum chmele. K výročí
školy vyjde i publikace, na které pracoval
zejména pan učitel Karel Mareš.
Na závěr patří pozvání. Přijďte zavzpomínat
na svoje studentská léta, podívat se, odkud
jste čerpali svoje první vědomosti či kde

Z L A T Ý

jste seděli v lavicích. Spolu s paní ředitelkou
srdečně zveme nejen všechny rodáky, bývalé učitele, žáky a přátele školy, nýbrž
všechny občany, kteří chtějí strávit sobotní
den třeba trochu jinak či se alespoň dozvědět více o jedné vesnické, ale významné,
škole.
Vojtěch Václav Pour

S L A V Í Č E K

A

V

K A P L I Č C E

by naše oulovická kaplička byla co nejvíce využívána, tak jsme se rozhodli uspořádat
pěveckou soutěž pro každého amatérského zpěváka a zpěvačku bez rozdílu věku.
Nejdřív se pěkně chodilo trénovat a zkoušet, než byla vyhlášena opravdová soutěž.
Hodně dětí i dospělých pěvců bylo v malé kapli a všichni se snažili získat trofej nejcennější.
Porota měla opravdu velmi těžké rozhodování, neboť talentovaní byli úplně všichni a zpívali
z plných hrdel písně lidové, moderní a superstárové. Nakonec
prvního slavíka získala babička
Dubská za song „Ta naše písnička česká“. Vítězka byla velmi
dojatá, když přebírala putovní
cenu. Za týden se soutěž pro
velký úspěch opakovala a slavíčka tentokráte získala nejmladší
zpěvačka Verunka, která měla
v zásobě nejvíce písniček a stále
a pořád dokola pěla jako o závod, protože chtěla moc a moc
vyhrát právě putovního Zlatého
slavíčka. Pobavili jsme se všichni.
Zvláště, když děti secvičily i taneční vystoupení a založily pěvecký sbor. To ten svatý Antonín
se fakt musel doslova prohýbat smíchy, když pod ním děti tak nádherně tancovaly a zpívaly.
Ještě třetí slavíček v kapličce se konal za účasti delegace z Loun i Ročova. Návštěvníci byli
překvapeni plným nasazením všech zpěváků. Své umění a putovního Slavíčka za zpěv a tanec
získala Lenča. Po soutěži se s námi hosté rozloučili a těší se na další pokračování veleúspěšné
akce. Konal se i po čtvrté a bude i teď o podzimní prázdniny. Zájem o účast projevily i obce
z litoměřicka.
Milena Liptáková
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S L A V N O S T I

V

e dnech 11. a 12. června tohoto
roku se v našem partnerském městě
Reichenbach, resp. v místní části
Rotschau, konaly agrární slavnosti. Akci
pořádal
největší
místní
podnikatel
v zemědělství na svém statku. Tím slavil
desáté výročí od založení své firmy. Program zahájily slavnostní zdravice a dlouhý
projev pana předsedy Bittermanna. Jako
hosté zde byli přítomni například: nový
starosta Města
Reichenbachu
Raphael Kürzinger, správce obce
Rotschau Viet
Bursian i člen
s a s k é h o parlamentu. Delegace
Městyse Ročov
byla ve složení:
starosta Ing. Vojtěch Václav Pour,
předseda ZD Podlesí Ročov a zastupitel
městyse pan Josef Fric, tlumočník a zároveň předseda Spolku pro obnovu Ročova
Ing. Jan Sochůrek a za tentýž spolek a redakci Zpravodaje paní Hana Mariničová.
Když bylo úvodním oficialitám učiněno za
dost, následoval oběd pro všechny přítomné, kterých bylo jistě více než sto. Pro významné hosty byla připravena prohlídka
celého areálu. Vedl ji sám pan předseda.
Zaměřují se zejména na produkci mléka
a výrobu bioplynu. K poslechu a možnému
tanci byla pozvána kapela z České republiky
pod vedením J. Laksy.
Dále vím, že byl pozván spolek Moje Ročovsko, který měl prodávat pivo

