Číslo 17 * červenec 2016
Zpravodaj pro Ročov, Úlovice a Břínkov
Vážení spoluobčané,
je za námi první polovina letošního roku. Nová redakční rada pilně pracuje, a proto jsme Vám mohli nové číslo Zpravodaje připravit v kratším čase.
Věřím, že se do nových článků začtete a budete spokojeni. Těšit se můžete opět na povídku od pana Kozla, dozvíte se o práci zaměstnanců městyse, vizích do budoucnosti či různých názorech na nový obchod a poštu.
Zajímavý příspěvek napsali ročováci z Austrálie.
Píšeme pro všechny občany, snažíme se Vám připravit objektivní, pravdivé a neurážlivé informace. Připravujeme pro Vás články s úctou k Vám
občanům a nadále se podle toho budeme řídit. Nechceme, aby se na sebe
lidé mračili, ale aby spolu vycházeli a byli na sebe příjemní. Úsměv či milé
slovo nestojí žádné peníze ani úsilí, ale udělají mnoho radosti, na rozdíl od
napadání, urážek či zesměšňování.
Děkujeme všem občanům, kteří pomohli s přípravou či se zúčastnili akcí,
které pro Vás městys připravil (více se, nejen o nich, dočtete v dalším čísle
Zpravodaje). Užijte si letní měsíce, mnoho sluníčka, pohody a odpočinku.
Věřím, že si k Vám červencový Zpravodaj najde cestu. Příjemné počtení
Vám za redakční radu přeje
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor

ŠKOLA
kola byla v Dolním Ročově proti klášteru u konventní zahrady.
V přízemí bydlel konventní zahradník Veselý; později udělali z jeho
bytu novou třídu.
Pamatuji starého pana učitele Petříka. Byl velký a oblékal se vždy v černé
šaty; v šosech dlouhého soukenného kabátu měl velký barevný kapesník
a tabatěrku. Jako každý šňupák byl i k jiným štědrý. Byl to hezký stařec
s kučeravou hlavou, bílou jako sníh. Sotva se objevil na ulici, všecky děti
se k němu sbíhaly a zdravíce, líbaly mu ruku. Nabízel nám šňupeček, ale
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jestli se někdo osmělil, zavíral pikslu
a uskřípl všetečkovi prsty. K nám chodíval
denně na besedu a také mě přiučoval
k radosti našeho „pantáty“, ale k malé radosti mé.
Ve škole mě nejdéle učili pan řídící Beneš
a pan učitel František Schneider. Teď
t e p r v e dovedu
p o so ud it i jejich
svědomitost a píli;
velice si mě všímali
a mnoho mi prospěli. Osnova sice
toho nežádala, ale
divím se, čemu mě
naučili již v obecné
škole. Pan řídící
STARÁ ŠKOLA
Beneš vodil nás na
př. do školky, kde naučil všecky hochy
šlechtění stromů.
Ale nejvíce a nejsvědomitěji pěstil v nás cit
pro správnost i lad českého jazyka, hlavně
ovšem svým příkladem mluvy a psaní.
Bylo mi patnáct let, když jsem přišel do
Prahy a slyšel jsem, jak nedbale se tam
mluví.
I u nás bylo ještě mnoho poněmčilých slov,
také výslovnost byla v něčem chybná.
Obecně se říkalo na př. ju místo ano a Pepik, knoflik, hřebik místo Pepík, knoflík
a hřebík. Ale moje české ucho vycítilo i jiné
věci. V Praze nám profesor češtiny říkal (již
podle Gebauera), že máme psáti kost, nit
a pout, že ť na konci slov neslyšíme. Uctivě
jsem mu odporoval, že u nás v Podlesí i dál
každý říká, slyší i píše kosť, niť a pouť.
Ještě více jsem dobrého a přístupného pana profesora překvapil řka, že jest chybné
psáti sedmý pád přátely, jak se tenkráte
podle mluvnice psalo. Z polštiny a slovenčiny jsem již věděl o dvojím l.
„A proč?“

„Protože ve slově přítel jest l měkké.“
„V češtině již není dvojího l.“
„Já přece slyším dvojí l, na př. když řeknu
‚učitel Kozel‘.“
„ A vidíte, to máte pravdu. Profesor Gebauer vydá mluvnici, a podle té se již bude
psáti sedmý pád
přáteli.“
Co mám a co vím,
jest od pana řídícího.
Pan řídící Beneš
také někdy i tělesně trestal (nelekejte se, m o d e r n í
p e d a g o g o v é !),
ale snad jen pro
dvojí p r o v i n ě n í .
Každý hoch, který
vypil vajíčka nebo vybral ptáčata, dostal
rákoskou bez milosti (za tabulí) notný pardus; rovněž každý byl vyplacen, kdo oplzle
mluvil nebo tak někde na vratech kreslil.
Pan učitel Schneider byl velmi snaživý
a pilný. Stále vymýšlel nové diagramy a já
jsem mu rád pomáhal v jich kreslení a malování jako dříve panu řídícímu. V reáliích
pracoval s námi mnoho, jistě také více, než
osnova přikazovala.
Horlivě jsem sbíral již tenkráte rostliny,
nerosty, zkameněliny a starožitnosti a jimi
se panu učiteli pochlubil.
Bloudil jsem pak ještě raději v lesích, polích, oranicích a stržích i v potocích, protože
jsem porozuměl nové řeči, jíž mne naučil
pan učitel Schneider. Ty lesy, lomy nebo
čerstvé strže mluvily ke mně novou řečí,
a vyprávěly mi tolik nového a zajímavého!
Pokračování v dalším čísle Zpravodaje.
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

