číslo 19 * prosinec 2016
Zpravodaj, čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
blíží se nám začátek nového roku 2017 a k Vám se dostává nové číslo
Zpravodaje. Věříme, že jste vánoční svátky prožili v příjemné atmosféře,
ačkoliv Vánoce nebyly bílé.
Redakční rada se i v této časově náročné době sešla, aby bez nároku
a požadavku na honorář ve svém volnu pracovala na dalším vydání časopisu, který se Vám snaží přiblížit dění v našem městysi.
Úvodem se můžete těšit na povídku od pana Kozla, která bude opět rozdělena do dvou po sobě jdoucích čísel čtvrtletníku. Dozvíte se zajímavosti
s vánoční tematikou, výsledky krajských voleb, přečtete si články
z mateřské i základní školy a nebude chybět ani vhled do jednání rady
a zastupitelstva.
Vám všem přejeme do nového roku 2017 spokojenost, štěstí a především
pevné fyzické i duševní zdraví, klid a dobrou náladu, kterou si nenechte
ničím a nikým zkazit.
Příjemné počtení Vám přeje redakční rada
Milena Liptáková, Hana Mariničová, Vojtěch Václav Pour

KLÁŠTER

Z

miňuji se o klášteře na prvém místě, protože se nejvíce zamlouval
mé samotářské a dumavé povaze. Ministroval jsem tam od svého
pátého roku do čtrnáctého, ještě jsem čísti neuměl, ale do čtrnácti
let nenaučil jsem se nikdy pořádně „Konfiteor“, ač jsem dovedl zpaměti
vyzpívati dlouhé Gloria a Kredo, neb i dlouhé kněžské zpěvy.
S počátku jsem ministroval s někým starším, kdo již dovedl knězi odpovídati a sloužiti. Pak jsem ministroval hlavně panu kaplanu Lafarovi.
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Měl jsem stálého služného 30 krejcarů měsíčně, ale některý měsíc velebný pán nemohl najíti klíče ke své pokladně a pak na
to zapomněl. Dnes ovšem tomu rozumím.
Velebný pán měl prý od řádu 150 zlatých
na šaty a obuv, asi 140 zlatých ročně za
vyučování a štola nesla tak 50 zlatých.
Z toho podporoval otce, bývalého krejčího
v Jindřichově Hradci.
Při veselkách a jiných lepších příležitostech
ministroval Hauner (klempíř na Smíchově) a jiní starší, kteří mě odstrčili. Ještě
tak o pohřbech, když jsem
jel s panem kaplanem do
Třeboce nebo do Kroučové, padl šesták, někdy
i dvacetník. V zimě o velkých svátcích, když nás při
velké ministrovalo více,
dával pan převor každému
ministrantovi čepici jablek.
Když do kláštera přijel pan
provinciál, musel jsem mu
ministrovati. Pan provinciál
dával mi po každé mši sv.
pět nových krejcarů a jednou mi dal nový zlatník.
Tenkráte byl převorem pan
P. Hypolit Doubek, farářem P. Hugo Koblic
a kaplanem P. Ondřej Lafar. Kostelníkem
byl tesař Josef Ledvina, dobrý člověk, ale
také podařený odchovanec svého mistra.
Naší zábavy nikdy nezkazil. Když jsme si
počínali v sakristii trochu hlučně a stařičká
panna kuchařka nás napomínala svým
dlouhým „pš“; vzal nám kostelník každého
za límec a vynesl nás na chodbu, kde jsme
dováděli opět a někdy kostelník s námi.
Když nebyl v kostele, bavil nás na př. i tím,
že si vzal do ruky tyč a chodil jako komediant po hřebenu střechy klášterního kostela
nebo po římse obešel jeho věž. Nic se mu
nestalo, ale přece od pádu zahynul. Opravoval komusi strop a stoupl si na zednický
kbelík na vápno. Spadl a přerazil si žebro,
od čehož zemřel.

Domovníkem, nebo jak jsme říkali „hausknechtem“ byl jeho bratr, obecně zvaný
Franc. Byl to také hodný člověk, ale ten si
s námi tak důvěrně nehrál.
Pan převor Doubek byl výborným hospodářem a opravil kostel, klášter i pivovar. Působili tam za něco: zednický mistr Paul,
tesařský mistr Kučaba ze Smilovic, jeho
tovaryši syn Augustin (Albustin se říkalo),
kostelník Ledvina a jiní. Ve službách pana
převora byl šafář Bouček,
kočími s t a ř i č k ý Bláha,
Štancl, mladý Bouček i někteří nádeníci jako Nozar,
Pichrt, Řehák. Každý je
považoval za živý inventář
kláštera.
Sloužili k l á š t e r u věrně
a jistě si myslili, že bez něho nemohou býti. Ostatně
se tam mnoho nepodřeli.
Celá ta armáda byla jako
poslušní žáci hodného pana učitele.
Starý Kučaba, tesař, který
byl dobrák od kosti, ale
neudělal kroku bez šibalství, byl snad vnukem klášterního sládka Kučaby,
který prý přidával do piva zeměžluč místo
chmele.
Svíčková bába, která se také v sobotu modlila růženec (na varhany se v sobotu nehrálo), jmenovala se Stehnová; byla švagrovou
kočího Bláhy. Byla stařičká a mrzák. Jako
mladé děvče a šafářova dcera pásla prý
konventní dobytek. Býk se na pastvě rozzuřil a nabral ji na rohy a snad by ji byl rozdrtil, kdyby nebyla přišla pomoc včas. Přiběhli
sice lidé s holemi a klacky, ale to býka ještě
více dráždilo. Přiběhl také můj dědeček,
řezník Maxant, tenkrát ještě mladý. Ten
vytrhl přítomnému kočímu z ruky bič a tím
býka zahnal.
Hrobařem byl nějaký dědoušek z Oulovic,
tuším, že mu říkali Vykouk. Ten hroby udržoval v nejlepším pořádku. Na všech hro–2–
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bech pěstoval červené stolístky. V době
květu bylo to krásné. Odkvétající růže
hrobník ořezal, usušil a měl kouření na celý
rok.
Nejraději jsem měl zahradníka Veselého.
Když jsem byl ještě maličký, nosil mi
v kapse angrešty a později mne někdy za-

volal do konventní zahrady na slívy
a blumy.
Pokračování v dalším čísle Zpravodaje
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

KLÁŠTER BUDE PRO SENIORY
DRUHÝM DOMOVEM

J

iž druhým rokem se zde v Klášteře opravuje a upravuje rozsáhlý komplex budov. Odvážný
a ušlechtilý počin pana sochaře Jana Řeřichy se realizuje. Ještě spousta práce, rekonstrukce a obnovy bude zapotřebí, než se otevřou brány domova pro seniory. Určitě se
dílo dokončí a bude sloužit. Mnoho lidí, zde najde práci, uplatnění různých profesí, ale hlavně
můžeme mít tady svůj nový domov a v klidu a pohodlí dojít až na konec svého bytí. Místo
pod lesem, v nádherné přírodě s lidmi, kteří zde se narodili a znají tu každý kout. Co víc si
můžeme přát.
Milena Liptáková