V

R O T S C H A U

z ročovského chmele. Protože jsme je nikde
neviděli, pátrala jsem po příčině. Pochopila
jsem, že došlo k nějakým nesrovnalostem,
nikdo mi k tomu nechtěl nic víc říci. Nicméně, dozvěděla jsem se, že naši němečtí přátelé pravidelně sledují jejich facebookové
stránky, kde je i uvedeno následující: „To
budou germáni čumět, já bych se tedy na
ně vyprdnul a můžem udělat takovou malou párty tady, my už budem vědět co
s tím. Ty Němci
tomu nerozuměj,
to je jako házet
perly sviním…“.
Odpověď Moje
Ročovsko: „Honzo to nevadí, že
nerozumí, hlavně
když to všechno
vypijou a zaplatí.“
Tento dialog je
veden v souvislosti
s chystaným
prodejem
piva
v Německu. Je velká škoda, že tato podnikatelská aktivita nedošla ke svému zdárnému konci. Přeji příště více štěstí.
Dále jsme viděli nádhernou výstavu kaktusů a byli jsme též pozváni na místní fotbalovou slavnost, kde ročovský starosta dojednával se správcem obce Rotschau další
spolupráci mezi německou a českou stranou. Musím uznat, že němečtí partneři se
o naši českou representaci hezky postarali.
Velmi milý byl bezprostřední kontakt a zájem o naše pohodlí na místě samém a samozřejmě vyjednávání dalších plánů do
budoucnosti.
Hana Mariničová
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M E Z I

O

necelý měsíc později se konala další návštěva. Tentokrát v druhé naší partnerské
obci – Mildenau. Pozvání městys přijal od tamějšího spolku, který se zabývá kulturní
činností. Akce se mohla uskutečnit díky účasti Městyse Ročov, protože jejich Saskočeské rytířské slavnosti, jak se oficiálně událost nazývala, byly financovány z dotace Evropské
unie, z tak zvané příhraniční spolupráce. Tři
dny trvající slavnosti byly ukázkou precizně
připravené a úspěšné akce, do které se
zapojily široké vrstvy obyvatel městečka.
Při příležitosti setkání přestavitelů Mildenau a Ročova byla slavnostně podepsána
smlouva, která deklaruje další spolupráci
mezi Ročovem a Mildenau na straně jedné
a též mezi Ročovem a pořádajícím spolkem,
který celou akci zastřešoval. První den byl
zasvěcen slavnostním projevům: starosty
Mildenau, starosty Ročova, předsedkyně spolku i dalšími místními politiky. Jak
se poněmecku patří, akci po projevech
zahájil m í s t n í s t ř e l e c k ý spolek
s historickými zbraněmi, stále ještě ručně ládovanými. Druhý den byl připravený doprovodný program, kde vystupoval místní pěvecký sbor. Byla škoda, že
žádný z českých sborů, oslovených starostou Ročova, nevyjmaje ročovského
sboru, ovšem již na tuto akci neměli
volné termíny. Po všechny dny bylo
u sídla spolku, kde se celá společnost
odehrávala, několik stánků s dobovými
řemesly. Svoje umění s porcelánem
velmi úspěšně představila za českou
stranu pani učitelka Jana Marešová.
Poslední den se představil místní orchestr. Na pozvání místních a ročovského starosty přijela na místo česká kapela – Plechovanka, která sklidila veliký potlesk. Zpívalo se česky, německy, společně i sólo. Dle
vyjádření obou partnerských obcí, byla tato akce velmi zdařilá.
Hana Mariničová
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družení, které vzniklo na popud pana
učitele Karla Chlouby v roce 1998, si
na začátek vytklo nelehký úkol – zachránit zchátralý kostel Narození panny
Marie v Horním Ročově, kterému hrozila
od obce demolice. Založení proběhlo velmi
rychle na Ministerstvu vnitra v r. 1999.
Český statistický úřad nás zaregistroval,
bylo nám přiděleno identifikační číslo
69292302 a mohli jsme
„podnikat“. Sdružení se
tehdy nazývalo „Spolek
pro záchranu kostela
v Horním Ročově“. Důležité bylo vytvořit dobré
stanovy. Podařilo se sehnat stanovy, které vypracoval p a n J U D r .
Kužvart, bývalý ministr
životního prostředí české
vlády. Stanovy jsme
upravili na naše podmínky a naši členskou základnu. Z počátku jsme
pořádali peněžní sbírky
a pomalu zahájili drobnými úpravami obnovu kostela. Nejpilnější a nejúspěšnější
v získávání financí byla paní M. Chloubová.
V grantovém systému jsme získávali již větší částky, byly to např. Purkyňova Nadace
ze Slatiny, okr. Litoměřice, nadace Via, příspěvky Litoměřické diecéze, děkanství
v Lounech, z í s k á n í p e n ě z z Česko–
Německého fondu budoucnosti aj. Významným soukromým dárcům byla vyhotovena tabule cti a podařilo se nám na
Americké ambasádě v Praze zajistit vyznamenání pro významné dárce. Hornoročovský kostel je významná dominanta obce.
Od založení Ročova ve 14. století byl menší
k o s t e lí k , n ě k o l i k r á t b y l p ř e st a v ě n ,
do d n e š n í p o d o b y b y l p ř e s t a vě n
v novogotickém slohu v roce 1883. Pro rekonstrukci, kterou jsme zahájili v roce
1999, bylo výhodou, že kostel nebyl nikdy