–2–

MK ČR E 20377

Zpravodaj č. 17

ZPRÁVY Z DOMOVA
„Možná musíte nejprve odjet, aby se vám začalo stýskat. Možná musíte cestovat, abyste si
uvědomili, jak úžasné je místo, ze kterého jste vyšli.“ – Jodi Picoult

N

ěkde bydlet“ a „být někde doma“, to jsou dva odlišné pojmy. Domov, na rozdíl od
příbytku, je totiž něco, co vzbuzuje emoce; především u lidí, kteří z nějakého důvo„
du doma být nemohou. Čím déle a dále od domova, tím silnější a hlubší emoce
myšlenka na domov vyvolá. Dalo by se říci, že člověk odloučený od domova se později cítí být
až zaskočený tím, jak může být jeho pouto k domovu silné. Takovým lidem je pak malou útěchou každá zpráva, která se k nim z jejich domoviny dostane. Může to být pozdrav od rodiny,
fotografie, zpráva od přítele, aktuality o dění v obci, momentky ze společenských akcí, mohou to být zprávy veselé či méně veselé – jsme za ně nesmírně rádi. Připomínají nám, že
jsme stále součástí většího
celku a pomáhají nám uvědomit si, že část našeho srdce
už navždy zůstane tam, kde
jsme vyrostli. Proto bychom
chtěli poděkovat všem, kteří
šíří fotografie, zajímavosti a
informace o dění v Ročově,
Úlovicích, Břínkově a okolí
(krásně fotí třeba Markéta
Zemanová); poděkování pak patří zejména spolku „Moje Ročovsko“, který nově spravuje
online komunitu, podílí se, stejně jako ostatní spolky v obci, na pořádání společenských akcí
a snaží se, aby se nám v našem Podlesí hezky žilo. Speciální poděkování pak patří redakci
a přispěvovatelům ročovského zpravodaje, který považujeme za velmi správný počin ve
všech ohledech. Nabízí prostor všem, je objektivní a obsahově pestrý. S každým novým číslem jsme překvapení tím, kolik se toho v (na první pohled klidném) Ročově děje a současně
vždy po jeho dočtení souhlasíme, že kdyby byl o jeden či dva příspěvky delší, byli bychom
rádi. Tímto textem bychom tedy chtěli nejen ročovský zpravodaj podpořit, ale především za
všechny, kteří jsou na ročovsku doma, ale osud je zával někam úplně jinam, poděkovat. Ať je
stále o čem psát, zprávy ať jsou pozitivní a čtenářů ať přibývá.
Nikola Ducová a Pavel Bače

ZPRAVODAJ BUDE DÁL

J

iž mnohokrát vyšel Zpravodaj, spousta zajímavých článků, úvah, poučení, vzpomínání,
plánování, ale i řešení různých názorů i sporů mezi lidmi. O tom všem se pak veřejně diskutuje, kritizuje a reaguje v dalším vydání. Je zajímavé, že nejvíce kritizují takoví občané,
kteří za celou tu dobu, co Zpravodaj vychází, se sami nezmohli ani na jediný
článeček. Ono zas není tak snadné dát dohromady všechny příspěvky, udělat
reportáže, sestavit vše do kupy, přiložit vhodně grafiku a fotky z akcí. Pak se
sejde redakční rada, ledacos ještě přepracuje tak, aby výsledek byl akorát
připravený k vytisknutí. První reakce přijdou hned po internetu, další, když si
lidé vytištěná vydání vezmou v obchodě. Vždy je o čem diskutovat. Na posledním zastupitelstvu padl návrh na zrušení Zpravodaje. Ale veřejnost dala jasně najevo, že chce, aby se dále
pokračovalo. Takže vážení a milí čtenáři, budeme moc rádi za Vaše názory, podněty, připomínky a hlavně Vámi napsané příspěvky. Pište o všem, co Vás těší, rozčiluje, inspiruje a hlavně spolupracujte na dalších číslech Vašeho i našeho Zpravodaje.
Milena Liptáková
–3–
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DĚNÍ V MĚSTYSI

Stalo se:
Velikonoční jarmark – ve druhé polovině března pořádala mateřská škola tradiční velikonoční jarmark v ročovském kulturním domě. Mnoho návštěvníků vidělo zajímavé tradiční rukodělné práce a děti si přišly na své v doprovodném programu.
Pálení čarodějnic – sbor dobrovolných hasičů připravil v ročovském parku akci, na kterou se
těší zejména děti. Počasí přálo a dobrou atmosféru doplnil oheň nejen pod čarodějnicí, ale
též na špekáčky.
Vítání občánků – polovina května
patřila novým občánkům našeho
městyse. V zasedací síni jsem společně s paní místostarostkou přivítal
mezi naše nejmenší obyvatele jednu
holčičku a dva chlapečky. Rodinnými
příslušníky zaplněná zasedací místnost vyslechla slavnostní projev, kulturní vložku obstaraly šikovné děti ze