ROZHOVOR S PANÍ ALENOU MORAVCOVOU

P

otěšilo mě, že jsem si mohla z úřední desky městyse a z lounského týdeníku přečíst, že
Rada městyse Ročova podpořila činnost společnosti Domácí péče MEDIKA tím, že
schválila Smlouvu o financování pečovatelské služby pro občany Ročova, Úlovic a Břínkova. A proto jsem se rozhodla položit několik otázek paní Aleně Moravcové.
Paní Moravcová, můžete občanům představit Váš profesní život?
Již 20 let pracuji jako pečovatelka. Než jsem nastoupila na současné místo, pracovala jsem v pečovatelské službě v Lounech. Získala jsem kvalifikaci pracovníka v pečovatelských službách. Od září 2016 jsem zaměstnána v Domácí péči MEDIKA, s. r. o.
Jaká je Vaše náplň práce?
Náplň mé práce je velmi různorodá, vždy se přizpůsobuje tomu, co který
klient potřebuje. Spočívá v pomoci zajištění hygienické péče, kterou klient již sám nezvládá, udržení stavu a chodu domácnosti, zajištění důstojného prostředí ve kterém klient žije. Zajištění nákupů, doprovod k lékaři,
ale i doprovod na úřadu a vyřízení úředních záležitostí na úřadech
v Lounech. Dle potřeb klienta a pro zachování jeho mobility doprovod při procházkách, kdy
sám by nebyl schopen toto realizovat. Velmi důležitou složkou mé práce je osobní kontakt,
popovídání a psychická podpora klientům.
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Komu je určena pečovatelská služba, kterou vykonáváte, a kdo se může na Vás obrátit?
Pečovatelská služba je určena seniorům, kteří již sami nezvládají všechny úkony nutné pro
život, jakým doposud žili a museli by hledat řešení své situace. Díky poskytované pečovatelské službě mohou i nadále zůstat ve svém vlastním, známém prostředí, ve kterém jsou celý
život zvyklí – ve svém domově. S žádostí o poskytování pečovatelské služby se na nás mohou
obrátit i lidé, kteří potřebují pomoc například: poúrazové stavy, po těžkých operacích atd.
Zajímá mě, z čeho je hrazena tato péče a kolik stojí?
Pečovatelská služba je hrazena klientem, dle ceníku pečovatelských služeb. Tento ceník je
k nahlédnutí u pečovatelky nebo v kanceláři Domácí péče MEDIKA, s. r. o., v Lounech. Lze
zažádat i Příspěvek na péči na MÚ Louny, odboru sociálních věcí.
Kde všude působí společnost Medika, a kde konkrétně působíte Vy?
Domácí péče MEDIKA, s. r. o., poskytuje zdravotní péči klientům na území lounského okresu
již 20 let. Tato zdravotní péče je poskytována kvalifikovanými, zkušenými zdravotními
sestrami na vyžádání ošetřujícího lékaře a týká se odborné zdravotní péče. Tato služba byla
nyní rozšířena i o péči sociálního zaměření. Já působím především v oblasti Ročova, ale
i v jiných obcích.
Myslíte si, že je přínosem pro Vás i místní občany, že
bydlíte na Ročově?
To, že bydlím na Ročově je určitě výhodné pro obě
strany. Mám ke svým klientům blízko a jsem jim
k dispozici dle domluvy, ale i v případě nenadálých událostí. To, že mě všichni znají, vytváří mezi námi důvěrnější a neoficiální vztah. Případnou změnu v péči je
snazší koordinovat v místě dle potřeb klienta.
Jak se dospělo ke spolupráci Městyse Ročova
s Medikou?
Domácí péče MEDIKA, s. r. o., rozšířila svoji působnost
o sociální službu, protože vnímala při své dosavadní činnosti nedostatky v této péči. Občané
ve vzdálenějších lokalitách od sídla pečovatelských služeb neměli téměř možnost tyto sociální služby využívat. Byla jsem oslovena, zda jako zkušená pracovnice v této oblasti služeb bych
nechtěla pracovat v naší lokalitě a starat se o potřebné občany v naší oblasti. Potom jsme se
obrátily se žádosti o podporu této činnosti na Městys Ročov.
Myslíte si, že je tedy pozitivní, že městys podporuje pomoc potřebným občanům prostřednictvím společnosti, ve které pracujete?
Městys Ročov v čele se svým starostou přistoupil k naší žádosti o podporu péče o své občany
velmi pozitivně a vstřícně. Je to důkaz toho, že si váží svých spoluobčanů, kteří ve svém produktivním věku přispěli k rozvoji obce a pracovali pro ni. Nyní, když oni již nejsou soběstační,
nechová se k nim lhostejně, ale přispívá na to, aby mohli, co nejlépe setrvat ve svém domově
důstojně tak, jak si zaslouží. Podpora Městyse Ročova potřebným občanům je důkazem lidského a zodpovědného přístupu ke svým spoluobčanům.
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Vážená paní Moravcová, děkuji Vám za čas, který jste věnovala mým otázkám. Věřím, že tento rozhovor bude přínosem pro občany. Určitě mnozí z nás mají nějakou zkušenost s péčí
o svého blízkého. Všichni víme, jak je to velice náročné. Ze své profese zdravotní sestry velice
pozitivně vnímám, že tento druh služby u nás existuje a městys ho podporuje.
Hana Mariničová
Pozn. vydavatele: Bohužel z důvodu neschválení rozpočtu na rok 2017 je podpora městyse
prozatím zastavena.

POBYT V LÁZNÍCH A JEDNODENNÍ VÝLET

N

edaleko Loun, sotva půl hodinky autem, leží malebné Lázně Mšené. Příjemné milé
prostředí, vynikající procedury, skvělé jídlo a procházky okolo rybníků, kde se to hemží kachnami. Tady je oáza klidu a pohody pro každého. Z bohaté a cenově výhodné
nabídky si každý vybere, co potřebuje. Stačí i jen na pár dní se odreagovat a nechat hýčkat v
bublinkách, bazénu, koupelích i jemných masážích a hned je člověku blaze na těle i duši.
Vždyť i jednodenní výlet za přijatelnou cenu se může zařídit. Stačí jen se domluvit na termínu
a vyjet s partou zdejších občanů.
Milena Liptáková