R O Č O V A

zařazen do památkové ochrany, a tím nebylo nutno nechávat schvalovat všechny
záměry s památkovou péčí. Průběh všech
prací na kostele mohli občané Ročova sledovat, v každé dokončené fázi se v kostele
konaly různé kulturní akce a lidé se naučili
do kostela chodit, jako do stánku, kde mohou najít vždy nějakou informaci nebo kulturní zážitek. V roce 2003 jsme utvořili
pevné spojení ročovského o b e c n í h o úřadu
a sdružení „Spolek pro
záchranu kostela
vHorním Ročově“
s n ě m e c k ý m městečkem Mildenau – byla
u z a v ř e n a vzájemná
smlouva o s p o l u p r á c i
a zároveň se dohodly
spolupráce i na poli kulturním. V červnu roku
2005 se uskutečnilo velké
hudební setkání pěveckého sboru a dechové
hudby z Midenau na Ročově
s ročovským
sborem.
Přátelé
z Mildenau to pojali jako benefiční koncert
a výnos ze všech představení byl věnován
ročovskému kostelu. Vyvrcholením vztahů
bylo v roce 2006 pozvání ročovské delegace zastupitelů obce do Mildenau na slavnost dožínek, kde byla v kostele v Mildenau
uspořádána sbírka na ročovský kostel, která byla delegaci z Ročova slavnostně předána. Tyto přátelské vztahy trvají do dnešní
doby. V roce 2006 se sdružení přejmenovalo na Spolek pro obnovu Ročova z důvodu
rozšíření působnosti i na vesnice, které
spadají pod, již městys, Ročov. Byly opraveny postupně památník padlým z 1. světové války na Ročově, opravena zničená
soška p. Marie v parku, kaple v Úlovicích,
kaple v Břínkově a zvonička v Úlovicích.
V r. 2015 jsme byli upozorněni, že na základě schválení nového Občanského zákoníku
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bude nutno všechna sdružení transformovat na spolky, které budou podléhat pravidlům a stanovám dle Občanského zákoníku. V říjnu 2015 a posléze v únoru 2016
došlo ke schválení nových stanov
a k volbám nových statutárních orgánů
spolku. Spolek pro obnovu Ročova bude

pokračovat dále v činnostech na zvelebení
interiéru kostela Narození panny Marie
v Ročově, na opravě varhan. Další činnosti
spolku budou transparentně viditelné při
konání různých akcí pro občany Ročova
a okolí.
Jan Sochůrek

Pozn. red.: Nutno dodat, že za spolkovou (dobrovolnickou) činnost byla oceněna paní
M. Chloubová v roce 2006 a paní Milena Liptáková v roce 2008 a to cenou Křesadlo.
V současné době má spolek nové vedení, přičemž předsedou zůstal Ing. Jan Sochůrek. Někteří
členové odešli, ovšem již se hlásí noví, kteří chtějí přispět ke zkrášlení Ročova a jeho okolí.