základní školy. Nakonec rodiče dostali
od městyse pozornost k narození potomka a zapsali se do kroniky.
Děkuji paní I. Kubátové za obrázkovou
přípravu kroniky.
Memoriál ROM&TOM – již tradiční akce na počest zesnulého Romana a Tomáše se uskutečnila 23. dubna letošního roku. Letošní pátý ročník memoriálu zahájili cyklisté na Ročově
u Restaurace U Kulhánků, trasa vedla přes Třeboc, Kroučovou zpět na Ročov, kde se večer
uskutečnilo posezení v Hostinci U Petrů.
Čištění požární nádrže – v pátek 17. června byl rozruch u požární nádrže v Úlovicích. Městys
Ročov společně s hasiči a ochotnými občany vyčistil nádrž, která slouží jako jímací nádrž pro
požární vodu. Po několika hodinách čištění si přítomní zpříjemnili večer opékáním buřtů, které pro ochotné občany za dobře odvedenou práci zajistil městys.
Navázání vztahů s Mildenau – v rámci spolupráce, kterou začala paní starostka V. Petrová,
jsme se seznámili s novým starostou partnerské obce Mildenau. Pan A. Mauersberger přivítal, že opět chceme spolupracovat. Kontakt jsme navázali i s tamním spolkem, se kterým
můžeme v rámci příhraniční spolupráce dosáhnout na evropské peníze. Více o partnerských
obcích Mildenau i Rotschau v dalším čísle Zpravodaje.
–4–
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Stane se:
Dovolená MUDr. Brady – 14.–22. července (čtvrtek a pátek včetně). Z toho 15. července
(pátek) a 20. července (středa) budou ordinace zavřeny, ve zbylé dny bude přítomna během
ordinační doby sestra.
Knihovna o prázdninách – místní knihovna oznamuje, že o prázdninové dny bude mít otevřeno od 15:00 do 18:00 hodin vždy v tyto dny: 14. července (2. čtvrtek v měsíci červenci),
28. července (4. čtvrtek v měsíci červenci), 18. srpna (3. čtvrtek v měsíci srpnu), 25. srpna
(4. čtvrtek v měsíci srpnu). Od září bude opět zahájeno pravidelné půjčování knih.
Memoriál – v areálu místního fotbalového hřiště a kulturní domu
Ročov se uskuteční již 31. ročník Memoriálu Josefa a Zdeňka Hlaváčkových. Přípravy jsou v plném proudu. Pořádající fotbalisté Vás zvou
na dobrý fotbal, zábavu u denního i večerního programu. Akce se
uskuteční 30. července 2016. Více na www.memorial-rocov.cz.
Pouť – ročovská pouť v letošním roce vychází na neděli 14. srpna. Od 10:00 hodin bude
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově celebrována pouťová mše pro místní
i poutníky ze širokého okolí. Připravována je též i pouťová zábava, nejspíše den předem.
Vojtěch Václav Pour

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA V SOKOLOVNĚ

V

nově opravené sokolovně byla taneční zábava. O krásnou a veselou výzdobu se postaraly děti ze školy, za což jim patří poděkování. Hudební vystoupení a pěkné písničky
jsme slyšeli od skupiny Taurus. Ale co si nejvíce ceníme, bylo to, že zábava byla bez
cigaretového kouře. Přišlo dost lidí ze širokého okolí, prodalo se skoro 100 vstupenek. Občerstvení zajištěno, také chlapci z ostrahy odvedli svojí
práci. Už to, že se v sále pohybovali osvalení pořadatelé,
budilo respekt a nikdo si nedovolil jakoukoliv provokaci.
Vše bylo pod kontrolou i kuřáci si chodili ven „ředit
vzduch„ a ani vajgly neházeli po zemi, ale do velkého
popelníku před sokolovnou.
Je fajn, když se lidé pobaví
v příjemném p r o s t ř e d í
a ocení práci ostatních, kteří
akci zorganizovali. Další kulturní společenskou zábavu budou
pořádat i jiné spolky v obci. Těšíme se opět na prima zábavu.
Milena Liptáková
Ke svátkům jara si v Úlovicích
vyrobili krásného zajíce, který
dodnes zdobí náves.
–5–
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE ROČOV
ZM schválilo:
 Rozpočtovou změnu č. 1/2016 s rozpočtovým opatřením č. 1.
 Rozpočtovou změnu č. 2 s rozpočtovými opatřeními č. 2, 3 a 4.
 Závěrečný účet a účetní závěrku Městyse Ročov za rok 2015 bez výhrad a bere na vědomí Zprávu auditora k hospodaření Městyse Ročov za rok 2015 se závěrem bez chyb
a nedostatků.
 Prodej pozemků Ústeckému kraji, manželům Marcele a Luboši Žďárským, panu Liboru
Vohánkovi, manželům Blaženě a Augustinu Kopeckým, manželům Janě a Josefu Citovým, panu Jiřímu Eliášovi, panu Ladislavu Smejkalovi, paní Iloně Hossingerové, panu
Jiřímu Házlovi, panu Milanu Humrovi, manželům Mileně a Josefu Fricovým, manželům Janě a Pavlu Týcovým, panu Jaroslavu Schwarzovi, panu MUDr. Bořku Zasadilovi,
panu Ing. Martinu Eliášovi, viz jejich žádosti a schválené prodeje.
 Že náklady spojené s prodejem, pronájmem či směnou pozemků (vyhotovení GP, vypracování odhadu, zaplacení kolku za vklad do katastru nemovitostí) platí kupující a daň z převodu nabytí nemovitosti platí prodávající.
 Bezúplatný převod pozemků p. č. 583/5 (191 m2) a p. č. 586/4
(193 m2) v k. ú. Břínkov z České republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na Městys Ročov a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu těchto pozemků, viz příloha zápisu.
 Koupi vodního zdroje v obci Břínkov, který se nachází na katastrálním území Břínkov, Městys Ročov, spolu s pozemkovou parcelou
č. 216/3 o výměře 40 m2 od Severočeské vodárenské společnosti,
a. s., za cenu 3 000 Kč.
 Žádost manželů Týcových č. j. 115 o změnu Územního plánu Městyse Ročov o zrušení
ploch ochranných lesů na pozemcích p. č. 606/1,3,5,6 a 8, v k. ú. Břínkov, na kterých
jsou vysazené ovocné sady od roku 1995 s tím, že náklady spojené se změnou uhradí
žadatelé.
 „Zprávu o uplatňování Územního plánu Ročov“ v souladu s ustanovením § 55 odst. 1
a dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, viz příloha zápisu, rozšířenou o požadavek na
prověření návrhu ochranných lesů na plochách stávajících sadů, orné půdy
a ostatních plochách situovaných východně od Klášterského potoka.
 Úpravu Jednacího řádu ZM v čl. 3 bod 6) tak, že podklady pro zasedání ZM budou dodávány členům zastupitelstva elektronickou poštou nebo na vyžádání písemně.
 Dodatek č. 7 mezi firmou Patok, a. s., a Městysem Ročov.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14207293 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městysem
Ročov, viz příloha zápisu.
 Dohodu o spolupráci (partnerství) mezi Obcí Mildenau okres Annaberg (Spolková republika Německo) a Městysem Ročov okres Louny (Česká republika), viz příloha zápisu s tím, že předchozí dohoda (smlouva) zaniká.
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 Doplňující dohodu o spolupráci mezi Förderverein Erblehngericht Mildenau (registrovaný spolek, Spolková republika Německo) a Městysem Ročov okres Louny (Česká republika) v rámci Dohody o spolupráci (partnerství) mezi Obcí Mildenau a Městysem
Ročov, viz příloha zápisu.
 Částku 80 000 Kč na nákup nových herních prvků do Mateřské školy Ročov.
ZM zvolilo:
 ZM volí za přísedící Okresního soudu v Lounech na další volební období začínající od
7. května 2016 paní Ilonu Hossingerovou, bytem Ročov č. p. 206.
ZM uložilo a pověřilo:
 Starostovi předkládat 1x za 6 měsíců rozbor hospodaření městyse po položkách
a průběžně informovat o stavu na účtu na každém ZM.
 Starostu, aby zvukový záznam z jednání uchovával po dobu 5 let jako součást zápisu
z jednání ZM.
Vojtěch Václav Pour