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ROČOVA
Rada městyse schválila:
 RM schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy Ročov Mgr. Janě Citové a ředitelce
Mateřské školy Ročov paní Ivaně Kubátové.
 RM schvaluje pro Základní školu Ročov realizaci projektu OP VVV „Vzděláváme se pro
budoucnost“.
 RM schvaluje povolení výjimky z počtu dětí, tzn. navýšení počtu dětí do 28 na třídu MŠ
Ročov na školní rok 2016/2017.
 RM schvaluje barvu pro novou střešní krytinu MŠ Ročov: typ RAL 3011 (červená).
 RM schvaluje rozpočet Mateřské školy Ročov jako vyrovnaný s příjmy 515 030 Kč a výdaji 515 030 Kč a schvaluje rozpočet Základní školy Ročov jako vyrovnaný s příjmy
440 000 Kč a výdaji 440 000 Kč s tím, že provozní neinvestiční náklady MŠ Ročov jsou
465 000 Kč a ZŠ Ročov 440 000 Kč.
 RM schvaluje Mateřské škole Ročov, p. o., nákup 3 sestav stolů a židlí pro menší děti
a 6 sestav stolů a židlí pro větší děti do školní jídelny za částku do 60 000 Kč včetně
dopravy s tím, že RM revokuje usnesení RM č. 215/2016.
 RM schvaluje úhradu faktury ve výši 3 500 Kč, na předvánoční akci Základní školy Ročov
„Živý Betlém“, divadlu Mazec především na ozvučení a nasvícení akce.
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 RM schvaluje proplacení dokladů MŠ Ročov do částky 2 000 Kč na odměny a občerstvení pro děti na akci Lampionový průvod dne 4. 11. 2016.
 RM schvaluje zakoupení dvou dárkových balíčků v hodnotě 1 000 Kč za každý balíček
pro střelecký oddíl Ročov na akci „O putovní pohár starosty Městyse Ročov“ dne
29. října 2016.
Podpořili jsme nejen obě školy, ale též zájmová sdružení působící v našem městysi.
Letos školy hospodařily s financemi od městyse řádně a Rada městyse Ročova oběma školám schválila navýšení rozpočtu s tím, že většina z navýšených peněz směřuje
na opravy. Přes třicet let staré vybavení jídelny v mateřské škole jsme vyměnili za
moderní a nové. Je to další dobrá vizitka naší školky.
 RM schvaluje firmu Jaroslav Pelcman, IČ 74311301, Vinařice 15 pro práci dle plánů lesní výbory a nahodilé činnosti pro Městys Ročov na dobu neurčitou.
 RM schvaluje vrácení neotevřených obálek s nabídkami na pozemky č. j. 566 a 567.
 RM schvaluje vrácení veškerých žádostí o koupi pozemků zájemcům o koupi pozemků
z rozhodnutí zastavení prodeje ZM.
 RM schvaluje nákup vánočních ozdob s příslušenstvím pro Městys Ročov do částky
60 000 Kč.
 RM schvaluje podnět Stavebnímu úřadu v Lounech
k prošetření stavebních úprav (zejména vstup) obchodu jednoty COOP Rakovník v Ročově.
 RM schvaluje Cenovou nabídku číslo 16 od firmy Atiking, s. r. o., na akci: Oprava místních komunikací
s názvem Rekonstrukce komunikace k mateřské školce
a komunikace k bývalé židovské škole v Městysi Ročov
s body 1–6, resp. 7, viz cenová nabídka.
 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb Poskytovatelem Objednateli na akci Rekonstrukce komunikace k mateřské školce a komunikace k bývalé židovské škole
v Městysi Ročově mezi Městyse Ročov a firmou ATIKING, s. r. o.
 RM schvaluje cenovou nabídku číslo 388-16 od firmy ATIKING, s. r. o., na akci Modernizace sociálního zázemí Kulturního domu Ročov, viz příloha zápisu a schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb Poskytovatelem Objednateli na akci Modernizace sociálního
zázemí Kulturního domu Ročov mezi Městysem Ročov a firmou ATIKING, s. r. o.
Bohužel všechna tato usnesení, která měla za cíl zlepšit Ročov, musela vzít rada po
neschválení rozpočtu zastupitelstvem zpět.
 RM schvaluje opravu (přezutí) hasičského auta Avia do částky 20 000 Kč.
 RM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2016 pro Městys Ročov (dotace bude poskytnuta ministerstvem vnitra prostřednictvím Ústeckého kraje).
Schválili jsme vylepšení hasičského auta. Hasiči si též nakoupili potřebnou výbavu.
 RM schvaluje Smlouvu o dílo pro provedení prohrnování sněhu místních komunikací
mezi Městysem Ročov a Zemědělským družstvem Podlesí Ročov.
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 RM revokuje usnesení RM č. 197/2016, a tím ukončuje Smlouvu o financování pečovatelské služby pro občany Městyse Ročova, tj. Ročova, Úlovic a Břínkova mezi Domácí
péčí MEDIKA, s. r. o., a Městysem Ročov z důvodu, že Zastupitelstvo městyse Ročova
neschválilo rozpočet na rok 2017. Pokud na dalším jednání zastupitelstva městyse jeho členové schválí rozpočet s finančními prostředky pro pečovatelskou službu, Rada
městyse Ročova bude ve spolupráci se společnosti MEDIKA dále spolupracovat.
 RM revokuje usnesení RM č. 236/2016 a usnesení RM č. 252/2016, a tím ruší Smlouvu
o poskytnutí služeb Poskytovatelem Objednateli na akci Rekonstrukce komunikace
k mateřské školce a komunikace k bývalé židovské škole v Městysi Ročově mezi Městysem Ročova a firmou ATIKING, s. r. o., z důvodu, že Zastupitelstvo městyse Ročova
neschválilo rozpočet na rok 2017.
 RM revokuje usnesení RM č. 253/2016, a tím ruší Smlouvu o poskytnutí služeb Poskytovatelem Objednateli na akci Modernizace sociálního zázemí Kulturního domu Ročov mezi Městysem Ročov a firmou ATIKING, s. r. o., z důvodu, že na jednání zastupitelstva nebyla pro tuto akci projevena vůle.
 RM schvaluje pozastavení prací na zakázce s názvem „Ročov – Chodníky podél II/229“,
a tím pozastavuje výkon usnesení RM č. 195/2016 (smlouva na zhotovení projektové
dokumentace na chodníky) z důvodu, že Zastupitelstvo městyse Ročova neschválilo
rozpočet na rok 2017. Pokud na dalším jednání zastupitelstva městyse jeho členové
schválí rozpočet s finančními prostředky na projekt na chodníky, Rada městyse Ročova bude ve spolupráci se společností Projekce dopravní Filip, s. r. o., dále spolupracovat.
Tato usnesení vycházejí z neschváleného rozpočtu, vice v článku Dopady neschválení rozpočtu na rok 2017.
 RM schvaluje Žádost o dotaci z Podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na akci Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova.
 RM schvaluje Žádost o dotaci z Podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na akce Dětské hřiště Ročov.
Požádali jsme alespoň o dotaci na hřbitovní zeď v Dolním Ročově a dětské hřiště na
Ročově – snad budeme úspěšní.
 RM schvaluje seznam jubilantů (viz příloha zápisu) na rok 2017 s tím, že pro každého
jubilanta zakoupí Městys Ročov prezent v hodnotě do 500 Kč. Prezenty budou zakupovány nejdříve až po schválení rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium s tím, že výdajová stránka musí být
pouze provozní. Prezenty (balíčky) pro občany nejsou však provozním výdajem, tzn.,
budou zakoupeny až po schválení řádného rozpočtu.
Rada vzala na vědomí:
 RM bere na vědomí uzavření Mateřské školy Ročov v době vánočních prázdnin od
23. 12. 2016 do 1. 1. 2017.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE ROČOVA
Zastupitelstvo schválilo:
 ZM schvaluje zastavení veškerého prodeje pozemků Městyse Ročov do vyřešení pozemkových úprav s tím, že k pozemkům, které byly do této chvíle usnesením prodané, se může uzavřít kupní smlouva.
 ZM schvaluje firmu LOSTA, spol. s r. o., jako dodavatele na sněhové zábrany v KD Ročov
a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s touto firmou, viz cenová nabídka.
Další vylepšení venkovního prostoru kulturního domu. Po novém chodníku, který
propojil celé okolí sokolovny, budou zbudovány i sněhové zábrany.
 ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2016 s rozpočtovými opatřeními č. 5 až 13, viz
příloha zápisu.
 ZM schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2017 na stránce příjmů a výdajů ve výši
nutných provozních výdajů do doby schválení řádného rozpočtu.
 ZM si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o výdajích obce o celkové částce 40 000 Kč, s výjimkou havarijních situací.
 ZM schvaluje pracovní skupinu pro směnu pozemků mezi Městysem Ročov a ZD Podlesí Ročov k vyjednávání parametrů směny ve složení Radek Jirman, Ing. Ivo Chládek
a Ing. Jan Sejval.
Věřím, že po dlouhé době, kdy se vyjednávalo a stejně se žádný výsledek nedostavil,
nastane stav součinnosti obou stran a městys se s družstvem rozumě domluví. Bude
to totiž ku prospěchu obou zúčastněných.
 ZM schvaluje žádost Spolku Moje Ročovsko ze dne 28. 11. 2016 na částku 19 500 Kč dle
předloženého návrhu s tím, že za každou akci musí doložit účelové čerpání. Vyplácení
bude po konání akce. Akce budou dotovány po schválení rozpočtu na rok 2017.
Vojtěch Václav Pour