M Ě S T Y S
V E

R O Č O V O P Ě T Ú S P Ě Š N Ý
T Ř Í D Ě N Í O D P A D U

V

úterý, 28. června tohoto roku, byl na zámečku Větruše v Ústí nad Labem vyhlášen
další ročník soutěže ve třídění komunálního odpadu Skleněná popelnice. Za rok 2014
se náš městys umístil na krásném druhém místě, a když přišla letos pozvánka na vyhlášení (což znamená, že se pozvaná obec umístila určitě do desátého místa), byl jsem velmi
zvědavý a napjatý, na jakém místě jsme se umístnili. Zda jsme třeba udrželi umístění, které
jsme obdrželi minulý rok. Opět jsme byli zařazeni do kategorie měst. Nejdříve se vyhlašovaly
výsledky za obce a následně za města. Občané našeho městyse nepolevili ve třídění, protože
jsme se opět umístili na úžasném druhém místě ve třídění odpadu (plas, papír a sklo) ze
všech měst a městysů z Ústeckého kraje. Za to patří všem občanům, ale i poctivým chalupářům velké poděkování. Zásluhu na výsledku mají i základní a mateřská škola, protože jejich
sběry se též započítávají do konečného součtu městyse. Získali jsme
odměnu 30 000 Kč. Za tyto peníze
budou rozšířena a vylepšena sběrná hnízda v obcích, aby bylo třídění
pro občany pohodlnější. Rada
městyse Ročov též rozhodla, že
z vyhraných peněz věnuje pět tisíc
korun Mateřské škole Ročov a pět
tisíc korun Základní škole Ročov,
které jak jsem již řekl výše, mají na
umístění též svoji zásluhu. Věřím,
že občané jsou nadále pilní a třídí
odpad. Protože i díky třídění,
z čeho vyplývají relativně nižší náklady na sběr komunálního (směsného) odpadu, jsme mohli zavést úlevu pro starobní důchodce a děti do patnácti let v řádu 50 % z platby pro klasického poplatníka. Odpad třídíme
i na úřadě tak, abychom šli všem lidem příkladem. Děkuji ještě jednou Vám všem!
Vojtěch Václav Pour
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D Ě T M I

C

ož tak milé děti vyrazit někam na výlet? A proč ne? Domluvili jsme se s maminkami,
babičkami a hlavně partou dětí, že si uděláme společný výlet pěkně procházkou pod
lesem do Kláštera a na Ročov, kde bude občerstvení. Jak se řeklo, tak to bylo raz dva
ujednané. Přesně ve 14 hodin na mostku u potoka čekala parta všech výletníků. Svačiny
s sebou, dobrá nálada taky a hurá. Měli
jsme zdravotnickou záchrannou službu
první a poslední pomoci (dvoukolovou
kárku s polštářem) pro těžce raněné
pěšáky. Do kopce, k lípě, se všichni
střídali v tlačení vozíku, a pak po rovině
se svezli. V Klášteře jsme zalili na hřbitově kytičky na hrobech, a pak šplhali
zkratkou po Betonce na Ročov. Hlasovalo se jako v parlamentu, kdo chce do
obchodu nebo do hospody? Vyhrála
zmrzlina, a tak jsme se pěkně zchladili
před prodejnou. Z kopečka do Úlovic se děti střídaly v „sanitce“ a celý výlet skončil u rybníka,
kde jsme dojídali svačinu a chladili v příjemné čisté vodičce svá unavená těla. Všem se výlet
líbil a přežili jsme ve zdraví.
Milena Liptáková