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ROČOV
RM schválila:
 Pojistnou smlouvu č. 2739318106 mezi UNIQA pojišťovna, a. s., a Městysem Ročov
(lepší podmínky za nižší cenu oproti bývalé pojistce).
 Smlouvu č. 20/2016 o provedení přezkoumání hospodaření městyse mezi
LN – AUDIT, s. r. o., a Městysem Ročov.
 Smlouvu o zřízení služebnosti č. LNROV/2 mezi Městysem Ročov a Vodafone Czech Republic, a. s.
 Sepsání dopisu společnosti COOP Jednota Rakovník s tím, že nesouhlasí se zbudovaným přístupem (není bezbariérový) a žádá o vybudování diskrétní zóny pro Poštu
Partner s tím, aby nedocházelo k vynášení informací z důvodu bezpečnosti a rušení
poštovní zaměstnankyně.
 Podání žádosti o převedení pozemků do vlastnictví Městyse Ročov p. č. 583/5 a 586/4
v k. ú. Břínkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 Zřízení sídla spolku TJ ZD Podlesí Ročov, resp. fotbalového oddílu Ročov, na adrese
Městyse Ročov, Ročov 121, 439 67 Ročov.
 Smlouvu o zpracování dotační žádosti mezi Městysem Ročov o společnosti PRAGARD,
s. r. o., viz příloha zápisu a dále schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva zemědělství ČR 129293 - Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - akce Oprava požární nádrže Břínkov, tímto podáním a administrací žádosti pověřuje společnost PRAGARD, s. r. o.
 Nákup občerstvení pro děti na akci pálení čarodějnic dne 30. 4. 2016 v hodnotě do
2000 Kč.
 Žádost o dotaci na Sasko-českou rytířskou slavnost, kde žadatelem je Förderverein
Erblehngericht Mildenau e. V. a projektovým partnerem je Městys Ročov.
–7–
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 Smlouvu o zpracování dotační žádosti mezi Městysem Ročov a p. Františkem Smítkou,
IČ: 453 99 298 ohledně vybudování dětského hřiště na Ročově.
 Licenční smlouvu o veřejném provozování mez OSA - Ochranným svazem autorským
pro práva k dílům hudebním, z. s., a Městysem Ročov.
 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě Č. 23/2010/0S/P mezi Městysem Ročov a Městem Louny.
 Pronájem bytu č. 1 v č. p. 18 v k. ú. Horní Ročov v Městysi Ročov jedinému zájemci panu Petru Konvalinovi ml. za cenu 53 Kč za 1 m2 od 8. června 2016 na 1 rok s tím, že
záloha na vodu bude 300 Kč měsíčně.
 Pronájem bytu č. 3 v č. p. 18v k. ú. Horní Ročov v Městysi Ročov jediné zájemkyni paní
Lucii Čápové za cenu 53 Kč za 1 m2 od 8. června 2016 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce s tím, že záloha na vodu bude 500 Kč měsíčně.
 Darovací smlouvu mezi firmou STAVUM, spol. s r. o., a firmou PATOK, a. s., a Městysem, ohledně podpory dětského dne na Ročově.
 Smlouvu o provádění reklamy mezi Městysem Ročov
a Lounskou stavební, spol. s r. o., ohledně podpory dětského dne na Ročově.
 Všeobecnou plnou moc ke zmocnění JUDr. Karla Davida
pro zastupování Městyse Ročov.
 Firmu ATIKING, s. r. o., pro zpracování projektové dokumentace pro účely realizace stavby na výměnu střešní
krytiny v Mateřské škole Ročov.
 Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a firmou EKOLESPROJEKT, s. r. o., na zpracování lesního hospodářského
plánu.
RM vzala na vědomí:
 Hospodaření Městyse Ročov za 1. čtvrtletí roku 2016.
 Dopis Jednoty, spotřebního družstva v Rakovníku ze dne 5. dubna 2016, kterým odpovídá na požadavky Rady městyse Ročov s tím, že Rada městyse Ročov celkově nesouhlasí s obsahem odpovědi a dále trvá na vytvoření řádné diskrétní zóny Pošty Partner
a v tomto duchu schvaluje reakci na odpověď Jednoty.
 Požadavek občanů Úlovic na rekonstrukci části komunikace p. č. 615/1 o délce cca
220 metrů a komunikace p. č. 539 o délce cca 400 metrů vše v k. ú. Úlovice s tím, že
je nejdříve nutné znát firmu, která rekonstrukci provede, rozpočtové náklady na akci
a způsob opravy, dále je nutné dořešit otázku financování – zastupitelstvu předložit,
jakou částkou se budou občané Úlovic podílet, viz dopis občanů Úlovic.
RM uložila:
 ZŠ Ročov a MŠ Ročov odstranit zjištěné nedostatky z auditu, který prověřil hospodaření
za rok 2015 a dále ukládá MŠ Ročov dát do pořádku závěrečné vyúčtování energií za
rok 2014 dle výsledku auditu.
Ivana Vlachová
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VIZE DO BUDOUCNOSTI – PLÁNOVANÉ AKCE