DOPADY NESCHVÁLENÍ ROZPOČTU
NA ROK 2017

N

a posledním jednání zastupitelstva
v letošním roce, 14. prosince, byl již
tradičně předložen návrh rozpočtu
(dále jen rozpočet) na rok příští. Rozpočet
byl uspořádán standardně. Sestaven byl
jako vyrovnaný, příjmy 8 207 000 Kč a výdaje taktéž 8 207 000 Kč. Tak jako
v minulých volebních obdobích i letech

vycházel z rozpočtů předešlých a ze skutečnosti roku 2016. Rozpočet byl projednán
v Radě městyse Ročova a ve Finančním
výboru Městyse Ročova. V obou případech
byl doporučen zastupitelstvu ke schválení.
Vyvěšen byl dle zákona 15 dnů před projednáváním na úřední fyzické i elektronické
desce. V internetové podobě byl vyvěšen
–8–
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i v podrobném členění tak, jak to opět
ukládá zákon. Na jednání zastupitelstva je
pak schvalován, a byl tak schvalován i předešlými zastupitelstvy, dle kapitol. Kapitoly
se rozepíší na jednotlivé položky (podrobně) tradičně až po schválení rozpočtu. Před
konáním zastupitelstva byla svolána pracovní schůze zastupitelů (přítomno bylo
12 členů), kde jsme projednali body programu jednání, mimo jiné také rozpočet na
rok 2017. Byly přestaveny základní rozpočtové kapitoly na stránce příjmové i výdajové. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena
zejména příjmy z daňové oblasti, dále
v menší míře poplatky za sběr komunálního
odpadu, příjmy z pronájmů pozemků a bytů, odměny za třídění odpadu
apod. Výdajová složka rozpočtu je samozřejmě pestřejší.
Vysvětleny byly kategorie, kde
došlo oproti minulému roku k
podstatnému zvýšení.

vu č. p. 87 – středisko (120 tisíc Kč). Je plánováno, že se vylepší ordinace lékaře,
opraví sociální zařízení, v patře se vybudují
dva byty apod. Byla vytvořena nová položka „sociální péče“, kde byly soustředěny
peněžní prostředky pro podporu společnosti Medika, která u nás zajišťuje pečovatelskou službu občanům (40 tisíc Kč). Zvýšena byla i položka na požární ochranu
(150 tisíc Kč). Uvedené výdaje ve výši necelého 1 milionu Kč jsou většinou investicemi.
Tím bychom mohli dále rozvíjet náš městys,
popř. pomáhat našim občanům. Na pracovním zastupitelstvu de facto nikdo proti
tomuto nevznesl významnější připomínku.
Projekt na chodníky, projekt
na silnice a smlouvu o podpoře pečovatelské služby schválila Rada městyse Ročova. Chtěli jsme udělat chodníky podél
hlavní silnice – na to se nejdříve musí zpracovat projektová
dokumentace. To samé u silnic. Samozřejmě jsme měli
v plánu požádat o dotace na
tyto akce. Na chodníky by se mohla čerpat
dotace až 85 %, na silnice (komunikace) až
50 %. Zastupitelům nejvíce vadilo, že projekt na chodníky stojí 200 tisíc Kč. Nutno
říci, že není předražený, protože byla udělána rešerše trhu. Oslovili jsme minimálně
pět projektantů, tři se byli podívat na Ročově, dva učinili nabídku. Jedna byla za
200 a druhá za 220 tisíc Kč. Vybrali jsme
firmu, na kterou jsou dobré reference, jejich projekty jsou pravidelně úspěšné při
žádostech o dotace (za desetiletou praxi se
jim podařilo získat více než 50 projektů ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
a z podaných žádostí o dotaci byla neúspěšná za celou dobu pouze jedna) a ještě
byla jejich nabídka levnější (o cca 20 tisíc
Kč). U projektu je také důležité, aby byl
dobře zpracovaný, právě proto, aby při
žádosti o dotaci byl úspěšný. Dále je nutno
uvést, že maximální cena projektu na

Jednalo se o pozemní komunikace, kde se kalkulovalo
s projektem na chodníky podél hlavní komunikace na Ročově (200 tisíc
Kč), projektem + žádostí o dotaci + veškeré
inženýrské činnosti apod. na místní komunikace (140 tisíc Kč) a zvýšením peněz na
opravy místních komunikací. Dále se zvýšily
výdaje na plánované odvodnění místní komunikace na Břínkově (100 tisíc Kč), které
počítá městys udělat svépomocí. Položka
školství byla navýšena z důvodu zvýšených
rozpočtů mateřské i základní školy
(100 tisíc Kč). Toto zvýšení půjde zejména
do oprav. Rozpočty obou škol na rok 2017
byly sestaveny racionálně, a proto jim rada
vyhověla a schválila je vyšší než v roce
2016. Zvýšena byla i kapitola komunálních
služeb a územního rozvoje. Zde jsme posílili
položku oprav a udržování veřejného
osvětlení, protože se počítalo s nátěrem
velkých lamp podél hlavní komunikace
(100 tisíc Kč) a dále byla zvýšena kapitola
územního rozvoje, a to na projekt na budo–9–
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chodníky podél naší hlavní silnice, dle ceníku UNIKA, by mohla být až o více než
100 tisíc Kč vyšší než ta, kterou jsme akceptovali. Pokud by projekt uspěl a dotaci na
chodníky bychom získali (celková investice
by byla v řádu milionů – tzn., bez dotace
chodníky těžko postavíme), dotace by
nám též z části zaplatila samotný projekt.
Vlastní náklady by
tedy nebyly 200 tisíc
Kč, ale pouze cca šestinové. Podobné by to bylo s projektem na
silnice, zde bychom žádali o dotaci 1 milion
Kč. Na zastupitelstvu byla též nevole ohledně možné žádosti o dotaci a vypracování
projektu s veškerou inženýrskou činností
na sociální zařízení v Kulturním domě Ročov (dotace max. 400 tisíc Kč). Žádost
o dotaci na silnice a sociální zařízení se musela podat do konce roku 2016.

sé, protože se žádosti o dotace musely podat do konce roku 2016. Je škoda, že toto
nebylo zastupitelstvem vyslyšeno, přišli
jsme tak o možnost dále rozvíjet městys.

Vzhledem k tomu, že rozpočet pro rok
2017 nebyl schválen, musela rada zrušit,
jak práce na projektech na silnice a sociálním zařízení, tak zatím pozastavit smlouvy
na projekt na chodníky a pečovatelskou
péči. Nemůžeme si totiž dovolit, aby nám
architekti dělali projekty a inženýři žádosti
o dotace, když nemáme schválený rozpočet na rok 2017, kde výše uvedené akce
byly zahrnuty, popřípadě k nim nebyla na
zastupitelstvu vůle. Když by chtěli za svoji
práci zaplatit, museli bychom jim vyhovět
a městys by se dostal do rozpočtové nestability, protože by na to nebyly peníze
v rozpočtu. Toto však nemůžeme dopustit,
proto jsme přistoupili ke zrušení (pozastavení). Ohledně projektu na chodníky i pečovatelské služby se může dále pokračovat,
ale zastupitelstvo musí peníze na tyto věci
zařadit do rozpočtu. Pokud tam po dalším
jednání zastupitelstva nebudou, nelze definitivně pokračovat. Projekty a žádosti
o dotaci na komunikace (silnice) a sociální
zařízení jsou již pro rok 2017 naprosto pa-

Neschválením rozpočtu městys možná
přišel o nové sociální zařízení v KD Ročov,
opravu komunikace (chtěli jsme alespoň
začít s opravami, nejde opravit vše najednou), nové chodníky (které velmi potřebujeme) či podporu pečovatelské služby pro
občany. S tím souvisí i to, že městys nezískal (pokud by byl v žádostech o dotace
úspěšný) spolufinancování akcí v řádu
milionů.