Z

J E D N Á N Í

R A D Y

M Ě S T Y S E

R O Č O V A

RM schválila:
 RM schvaluje žádost o použití rezervního fondu Mateřské školy Ročov v částce 25 000 Kč
na nákup nových herních prvků pro Mateřskou školu Ročov s tím, že RM ruší opravu herních prvků dle nabídky ze dne 14. 4. 2016 z rezervního fondu Mateřské školy Ročov.
Celkově tak mohla paní ředitelka pořídit herní prvky pro děti za částku do 105 000 Kč,
protože 80 000 Kč schválilo zastupitelstvo, naše mateřská škola je tím opět atraktivnější pro rodiče, kteří se rozmýšlí, kam umístit svoje potomky.
 RM schvaluje zadání vypracování projektu na rekonstrukci objektu č. p. 87, firmě ATIKING,
s. r. o., za částku 117 243 Kč vč. DPH, viz cenová nabídka v příloze zápisu.
Abychom mohli vůbec začít s rekonstrukcí objektu střediska, natož případně podat žádost o dotaci, je nutné mít vypracovaný projekt. Zamýšlíme ponechat v budově lékaře,
chceme mu ovšem zlepšit pracovní prostředí a zbudovat sociální zázemí též pro pacienty. V patře bychom chtěli mít dva byty, aby měl městys další možnosti ubytování (a tím
i přijmu). Firma Atiking byla vybrána, protože předložila nejlevnější cenovou nabídku
na zpracování projektu z celkem čtyř předložených.
 RM schvaluje uspořádání výběrového řízení na výměnu střešní krytiny v Mateřské škole
Ročov s tím, že bude osloveno pět firem uvedených v zápise.
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 RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi firmou STAVUM, spol. s r. o., a Městysem Ročov na
zhotovení díla „MŠ Ročov – výměna střešní krytiny“ za celkovou částku 483 947 Kč
vč. DPH na základě výběrového řízení, viz příloha zápisu.
Do střechy již několik měsíců zatéká a při deštích se tvoří mokré mapy. Na základně výběrového řízení (bylo osloveno pět firem) byla smlouva uzavřena s firmou, která podala
nejlevnější nabídku. Shodou okolností je to ta samá firma, která prováděla zateplení
budovy v roce 2014. Havarijní stav střechy proto žádal rychlé řešení.
 RM schvaluje barvu pro novou střešní krytinu MŠ Ročov: typ RAL 3011 (červená).
 RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Fondu Ústeckého kraje na výměnu střešní krytiny
v Mateřské škole Ročov.
Do konce roku bychom měli vědět, zda nám Ústecký kraj přizná dotaci či nikoliv. Dotace
by dosahovala cca 70 % nákladů.
 RM schvaluje převedení 32 990 Kč z účtu Městyse Ročov na účet Základní
školy Ročov na pořízení deseti výškově stavitelných žákovských stolů
a židlí pro žáky 1. ročníku, viz žádost ZŠ Ročov.
Schválili jsme pořízení nových stolů a židlí pro prvňáčky, nový nábytek
splňuje všechny normy a bude sloužit pro další generace.
 RM schvaluje žádost o finanční spoluúčast na realizaci (opravu) komunikace před Kulturním domem na Ročově, viz příloha zápisu.
Ve spolupráci s ZD Podlesí Ročov jsme se spolupodíleli na úhradě nákladů při opravě
prostoru před kulturním domem, kde je nově položen asfalt.
 RM schvaluje propachtování (pronájem) pozemků p. č. 232/55 (1 507 m2), 232/60
(1 531 m2) a 232/115 (398 m2) vše v k. ú. Horní Ročov Zemědělskému družstvu Podlesí
Ročov za cenu 7 600 Kč za 1 hektar na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 roky s tím,
že cena za hektar se bude měnit v závislosti na procentuálním vývoji průměrné ceny za
hektar dle katastrálního území.
Na základě schválené inventarizace pozemků pronajímáme pozemky, a tím hospodaříme s majetkem městyse ku prospěchu občanů.
 RM schvaluje zahájení prací na vybudování veřejného osvětlení v ulici „Na Rafandě“.