Z

astupitelstvo městyse Ročov schválilo
před rokem seznam investičních akcí
pro období 2015–2020, které by měly
být hlavním mustrem pro budování městyse. Jsou mezi nimi následující projekty: rekonstrukce Kulturního domu Ročov (celá
vnější rekonstrukce již byla
úspěšně provedena, vnitřní
pouze z menší části), oprava
střechy Mateřské školy Ročov,
rekonstrukce Základní školy
Ročov (zateplení stropu, nová
okna a fasáda), převedení fary
č. p. 19 na úřad – sídlo městyse, oprava ulic v obcích plus
chybějící chodníky, obnova
zeleně, oprava požárních nádrží v Úlovicích a Břínkově, opravy hřbitovů
v Dolním a Horním Ročově a Břínkově, vybudování dětského hřiště, nové sběrné
místo, rekonstrukce hasičárny, zbudování
dešťové kanalizace a nové osvětlení (Rafanda apod.).

kterém by byla ještě velká šance na jeho
získání.
Již jsme podali žádosti o dotace na opravu
hřbitova v Dolním Ročově (podané již podruhé), na rekonstrukci Základní školy
v Ročově (žádost nám byla zamítnuta, bude
se zkoušet dále), na opravu
požární nádrže na Břínkově
a budeme žádat o dotaci na
zbudování nového dětského
hřiště v Ročově. Určitě chceme
žádat dotaci na vybudování
chodníků podél hlavní silnice
v Ročově, již se na naše potřeby byl podívat projektant. Také
je možnost se pokusit získat
dotaci na tzv. zrcadlový projekt (Německo vs. Česká republika). Jednalo by se o kompletní rekonstrukci fary
i s celkovým zázemím. Palčivým problémem zůstávají místní komunikace. Protože
jsou velice finančně náročné na opravu,
bez dotací je takřka nemožné je rekonstruovat. Bohužel dotační možnosti jsou
v současné době velice malé. Taktéž nám
zbudování nového povrchu komplikuje
fakt, že v obci chybí dešťová kanalizace. Nejdříve chceme udělat
pasport místních komunikací,
který nám popíše stav a určí priority. Je důležité znát stav cest,
protože poté se lépe žádá o dotace.
Rada městyse Ročov dělá poptávkové řízení mezi projektanty
k tomu, abychom pro městys vybrali
z nejlepší nabídky. Chceme udělat projekt
na opravu střechy v MŠ, právě na převedení fary na úřad a rekonstrukci budovy zdravotního střediska.

Dle předběžné kalkulace finanční náročnosti, vychází všechny výše popsané akce na
cca 70 milionů korun. Z toho vyplývá, že bez dotací nemůže
vzniknout většina projektů. Současné finanční možnosti městyse
se odvíjí od naspořených peněz
na běžných účtech a ročním hospodaření (šetření během roku).
Pro porovnání: rozpočet na rok
2016 je cca 7,6 milionu, z toho
6,6 milionu zaujímají provozní výdaje. Proto je rozumné se zaměřit na dotace a našetřené peníze použít na spolufinancování.
Městys tím dosáhne na větší obnos peněz,
protože většina bude z dotací a menšina
z vlastních prostředků. Je také důležité si
stanovit priority, do jakých akcí by se měl
městys pustit. Nicméně, priority většinou
narušuje nemožnost na nejaktuálnější
a nejvíce palčivou věc najít dotační titul, ve

Měla by tři fáze: první spočívá ve zlepšení
prostoru pro lékaře a vybudování nového
sociálního zařízení (přízemí), druhá se věnuje prvnímu patru, kde plánujeme dva
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malé byty a třetí je určená k opravě vnějšku
budovy (výměna výplní, fasáda apod.).
Chceme žádat na jednotlivé fáze z různých
dotačních titulů.
Sběrné místo bychom chtěli přesunout ze
dvora fary. Jednáme se ZD Podlesí Ročov
o směně pozemků v areálu česaček zejména za areál „HD“. Zde by dle našeho názoru

bylo sběrné místo vhodnější, než ve středu
obce.
Důležité je také dodat, že nechceme
v žádném případě prodávat budovy ve
vlastnictví městyse! Naopak. Chceme je
postupně opravovat tak, aby sloužily všem
spoluobčanům.
Vojtěch Václav Pour