Zastupitelům se dále nelíbilo, že neměli
k dispozici podrobně rozčleněný rozpočet,
nicméně jak jsem psal výše – rozpočet se
(i v minulých volebních obdobích) schvaloval na souhrnné kapitoly a rozčleněn byl až
po jeho schválení na začátku dalšího roku.
Na jednání zastupitelstva bylo přítomno
14 členů, chyběl pouze Č. Vajc. Záhodno je
též poznamenat, že rozpočet byl
v minulosti schvalován běžně napříč uskupeními, které byly v zastupitelstvu. Nemění
to nic na tom, že tento rozpočet byl řádně
sestaven. Pro rozpočet hlasovalo 7 zastupitelů (Pour, Janková, Charvátová, Konvalina,
Liptáková, Goliáš, Fric) a rozpočet nebyl
schválen o jeden hlas. Tři zastupitelé hlasovali proti a čtyři se zdrželi.

Je podivuhodné, že
se někteří zastupitelé oháněli tím, že
nechtějí být zavření
(např. kvůli projektu n a c h o d n í k y ,
který je však v pořádku), když budou
hlasovat pro tento navržený rozpočet na
rok 2017, ale i ti samí hlasovali pro cenu
úřední, místo ceny v místě a čase obvyklé
při prodejích pozemků (viz článek o pozemcích v tomto čísle Zpravodaje).
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Po neschválení rozpočtu zastupitelé odhlasovali rozpočtové provizorium s tím, že do
schválení rozpočtu městys musí vyjít pouze
s provozními příjmy a výdaji, což je částečné ochromení úřadu. Dále neuvážené omezení funkčnosti Rady městyse Ročova spočívá v tom, že zastupitelé odhlasovali na
návrh M. Vinše omezení pravomoci rady,
která od této doby nesmí rozhodovat
o výdajích nad 40 tisíc Kč. Předtím neprošel
ještě horší návrh na 20 tisíc Kč od paní
L. Rajnyšové. Zajímavé je, že pro toto ome-

zující usnesení hlasovali radní, kteří nehlasovali i pro rozpočet.
Věříme, že rozpočet bude na začátku roku
2017 schválen tak, aby byl pro občany našeho městyse přínosem. Můžete se o tom
přijít přesvědčit na veřejné zasedání, abyste věděli, jak to s Vámi myslí Vámi zvolení
zastupitelé, kteří hájí – snad – zájmy veřejné.
Aleš Goliáš, Markéta Charvátová,
Lidka Janková, Petr Konvalina,
Milena Liptáková, Vojtěch Václav Pour

VÁNOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNY

V

úterý 8. Listopadu 2016 se na Základní škole v Ročově uskutečnily Vánoční keramické
dílny. Pro návštěvníky byly připraveny různé výrobky s vánočním motivem. Při výrobě
vládla předvánoční atmosféra, a tak si každý mohl vybrat, co chtěl vyrábět adventní
věnec, vánoční a zimní dekoraci. Tato akce, která je u dětí i dospělých oblíbená se mohla
uskutečnit díky grantu Ústeckého kraje – volnočasové aktivity.
Jana Citová

VÝLET ZA POZNÁNÍM

N

aše Mateřská škola Ročov se každý rok zapojuje do soutěže ve sběru druhotných
surovin v celoročním projektu „Chráníme naši přírodu“. V rámci, i našeho, třídění
odpadu získal Městys Ročov finanční odměnu, ze které školka mohla dětem zaplatit
celodenní výlet do zábavného centra Mirákulum Milovice v hodnotě 5 000 Kč (vstup a doprava). Zbylou částku za dopravu zaplatili rodiče dětí, kteří se s námi vydali na celodenní výlet. První termín odjezdu se musel přesunout z důvodu nemoci většiny dětí na pátek
7. října 2016.
Ráno v půl osmé nás vyzvedl autobus
pana Ohema z Panenského Týnce a „školko-rodinný“ výlet mohl začít. Počasí se
měnilo již od výjezdu z Ročova, zamračeno, déšť. Po dvou hodinách autobus dorazil na místo určení, děti se těšily, rodiče
byli zvědaví a představte si i to sluníčko si
dalo říct a svítilo nám po celý den. Celý
areál je postaven pro dětské radovánky,
ale děti se tu i učí vnímat přírodu a chránit ji. A jak? Třeba jsme s dětmi prošli
naučnou stezku, kde se učily názvy rostlin, zvířat, vyzkoušely si stopy v písku, hru
na dřevěné špalky, sestavovaly obraz mo– 11 –
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týla, pozorovaly a krmily zvířata v ohradě (daňky, srnky, kozy). Součástí stezky bylo i téma
třídění odpadu a jeho zpracování. Názorná ukázka jak dlouho trvá papíru, PET lahvím, kostem, se v přírodě rozložit, děti zaujala. Do jaké nádoby určité barvy se odpadky házejí, děti už
znají. Co se z odpadu dál vyrábí, bylo další zajímavou a poučnou informací. Naučnou stezkou
se prošli opravdu všichni, zdolávali překážky a tunely. Svět dětských radovánek si užívali
s dětmi i rodiče. Skákání na trampolínách, lezení v korunách stromů pouze na lanech a můstcích, klouzání na skluzavkách až do podzemních prostor hradu. Měli jsme co dělat, stihnout
projít všechna stanoviště. V baťůžkách si děti na odpočívadlech rozbalily svoje svačiny, a že
toho bylo, řízky, toasty, ovoce, zelenina, pití, oplatky. Každý se pochlubil, co mu maminka
připravila na výlet za dobroty. Uteklo to jako voda a my se v odpoledních hodinách vraceli
domů, unavení, ale spokojení. Na zážitky, které jsme tu prožili, dlouho nezapomeneme. Přidáváme i pár fotografií. Všechny fotografie najdete na našich webových stránkách školky
(www.msrocov.cz).
Děkujeme Městysi Ročovu, že nám poskytl finance pro děti na uskutečnění tak hezkého
a poučného výletu. Tak zase někdy na dalším výletě na viděnou.
Ivana Kubátová