Již jsme zahájili práce na tom, aby i Rafanda měla svoje veřejné osvětlení vedení v zemi, nikoliv po štítech domů.
 RM schvaluje Darovací smlouvu mezi firmou EKO-KOM, a. s., a Městysem Ročov, viz příloha zápisu.
 RM schvaluje proplacení dokladů do částky 5 000 Kč pro Mateřskou školu Ročov a do
částky 5 000 Kč pro Základní školu Ročov na nákup předmětů či služeb v oblasti ekologie
a životního prostředí s tím, že ředitelky zajistí příslušnou prezentaci nákupu, který městys
uhradí z daru za 2. místo v kategorii „města“ v třídění odpadu v celém Ústeckém kraji za
rok 2015.
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 RM schvaluje pořádání zábavné akce Memoriálu J. a Z. Hlaváčkových ve dnech
30. A 31. července 2016 včetně ohňostroje dne 30. 7. 2016 v areálu KD Ročov s tím, že
začátek ohňostroje bude ve 22:10 hodin a konec ve 22:30 hodin.
 RM schvaluje prominutí nájemného v KD Ročov TJ ZD Podlesí Ročov na akci Memoriál
J. a Z. Hlaváčkových konaného ve dnech 30. a 31. července 2016.
 RM schvaluje proplacení dokladů (nákladů) TJ ZD Podlesí Ročov, a to výhradně pro děti
(dětský program), do finanční částky 4 000 Kč, které budou použity na Memoriálu
J. a Z. Hlaváčkových dne 30. července 2016.
 RM schvaluje žádost ZŠ Ročov č. j. 511 a tím promíjí veškerý pronájem, který se týká plánované taneční zábavy v KD Ročov na dny 15. a 16. října 2016, viz žádost, a schvaluje
proplacení občerstvení pro žáky, učitele a hosty městyse na den 15. října 2016 (oslavy výročí založení školy) a proplacení nákladů na výstavu fotografií, popř. dalších výdajů, např.
na propagaci.
 RM schvaluje vybudování dešťové odtokové kanalizace od č. p. 32 k č. p. 17 v obci Břínkov.
 RM schvaluje výběr firmy Projekce dopravní Filip, s. r. o., na vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků podél silnice II/229 v Ročově, a to na základě nejlevnější cenové nabídky a zároveň schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace dle nabídky firmy Projekce dopravní Filip, s. r.o., za částku 198 198 vč. DPH.
Chodník podél hlavní komunikace na Ročov v celé délce chybí. Abychom mohli žádat
o dotaci a zbudovat chodník, který bude odpovídat všem normám, je nutné mít projekt.
Ten bude řešit v dokumentaci podrobně všechny aspekty, abychom mohli na zbudování
žádat o dotaci.
 RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Lounskou stavební, spol. s r. o., a Městysem Ročov na
zhotovení „Zámkové dlažby podél východní strany – KD Ročov“ za celkovou cenu
89 673 Kč vč. DPH, viz příloha zápisu, a to na základě nejlevnější cenové nabídky.
Tímto bude zakončena rekonstrukce sokolovny ohledně její vnější části. Chodníkem se
spojí celý objekt tak, že bude snadné přejít ze silnice na podium bez toho, abychom
chodili po trávníku či blátě. I přístup do šaten dětí bude zjednodušen. To samé platí při
fotbalových zápasech či kulturních akcích.
 RM schvaluje Smlouvu o financování pečovatelské služby pro občany Městyse Ročov, tj.
Ročova, Úlovic a Břínkova mezi Domácí péče MEDIKA, s. r. o., a Městysem Ročov, viz příloha zápisu.
Na Ročově působí v rámci společnosti MEDIKA pečovatelka, paní A. Moravcová, která
bude pro občany za úplatu zajišťovat pečovatelské služby (nákupy, mytí, pochůzky,
úklid apod.). Rozhodli jsme se tuto službu podpořit, aby na Ročově mohla zůstat. Pokud
má někdo o pečovatelské služby zájem, obraťte se na paní Moravcovou, řekne Vám
všechny potřebné informace. O staré spoluobčany je nutné pečovat, proto městys tuto
aktivitu vítá.
Vojtěch Václav Pour
– 14 –
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O D P O L E D N E