VYDAŘENÝ SOBOTNÍ DEN

V

sobotu 28. 5. pořádala Základní škola Ročov za pomoci financí z grantu Ústeckého
kraje výlet do zábavného parku Mirákulum. Ráno v 8 hodin dorazily natěšené děti i se
svými rodiči k autobusu. Po příjezdu do Mirákula se různé skupinky rozprchly po parku
a začala ta pravá zábava. Na všechny čekalo lanové centrum, trampolíny, bludiště, obří houpačky, hrad, podzemní chodby, mini zoo,
lesní naučná stezka, naučná zahrada a další
a další. Také se téměř všichni vydali plnou
parou na tankodrom. Někdo zažil adrenalinovou jízdu na bojovém vozidle pěchoty,
někdo jel vláčkem po úzkokolejce a někdo
zkusil obojí. Ten den byl v parku věnován
hlavně dětem k jejich mezinárodnímu dni.
Takže v odpoledních hodinách na nás čekal
v amfiteátru jako bonus Spejbl a Hurvínek.
Společně s bubeníky si zabubnovaly děti, ale
i dospělí, a nakonec přijel všechny pobavit
Michal z Kouzelné školky. Den plný zábavy skončil v šest hodin večer odjezdem autobusu, ale
společné „super“ zážitky se ještě probíraly cestou domů. Ten den nám přálo i počasí a výlet
se všem moc líbil. Všichni se již těší na další akce, které ještě budou moci proběhnout do
konce roku s pomocí grantu „Volný čas“.
ZŠ Ročov

KAŠPÁREK ROČOVSKÝ A TONÍK
VODNÍK OULOVSKÝ

J

ednoho dne, myslím, že to bylo ve čtvrtek, se vypravil kašpárek a vodník za dětmi do mateřské školky. Doprovázel je mladý
pán starosta a teta Milča. Děti se brzy
skamarádily s oběma dřevěnými
loutkami, a také si je zkusily samy vodit a přitom povídat pohádku. Kašpárek i vodník děti hodně zajímal. Po
chvíli zase talentované dětičky zahrály
pohádku „O Červené karkulce“ v jejich
maňáskovém divadélku, které mají v
herně. Na závěr milého povídání dostaly děti za úkol namalovat pohádku, kterou jim loutkoherci jako úplně první zahrají v nově
udělaném prostoru na faře. Už teď se těšíme na Vás milé děti.
Milena Liptáková
– 10 –

MK ČR E 20377

Zpravodaj č. 17

INVENTARIZACE POZEMKŮ

R

ada městyse Ročov se rozhodla na
přelomu roku 2014 a 2015 k tomu,
že navrhne zastupitelstvu, aby ji pověřilo k provedení kompletní inventarizace
pozemků. Tím se rozumí rozdělení pozemků na čtyři kategorie: neprodejné, na prodej, pro směnu či na pronájem (propachtování) a vytvoření pravidel. Zastupitelstvo na
svojí druhé schůzi vyslyšelo návrh Rady
a zastavilo veškerý prodej a pronájem pozemků v majetku Městyse Ročov do doby,
než bude zpracována kompletní inventarizace všech pozemků v majetku městyse,
včetně budoucího využití pozemků. Konečný termín zpracování
byl určen na konec
prvního pololetí roku
2015. Rada svoje závěry předložila zastupitelstvu na červencovém jednání. Po dalším půlročním projednání v zastupitelstvech
byla nakonec kompletní inventarizace pozemků schválena
napříč stranami.
Celkem vlastní Městys Ročov přes 120 hektarů pozemků různého druhu. Z toho přes
polovinu výměry zaujímá katastrální území
Břínkov, a to zejména proto, že na jeho
území se nachází lesy Rásochy a Dubovka.
Tyto lesy jsou naším „stříbrem“, a proto
jsou naprosto neprodejné. Pozemky byly
schváleny v následujícím rozdělení: na prodej bylo vyčleněno cca 10 % z celkové výměry, pro směnu je určeno necelé 1 %
vhodných pozemků (což by mělo městysi
přinést majetek – pozemky, pro městys
potřebné a lépe využitelné), na pronájem
se vyčlenilo cca 26 hektarů, což je přes 21
%. Z toho vyplývá, že cca 90 % pozemků
zůstává ve vlastnictví městyse. Třetinu pozemků k prodeji (cca 4 hektary) zaujímá les
v k. ú. Zbrašín. Prodej lesa byl navržen

z důvodů: vzdálenosti od Ročova; katastru,
který nepatří pod Městys Ročov; přítomných starých i nových nelegálních skládek
odpadu a také financí, které bychom po
jejich získání mohli investovat v našich obcích. Ostatní pozemky k prodeji v k. ú. Břínkov, Úlovice, Horní a Dolní Ročov byly určeny zejména pro jejich nevyužitelnost,
zanedbanost (jedná se například o zamokřené plochy apod.) a jsou většinou malé
výměry. V minulosti se tyto pozemky nevyužívaly ku prospěchu městyse. Pozemky,
které městys do tohoto provedení inventarizace pronajímal, si téměř všechny ponechal ve vlastnictví.
Cena pozemků je stanovena dle každého
parcelního čísla zvlášť.
Pozemky do 200 m2
˙mají dané pevné ceny
za
m2
schválené
v inventarizaci a na
pozemky větší se musí
udělat odhad na tržní
hodnotu. Pokud je více než jeden zájemce,
cena za pronájem či prodej se soutěží, což
zajistí pro městys nejvyšší možnou finanční
částku.
V současné době probíhá prodej a pronájem pozemků dle zveřejněné nabídky
a platných pravidel inventarizace. Nabídka
i pravidla jsou vyvěšeny na internetových
stránkách městyse, popř. jsou k nahlédnutí
v kanceláři Úřadu městyse Ročov. Již byla
dle nových pravidel pronajata většina pozemků zemědělskému družstvu. Na závěr je
nutno říci, že žádný člen Rady městyse Ročov se nechystá kupovat les, který je na
prodej, ani pozemky v areálu česaček.
O konečném prodeji jakéhokoliv pozemku
rozhoduje Zastupitelstvo městyse Ročov
jako nejvyšší orgán městyse.
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NOVÁ PRODEJNA A POŠTA