ŽIVÝ BETLÉM

A

dventní období bylo na ZŠ Ročov zakončeno živým betlémem. Program, který si pedagogové a žáci připravili, byl zahájen milým přivítáním rodičů, občanů obce a všech,
kteří se chtěli alespoň na chvíli zastavit a vychutnat si tu pravou vánoční atmosféru.
Žáci zazpívali tradiční české koledy, zahráli na flétny, zarecitovali básničky s vánoční a zimní
tematikou a nechyběl ani pěkný příběh o narození Ježíška. Celé vystoupení zvukově doprovázel pan Milan Mareš, kterému patří velké poděkování. Hostem programu byla také MŠ se
svým pohádkovým vystoupením.
Kolektiv školy si dále připravil výstavu retro hraček, která sklidila velký úspěch. Mnozí dospělí
si zavzpomínali na své dětství a neodolali a s hračkami si pohráli. Pestrý program dětem zpříjemnil pan Karel Chlouba, který přivedl svého oslíka, na kterém se děti mohly svézt. K dokonalosti
sváteční atmosféry nechyběl ani horký svařák
a poctivé bramboráky.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na vystoupení a výstavu přišli podívat a spolu s námi vytvořili nezapomenutelnou vánoční náladu.
ZŠ Ročov by ráda poděkovala za pomoc a podporu
těmto sponzorům a občanům:
Městys Ročov; Hudba: Milan Mareš; Catering: Restaurant City, a. s., Chomutov, Vineco a. s. Chomutov; Zapůjčení zvířat do betléma: Josef Fric, Karel Chlouba,
Milena Liptáková; Zapůjčení vystavených hraček: občané Ročova, Úlovic a Břínkova; Stavba betlému: Josef
Cita, David a Jan Charvát st. i ml., Jan Svoboda, Jan Gebauský, K. Novák; Řízení dopravy: SDH Ročov.
Jana Citová
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DĚNÍ V MĚSTYSI ROČOVĚ
Stalo se
120 let školy
Sobota 15. října patřila oslavě 120. výročí založení ročovské základní školy. Ta je pokračovatelkou školy, která se nacházela v Dolním Ročově. Celý den se nesl v opravdu významné atmosféře. Zaměstnanci i žáci základní školy si připravili velice pěkný program. Živé scénky
z jednotlivých období života školy, zajímavá výstava ve škole, vystoupení žáků na besídce
v kulturním domě. Na akci přijali pozvání i zástupci z našich partnerských obcí Mildenau
a Rotschau z Německa.
Lampinový průvod
Tradiční akci, Lampionový průvod, uspořádala Mateřská škola Ročov. Akce začínala ve středu
obce a končila na zahradě školky.
Návštěva starosty Mildenau ve škole
Starosta Mildenau, A. Mauersberger, přijel na Ročov, aby předal žákům základní (mateřské)
školy dárky od německého „Ježíška“. Nemohl se osobně účastnit oslav 120. výročí školy, proto přijel v pátek 9. prosince, aby děti pozdravil a popřál jim krásné Vánoce.
Výstava a koncert v kostele
Spolek pro obnovu Ročova uspořádal v kostele Narození Panny Marie prodejní výstavu akademické malířky Věry Kubík-Kdolské. Obrazy zejména s krajinnou tematikou se váží
k Šumavě, kde umělkyně tráví značnou část roku. Paní malířka patří k autorkám s častými
výstavami nejen u nás, ale i v zahraničí. Krásné obrazy se vkusně snoubily s kostelní atmosférou a vytvořila se tak příjemná výstavní kompozice. Den po otevření výstavy, to jest v neděli
11. prosince, uspořádal městys na stejném místě adventní koncert. Několika desítkám občanů se představilo Trio Cum Amore, zpěv K. Štolová, M. Sochr, varhany M. Podaná, flétna
A. Štolová a průvodní slovo M. Kernerová. Posluchači si vyslechli písně s adventními náměty
a na závěr nechyběly ani tradiční koledy.

Stane se
Novoroční bohoslužba
Na Nový rok se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční tradiční novoroční mše. Do
Dolního Ročova na slavnost Matky Boží Vás zve Děkanství Louny. Mše začíná v 10:30 hodin.

Maškarní
V sobotu 4. března 2017 pořádá místní sdružení hasičů v Kulturním domě Ročov „maškarní“
pro děti. Uskuteční se jubilejní 10. ročník, a proto bude vskutku významný. Všechny děti
s rodiči jsou srdečně zváni.
Vojtěch Václav Pour
– 13 –
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ČERTÍ DISKOTÉKA NA ROČOVĚ PODRUHÉ

L

etošní rok Městys Ročov již podruhé uspořádal Čertí diskotéku v kulturním domě pro
děti z Ročova, Úlovic, Břínkova a okolí. K vánoční výzdobě přispěli i žáci Základní školy
Ročov. Sál byl vyzdoben nejen obrázky s námětem čerta, Mikuláše a anděla. Pro děti
bylo připraveno malé občerstvení v podobě minizákusků a pití. Hudební produkci zajistil pan
Laksa. Samozřejmě nejdůležitější byl balíček, který děti dostávaly od Mikuláše, anděla i čerta.
Jaké překvapení tam děti měly, to nevím.
Dospělí mohli využít místní výčep, kde
byla k dispozici káva a čaj. Alkohol se nepodával, akce byla pro děti. Mezi čertím
tancováním děti hodně využívaly malování na obličej a tetování a dále soutěže,
které pro ně nachystali místní hasiči. Paní
malířka a pan tatér se hodně zapotili. Stála se u nich velká fronta, snad každé dítě
mělo pomalovaný obličej a minimálně dvě
tetování. Díky patří těm, kteří umožnili
a připravili Čertí diskotéku. Anděle, čerte
a Mikuláši, čekáme vás zase příští rok.
Hana Mariničová

DIVADÉLKO

U

ž jsme se dočkali, v nově upravené místnosti bude naše loutkové divadélko. Všechny
rekvizity, loutky a kulisy jen čekají na ochotné lidičky, kteří všecko připraví, a můžeme
opět hrát pohádky. Dětí je na Ročově i v přilehlých obcích víc než dost a určitě si budou umět popovídat s kašpárkem o všech důležitých věcech. Moc se těšíme na Vás milé děti,
že přijdete se svými rodiči nebo prarodiči na veselé pohádky.
Milena Liptáková

ZPÍVÁME SI PRO RADOST

L

etošní rok jsme opravdu dokonale využili úlovickou kapličku. Zde se začalo koncertem
ke svatému Antonínu a celé léto i podzim se tu scházely děti se svými rodiči a babičkami
i dědy na soutěžích ve zpěvu, tanci, recitaci i vtipných scénkách. Hodně lidí místních i
přespolních se u nás pobavilo a potěšilo při všech akcích, dokonce i vesnice z Litoměřicka
projevily zájem o účast v příštím roce. No a tak už teď můžete doma trénovat, zpívat, tančit a
vymýšlet různé zábavné aktivity.
Milena Liptáková

– 14 –
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ZMAŘENÉ PRODEJE POZEMKŮ

K

dyž jsme začínali působit ve vedení
městyse, chtěli jsme mimo jiné udělat pořádek v pozemcích, které vlastní naše obec. Ve Zpravodaji číslo 17 jsem
Vám přinesl ucelený přehled toho, jak inventarizace probíhala, na jaké skupiny jsme
pozemky rozčlenili, kolik procent bylo určeno k prodeji, kolik k pronájmu apod.
Z přehledu vyplynulo, že na prodej bylo
určeno pouhých cca 10 % z celkové výměry, kterou městys vlastní. Z těchto procent
takřka půlka připadala na les u Kocandy.
Důvody, proč jsme tak
rozhodli, nebudu již
rozepisovat, j s o u ve
zmíněném sedmnáctém Zpravodaji. Nutno
je však ještě zopakovat, že inventarizace
byla zastupitelstvem
schválená napříč zastupiteli.
Na pronájem do dnešní doby přišlo patnáct, na směnu dvě a na prodej pozemků
čtyřicet dva žádostí. Vždy bylo postupováno dle schválených pravidel inventarizace.
Pronájmy pozemků probíhaly naprosto bez
problémů a Rada městyse Ročova již několik pozemků pronajala. Směna je zatím
v jednání. Co se však prodejů týče, nastala
komplikace. Dle inventarizace jsme nechali
udělat na pozemek, o který někdo požádal
ke koupi, a měl větší výměrů než 200 m2,
znalecký posudek. Takových znaleckých
posudků byla udělána řada. Dle pravidel je
má posléze zaplatit ten, kdo si takový pozemek, na který je zapotřebí odhadu, koupí, resp. ten, komu ho zastupitelstvo prodá.
Do dnešní doby byly pozemky prodány
dvanácti lidem, z nichž jeden od koupě
upustil, čtyři dosud nezaplatili a zbylým
sedmi byly pozemky po zaplacení i převedeny. Celkově městys získal za pozemky od
provedení inventarizace, které již skutečně