S

V O D N Í K E M

H

ned ze začátku prázdnin se domluvili rodiče, že uspořádají
vodnické hry u oulovskýho rybníka. Mnoho dětí i dospělých se u vody sešlo a začaly závody. Odvážní kluci soutěžili v potápění, plavání, skocích do vody a z nich pak odborná porota vybrala toho nejzdatnějšího „vodníka“. Nakonec se svým originálním skokem, až ze silnice, vyhrál Tomáš. Další výhra byla ta, že
kluci vybrali tu nejroztomilejší vodní Rusalku ze všech děvčat, která tam byla. Prvenství získala malá Verunka. Dlouho jsme čekali,
že nás navštíví vodník Toník, ale měl nějakou delší pracovní dobu
a nestíhal, takže doufejme, že příště se ho tady dočkáme. Celou
odpolední veselou akci sponzoroval Městys Ročov a daroval nám
buřtíky, cukrovinky a občerstvení pro všechny děti, za což děkujeme.
Milena Liptáková

H Ř I Š T Ě

V

Ú L O V I C Í C H

P

o jednání na úřadě a s vlastníkem pozemku se dohodly podmínky na vybudování dětského hřiště v obci. Může být malé fotbalové na soukromé louce za vesnicí, kde si
mládež může postavit fotbalové branky a bezpečně hrát s balonem.
Okolo požární nádrže se vytvoří několik menších dětských herních prvků, klouzačka, houpačka, apod. Záleží také na tom, co se tady bude v tomto prostoru hodit k bezpečným hrám.
Letošní rok však se už zřejmě nestihne a tak příští prázdniny se děti dočkají svého bezpečného místa ke hrám a dovádění. Budeme rádi, pokud i jejich rodiče budou nápomocni svoji aktivitou v tomhle pomoci.
Milena Liptáková

H R Y

M I K R O R E G I O N U

L O U N S K É

R

ok se s rokem sešel a Mikroregion Lounské podlesí,
který sdružuje 10 obcí z „Podlesí“ včetně Ročova,
uspořádal svoje již páté hry. Konaly se v Touchovicích
(obec přidružená k Hřivicím) na místním hřišti. Minulý ročník
po spletitém vyhlašování výsledků, kdy nejdříve slavilo družstvo z Líšťan, vyhráli soutěžící z Hřivic. Trochu netradičně se
soutěžilo o státní svátek, v úterý 5. července. Účast byla
však hojná, protože se zúčastnilo mnoho natěšených soutěžících a zvědavých fanoušků všech vesnic. Disciplíny byly
rozděleny do dvou bloků: dovednostního a vědomostního.
V tom prvním se hledaly po slepu předměty v truhle, házelo
se sudem, střílelo lukem či jezdilo kolečkem (s nákladem
jedné „nejlehčí“ soutěžící). Po prvním bloku soutěží se družstvo Městyse Ročov, složené z Pavly, Kristíny, Kateřiny, Ver– 15 –
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či, Radka, Miloše a Vojty, průběžně umístilo na sedmém místě. Druhý blok se skládal například z hádání názvu písničky (puštěné pozpátku) a pohádky, ve které zazněla, státních hymen
či pantomimy. Tuto část soutěžního odpoledne ovládlo naše ročovské mužstvo, když získalo
nejvyšší počet bodů. V celkovém pořadí jsme se tak nakonec vyšvihli na krásné třetí místo,
což je za pět let nejlepší výsledek! Domů jsme si odvezli zasloužený diplom, pohár a zážitky,
na které se nezapomíná. Hry vyhráli zbrašínští, druzí byli borci z domácí půdy. Příště se tedy
hry budou konat ve Zbrašíně. Tato půda je pro soutěžící již známa, hry tam již jednou byly.

Vojtěch Václav Pour
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