H

odně rychle se podařilo opravit a upravit prostory bývalého smíšeného zboží, které
kdysi zde na Ročově fungovalo. Teď je všecko tak, jak má být. Zboží přehledné, prodavačky milé, ochotné. A pošta je zde také ve vhodnější
čas, než dříve a na druhé straně obce. Vím, řešilo se dlouho, zdali
poštovní úřad zůstane zachován, psali jsme všichni petice, aby
nám tady poštu nerušili. Pro dojíždějící lidi je lepší, když si pod
jednou střechou nakoupí, zaplatí složenky, vyzvednou peníze,
odešlou balík. Stíhá se tak všechno líp, než dříve a je i návaznost
na autobusové spojení. Jen ještě vyřešit, kam dávat informace občanům, kde bude nástěnka
pro plakátky, upoutávky na kulturní a společenské akce, jako to bylo v bývalých prostorách
prodejny.
Milena Liptáková

NOVÝ OBCHOD A POŠTA
–
POHLED Z DRUHÉ STRANY

J

iž před několika lety se řešila otázka
zrušení pošty na Ročově. Sbíraly se
podpisy na petici pro zachování kamenné pošty. Tenkrát se tuto hrozbu podařilo odvrátit. Ročov ještě nebyl z vyšších
ministerských míst vybrán pro převedení
kamenné pobočky na smluvního partnera
(například v obchodě). Státní podnik Česká
pošta se rozhodla optimalizovat svoje služby tím, že kamennou pobočku v menších
obcích zruší
(myslíme si
však, že
středisková
obec Ročov do menších obcí nepatří) a zavede takzvanou Poštu Partner. I přes důrazný nesouhlas Rady městyse Ročov se tak
stalo. Kdyby provozovatel COOPu neumožnil ve svém obchodě Poštu Partner provozovat a žádný jiný zájemce z řad občanů
tyto služby vykonávat nechtěl, Česká pošta,
s. p., by kamennou poštu zachovala
v původním stavu. Jednota Rakovník (COOP) však poštu ve svém provoze chtěla
umístit, a tak kamenná pošta zanikla. Převzetím pošty jednotou se spustila rekonstrukce i samotného objektu COOP. Zřejmě

všichni doufali, že pošta a obchod v jednom
objektu bude ku prospěchu všem občanům. Rada městyse Ročov zejména
z podnětu občanů přijala usnesení, že nesouhlasí se zbudovaným přístupem (není
bezbariérový) a žádá o vybudování diskrétní zóny pro Poštu Partner s tím, aby nedocházelo k vynášení informací z důvodu
bezpečnosti a rušení poštovní zaměstnankyně. Nově vytvořený schod je naprosto
nevhodný z praktického hlediska (pro starší
občany, maminky s dětmi apod.), též je
nebezpečný (když na schodě někdo bude,
dveře se otevírají směrem ven a vycházející
občan může nevědomky srazit občana
s holí či dítě). Odpověď pošty na dopis sepsaný v tomto duchu byl ten, že bezbariérový přístup se bude řešit při vnější rekonstrukci objektu, ohledně diskrétní zóny
nebude připomínkám vyhověno. Nejsou to
jen tyto problémy, které přinesl nový obchod společně s poštou. Zanikla úplně
možnost výlepu plakátů na nástěnce v hale
před vstupem do samotného obchodu.
Kdyby obchod zůstal na původním místě,
mohla být pošta umístěna v naprosto diskrétní oddělené zóně v bývalé masně
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i s jinou otevírací dobou. Původní otevírací
doba nové Pošty Partner byla nevyhovující.
Starosta osobně žádal o její prodloužení,
alespoň do původní otevírací doby v kamenné poště (toto se částečně podařilo vyjednat). První týden
nového provozu občany
jistě nadchnul, jednak
novým vzhledem, milým
přístupem a větší nabídkou zboží. Bohužel po
několikadenním vystřízlivění došlo na tvrdou realitu, zboží je oproti
původnímu obchodu dražší, výběr zboží je
menší a i jeho skladba v regálech není optimální. Myslíme si, že pokud by přístup
Jednoty Rakovník byl vstřícnější (bezbarié-

rový přístup, diskrétní pošta atd.)
a v regálech se nacházel lepší výběr nepředraženého zboží, určitě by důchodci,
maminky na mateřské či
občané bez možnosti
vlastní dopravy, rádi využili možnosti většího nákupu v místním obchodě.
Na závěr je nutno podotknout, že zlepšení je
zejména na majitelích
prodejny. Současné prodavačky nás mohou potěšit maximálně milým úsměvem a vstřícným
jednáním. Více není v jejich rukou, zlobit se
na ně tudíž nemá smysl.
Hana Mariničová
Vojtěch Václav Pour