prodal, přes 50 tisíc Kč. Zbylé čtyři, dosud
neprovedené transakce, jsou celkově za cca
10 tisíc Kč. Podstatné však je, že městys
investoval do znaleckých posudků cca
30 tisíc Kč, které teď nebudou uhrazeny
(krom dvou za celkem 2 500 Kč – jeden již
uhrazen 1 250 Kč při prodeji, druhý bude
snad uhrazen – pozemek schválen, ale zájemce stále nepodepsal smlouvu). Co je
však podstatnější, tyto odhady časem ztratí
na aktuálnosti a budou nepoužitelné.
Mluvím o tom proto,
že zastupitelstvo na
návrh paní L. Rajnyšové zastavilo prodej
veškerých pozemků do
vyřešení pozemkových
úprav, čtyři zastupitelé
se tohoto hlasování
zdrželi. Pokud toto
svoje rozhodnutí zastupitelstvo nezmění, tak městys nebude
moci zrealizovat žádný prodej, podotýkám
žádný, třeba i v horizontu deseti, dvaceti
let, protože pozemkové úpravy mohou být
za rok, za dva, ale i za těch dvacet let. Zajímavé je, že pro zastavení prodejů hlasovali
i ti, kteří předtím pro inventarizaci ruku
zvedli, ale i ti, kteří na ní na radě pracovali
a souhlasili s ní. Tímto zastavením prodejů
se zmařila práce radních, kteří intenzivně
půl roku inventarizaci připravovali a dalších
půl roku na tom pracovali i zastupitelé.
Nicméně tomuto usnesení o zastavení veškerého prodeje pozemků předcházel spor
o cenu prodávaných pozemků. Soudní znalec, který nám odhady dělal, určil tzv. cenu
úřední (stanovena na základě vyhlášek)
a cenu v místě a čase obvyklou (to je cena
buď stejná jako úřední či vyšší, de facto
cena tržní).
Od začátku jsem prosazoval, abychom pozemky prodávali za cenu v místě a čase
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obvyklou. Při prodejích pozemků, kde cena
úřední byla shodná s cenou v místě a čase
obvyklou, nebylo většinou sporu a takové
pozemky zastupitelstvo schválilo k prodeji
(nicméně se našli zastupitelé, kteří i tak
nehlasovali pro). Ovšem, když došlo na
hlasování o pozemku, kde se cena lišila
(v místě a čase obvyklá byla větší než úřední), nastal, pro mě nepochopitelný, spor.
Přesvědčoval jsem zastupitele, aby hlasovali pro cenu v místě a čase obvyklou, tzn.
cenu vyšší. Oponoval jsem jim více než
pádnými argumenty.
První: Prodávat pozemky za cenu v místě
a čase obvyklou nám ukládá Zákon o obcích
(ano, je tam formule „zpravidla“, ale prodat pozemek za cenu nižší než zpravidla za
cenu v místě a čase obvyklou musí zastupitelstvo důsledně zdůvodnit a určitě neobstojí argument, že našim lidem budeme
prodávat za nižší ceny).
Druhý: Prodávat za cenu v místě a čase
obvyklou určenou odhadcem nám doporučoval právní zástupce městyse (a je úplně
jedno, zda cena v místě a čase obvyklá bude odhadcem určena na tři strany A4 nebo
na dva odstavce).
Třetí: Dle dohody na zastupitelstvu, jsem se
zeptal Odboru kontroly Ministerstva vnitra
ČR, který dělá výklad obcím, a to na otázku
za jakou cenu pozemky prodávat. Rovněž
doporučuje prodávat za cenu v místě
a čase obvyklou. Pokud obec za tuto cenu
pozemek neprodá (a řádně to nezdůvodní),

tak samotný akt prodeje je od počátku neplatný!
Naštěstí nikdy zastupitelstvo neodhlasovalo prodej pozemku za cenu úřední, která by
byla nižší, než cena v místě a čase obvyklá.
V některých případech byla cena obvyklá
vyšší i o desítky tisíc korun. Nicméně se
našlo i dost těch, kteří hlasovali pro cenu
úřední, která byla nižší než cena v místě
a čase obvyklá. Již v minulém volebním
období se zastupitelé potýkali s tím, že je
vyslýchala policie kvůli prodejům pozemků.
Škoda, že to někteří berou na lehkou váhu.
Za této situace městys přišel nejen o cca
30 tisíc Kč na nezaplacených odhadech, ale
též o možnost získat finance z pozemků,
které zatím neprošly prodejem. Mohlo to
být až několik set tisíc Kč, které se mohly
investovat tam, kde chybí.
Na závěr musím rázně odmítnout, že jsem
hlasoval pro či proti prodeji pozemků dle
„ksichtu“ toho, kdo si o pozemek zažádal.
Naopak stále zastávám stanovisko právníků, ministerstva vnitra i zákona a to tak, že
pro mě je nejpřednější zájem městyse.
Škoda, že tento spor, který byl dle mého
názoru naprosto nesmyslný, stál mnoho
času a práce. Městys zbytečně vynaložil
peníze na administrativu a odhady. Zároveň nemůže získat finance z prodejů nepotřebných pozemků a použít je na věci pro
naše občany důležité.
Vojtěch Václav Pour

VÝZNAMNÉ DNY ADVENTU
Světice svatá Barbora – 4. 12. 2016
Narodila se ve 3. století v Nikomedii. Byla dcerou bohatého kupce Dioskura. Aby ji uchránil
před zakázaným křesťanstvím, uvěznili ji v kamenné věži. I přes věznění se stala křesťankou,
a to díky sluhovi, který se o ni staral. Dioskuros ji nechal soudit, mučit, a pak ji vlastnoručně
sťal hlavu. V tu chvíli vyšlehl z jasného nebe blesk a jejího otce usmrtil. Během let 303–305
našeho letopočtu se Barbora stala mučednicí a posléze i světicí. V dřívějších dobách byl zvyk,
že v podvečer jejího svátku vesnicemi chodily tak zvané Barborky. Pohybovaly se ve dvojicích
nebo trojicích, bíle oděné se závojem přes obličej. Jedna měla v jedné ruce košík s ovocem
– 16 –
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a cukrovinkami pro hodné děti, v druhé ruce měla metličku na ty zlobivé. Zpívaly píseň. Časem tento zvyk vymizel a obdarování se kompletně přesunulo na svatého Mikuláše.
Svatý Mikuláš – 6. 12. 2016
Narodil se na konci 3. století v Pataře. Jeho rodina byla křesťanská a živila se rybařením. Po
smrti svého otce rozdal své dědictví chudým. Kolem roku 300 se stal biskupem v Myře
v Jihoturecké Natálii. Během pronásledování křesťanů byl vězněn a mučen. Do svého úřadu
se vrátil poté, kdy bylo císařem Konstantinem povoleno křesťanství. Zemřel někdy v polovině
4. století, a to 6. prosince. Je patronem dětí, námořníků, obchodníků, lukostřelců, vězňů,
lékárníků, právníků a studentů. Zasvěceno je mu i řada kostelů. Snad právě pro jeho dobré
skutky se z něj stala taková legenda a posléze i lidový obyčej, který se zachoval dodnes.
V podvečer svátku svatého Mikuláše obchází tento světec rodiny a obdarovává hodné děti.
U nás je doprovázen ještě anděly a čerty.
Advent
Latinsky adventus, což je česky příchod. Je to doba očekávání slavností narození Ježíše Krista
a začátek liturgického roku. Začíná čtvrtou neděli před svátkem Narození Páně 25. prosince.
Je to doma spojená s lidovými obyčeji, půstu, střídmosti a pravidelných návštěv kostelů.
Označení čtyř neděl je „železná, bronzová, stříbrná a zlatá“. S původní křesťanskou tradicí
nemají nic společného. Advent nás vyzývá k setkávání se s Kristem v našem každodenním
životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. Zpívají se písně, tzv. roráty, což jsou staré české adventní
písně sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. Adventní věnec je symbolem vítězství, radosti, projev úcty a královské důstojnosti. Do třetí adventní neděle
byla charakteristická barva temně fialová, po třetí adventní neděli byla barva radosti růžová.
Štědrý den – 24. prosince
Svátek křesťanský, který slaví i mnozí nekřesťané. Tradiční datum předcházející narození Ježíše Krista. Ve středověku tímto dnem končil starý rok a 25. prosince začínal nový. Na Štědrý
den se těší hlavně děti, zejména na dárky, které jim přinese Ježíšek. Zdobí se vánoční stromeček, připravuje se postní oběd, což znamená jídla z krup a lesních hub. Ve večerních hodinách, když vyšla první hvězda, nastala štědrovečerní večeře. V současné době nejtradičněji
kapr, bramborový salát a vánoční cukroví. Den končí půlnoční mší, na které se zpívají koledy.
Narození Páně – 25. prosince – 1. svátek vánoční
Boží hod vánoční.
Svátek sv. Štěpána – 26. prosince
Byl mučedník, neohroženě mluvil o vzkříšení Ježíše Krista, je patronem Uher, koní a vinné
révy. Zpívá se tradiční koleda: Koleda, koleda Štěpáne.
Tři králové
Tři králové ukončují proběhnutou vánoční dobu. Před 2000 lety se vydala skupina mudrců
z východu do Betléma, aby se poklonili nově narozenému Ježíškovi a přinesli mu tři královské
daru. Zlato, myrhu a kadidlo. Přivedla je tam betlémská hvězda, jejíž původ je obestřen ta– 17 –
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jemstvím. Koledování dětí po sousedech, kdy si na sebe obléknou jednoduchý královský oděv
a korunu. Mají dva úkoly, zpívají písně (My tři králové či jinou) a svěcenou křídou označí příbytky svých hostitelů s letopočtem i písmeny K + M + B.
Jsou to první písmena latinské věty Christus Mansionem
Benedicat = Kristus, ať žehná tento příbytek. A z této zkratky vzniklo pojmenování králů – Kašpar, Melichar a Baltazar.
Za odměnu dostanou výslužku.
Z webových stránek Česká tradice připravila
Hana Mariničová

OULOVICKÝ VÁNOČNÍ STROMEČEK
A SNĚHULAČKA

V

podvečerní čas 4. 12. se na návsi v Úlovicích setkalo mnoho dětí i dospělých místních
i ze sousedních obcí u prvního zdobení a rozsvícení stromečku. Každý si donesl svoji
ozdobičku, zapálil svíčku, zazpívali jsme si koledy pod
vedením Evy Kleinové, která sem zavítala z Loun. Začátek
písní patřil babičce Dubské, která letos vyhrála zlatého Slavíčka ve zpěvech v kapličce, pop íjeli jsme dobře svařené
vínečko, ochutnávali cukroví, obdivovali adventní věnce vyrobené ve stacionáři, poklábosili a čekali na překvapení. No
a děti se dočkaly. Už tak brzy se objevil Mikuláš s andělem
a čertíkem, děti od něj dostaly plno dobrot, když mu řekly
básničku a slíbily, že budou hodné po celý další rok. Akce se
podařila díky ochotným a nadšeným lidem, kteří se na všem podíleli. Musím poděkovat všem
za pomoc i spolupráci, neboť v kratičké době, za pouhých pár dní, se zdařilo tohle první slavnostní setkání tady u nás v Úlovicích.
Milena Liptáková

HODINOVÝ MANŽEL

P

otřebujete s něčím pomoci, poradit a vyřídit? Jsou práce, které někteří z nás již nezvládají. Co kdyby se našel v okolí šikovný, zručný a vstřícný člověk, jenž by mohl vyhovět?
Možná mladý člověk, nebo důchodce by se zde našel a kontakt na něho by se zveřejnil
na úřadě, nebo ve Zpravodaji? Najde se mezi Vámi takový Šikula?
Milena Liptáková

KRAJSKÉ VOLBY 2016

V

pátek a sobotu, 7. a 8. října 2016, se po jednoroční odmlce konaly další volby. Tentokrát do zastupitelstev krajských samospráv (krom Prahy, kde se volí vedení „pražského kraje“ v komunálních volbách). Volební místnosti se tradičně odevřely v pátek od
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Na Ročově a v Úlovicích byly míst– 18 –
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nosti na stejných místech jako předešlé roky. Na Břínkově došlo ke změně, protože bývalý
prostor, kde se konaly volby, je již nepoužitelný. Nová volební místnost byla v domečku pod
kapličkou. Děkuji majitelům za pronájem a zejména paní D. Říhové, bez které by břínkovští
museli volit v nevyhovujících prostorách. Volby proběhly bez potíží, za což děkuji členům
volebních komisí.
Volební účast byla nad průměrem Ústeckého kraje (28,94 %). Za všechny tři okrsky se vyšplhala na 40 %. Ze 475 voličů přišlo k urnám 189 a platných hlasů bylo 184. Tradičně vyšší
účast byla v Úlovicích a na Břínkově (50 % a přes 50 %). Na Ročově byla necelých 38 %. Nejvíce hlasů získala ČSSD (24,45 %), poté ODS (18,47 %) následována KSČM (16,84 %), ANO 2011
(14,13 %). Přes 5 % dostala ještě Koalice SPD–SPO a DSSS. Ostatní strany zůstaly pod touto
hranicí. Podrobnější výsledky včetně preferenčních hlasů si můžete prohlédnout na internetové stránce www.volby.cz. Po několik dalších let budeme v naší republice chodit k volbám
každoročně. Nebližší plánované volby náš čekají za necelý rok, na podzim 2017 si vybereme
nové poslance.
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE V MĚSTYSI ROČOVĚ
(strany seřazeny dle celkových výsledků)
Volební okrsek (počet hlasů)
1 – Ročov

2 – Úlovice

3 – Břínkov

Celkem
(počet hlasů)

ČSSD

32

8

5

45

ODS

24

7

3

34

KSČM

24

1

6

31

ANO 2011
Koalice SPD a SPO

23
11

1
0

2
0

26
11

DSSS

5

1

4

10

Starostové a nez.
Piráti a SZ
TOP 09

4
6
3

1
0
1

1
0
0

6
6
4

KSČ

4

0

0

4

JsmePRO! Kraj 2016
Star. a spor. pro ÚK

3
2

0
0

0
0

3
2

Nový sever

1

0

0

1

SPR

1

0

0

1

143

20

21

184

Kandidátní listina
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