KONCERT V ÚLOVICKÉ KAPLIČCE

V

neděli odpoledne se podařilo setkání obyvatel ze vsi, okolí i přátel u příležitosti již
12. ročníku koncertu v kapličce Sv. Antonína. Na koncertě vystupovali zpěváci a hudebníci od těch nejmenších 4letých dětí, až po ty nejzkušenější – Ročovský sbor Karla
Chlouby. Nádhernými písněmi opět překvapila a dojala
všechny posluchače talentovaná kytaristka Sára a při její
písni Haleluja jsme zpívali úplně všichni. Děti zapěly
i hezkou mysliveckou písničku, jak skákal pes a šel za ním
myslivec, což bylo určeno místím nimrodům. No a nakonec zde zazněla Oulovická hymna, která je o této malebné vesničce a o níž je text z vodnické
pohádky. Letošní koncertík se líbil a už se těšíme na další ročník a s ním i nová překvapení.
Kdo nepřišel, měl smůlu.
Milena Liptáková

PRACUJEME PRO MĚSTYS VLASTNÍMI SILAMI

N

aši zaměstnanci spolu s vedoucím
technicko-hospodářským pracovníkem (THP), který má na starosti
i správu Kulturního domu Ročov, pracovali
ve složení 3 ženy a 6 mužů. Od nástupu
THP od září 2015 si mohli občané všimnout
vyššího pracovního nasazení všech zaměstnanců VPP. Za tu dobu jsme stihli svépo-

mocí udělat následující věci. Návštěvníci
jednání zastupitelstva si mohli všimnout
nově předělané zasedací místnosti, vstupní
chodby, bývalé učebny prvňáků, sklepních
prostor a v rozpracovanosti je poslední
místnost do dvora. Vyklidili a uspořádali
obě stodoly nacházející se v objektu fary.
Ze základní školy jsme přesunuli archiv
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městyse na faru. Do té doby se archiv nacházel na třech místech, nyní je více pohromadě, a tudíž přehlednější. Vylepšili
jsme čekárnu u obvodního lékaře – vymalování, nová obrázková výzdoba a židle –
a pro lékaře a sestru jsme pořídili novou
chladničku a křeslo. Stejně tak se staráme
o potřebné opravy a běžnou údržbu (např.
sekání trávy) v základní a mateřské škole,
které jsou v našich
silách. V kulturním
domě jsme nainstalovali nové konzole se záclonami,
vymalovali, a tím
celé místo zútulnili.
V Horním Ročově,
Úlovicích i Břínkově jsme zabudovali
nové informační
nástěnky. Jednu pro potřeby městyse
a druhou, dřevěnou, pro širokou veřejnost.
Tím předpokládáme zlepšenou informovanost občanů. Na Břínkově jsme několik dní
pracovali na obnově a funkčnosti dešťových kanálů. Po několik let, kdy je nikdo
neudržoval, jejich obnova byla o to náročnější – vyzdvihnutí, vyčištění, vybetonování. Též jsme osadili v autobusové čekárně
dveře a zkulturnili její okolí. V Úlovicích
jsme opravili můstek (betonování bočnic
+ zábradlí) a čistili okolí požární nádrže.
Betonování se nevyhnulo ani Ročovu. Vylepšili jsme odtokovou strouhu vedoucí ke
školce, která zamezuje vymílání komunikace a splavování stráně ke školce. Na konci
strouhy byla vybetonovaná jímací šachta

na vodu. Nově opravená je i šachta na vodoměry a konečně byl zakryt otvor propadlé odtokové roury u „Andy Doušů“.
Od tohoto místa jsme vyčistili cestu směrem do Podskalí. Byly provedeny prořezávky na stráni. Dokončili jsme oplocenky
v lese a zároveň čistíme buřeň z nově vysazeného lesa. Z lesa jsme též odvezli traktorem několik kár odpadu z nelegálních skládek. Likvid o va li
jsme spadlé stromy
(např. u MŠ), odstranili jsme živý
plot u výjezdu
z Koziny a vykopali
k o ř e n y . T í m se
z l e p š i l a bezpečnost, protože je
lépe vidět z auta
při v ý j e z d u na
hlavní silnici. Samozřejmostí je starost
o veřejnou zeleň v jarních a letních měsících či úklid sněhu v zimě. Dále se podílíme
na přípravách akcí, jako jsou zábavy, máje,
mikulášská apod. Rád bych poděkoval všem
zaměstnancům za pomoc při přípravě
a konání akcí, kdy se podílejí i nad rámec
svých pracovních povinností.
Tyto všechny vyjmenované práce, a nejen
ty, provádíme i přesto, že naši zaměstnanci
nejsou ve všech směrech odborně kvalifikovaní a zdatní. Děláme co je v našich silách s vědomím, aby se občané zde cítili
lépe, a co nejvíce prací jsme dělali svépomocí.
Vojtěch Václav Pour

BESEDA O HISTORII ROČOVA

D

vě besedy se zdárně povedly ve škole na Ročově. Sešla se spousta obyvatel nejen
místních, ale i z Úlovic, Břínkova, Divic a Vinařic, aby si poslechli poutavé a hodně
zajímavé povídání profesora Karla Mareše a jeho syna, ředitele Lounského archívu,
Jana Mareše. Vyprávění bylo doprovázeno historickými fotografiemi a dokumenty. Dozvěděli
jsme se spoustu věcí, jak vlastně vznikl Ročov, klášter, kdo tady vládl, jaké stavby se tady
postavily, které významné rody panovaly v jakém století. Také o prvním poštovním úřadě,
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který si svépomocí zařídili pěstitelé chmele. Na tehdejší dobu opravdu riskantní skutek, který
se však vyplatil. Možná bychom si my, pokračovatelé, měli vzít příklad z toho, co kdysi dávní
předci dokázali. Ještě se chystá třetí beseda o historii Ročova, která bude navazovat na předešlé vyprávění.
Milena Liptáková

JAK JE TO S CESTOVNÍMI
DOKLADY PRO DĚTI?

R

odinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní
bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,
a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
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zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve
výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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