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Cesty

Sloupek starosty

(pokračování z minulého čísla)

Vážení spoluobčané,

V každé vsi byl nějaký sadař; v Ročově sadařili:
kupec Peroutka, Knor, Gebauský, starosta Termer
a snad ještě někdo. Sem bych mohl zařaditi též sbírání
jahod, borůvek, ostružin a malin. Byla to skutečná živnost
chudých. Nejedna matka šla s dětmi do lesa a nasbíraly
nůši jahod nebo borůvek, které matka dobře prodala (nůši
za 1 zl.) v Lounech. Znal jsem ty rodiny i kolik asi prodaly.
A překvapilo mě, že zisk jejich šel do tisíců. Ovšem, dělilo se to na mnoho dílů. Kníže a jeho služebníci ve sbírání
nikomu nebránili.
Byli ti domácí lidé v lese snesitelnější než česáči, kteří
se tam nahrnuli již koncem července, tam tábořili, vařili
a spali až do polou srpna. Cesty a hlavně silnice z Loun
na Rakovník samozřejmě přivedly k činnosti též povoznickou živnost. Pravidelně mimo poštu jezdili jen pivovarští
do Loun a některých vsí. Z Rakovníka přijížděl dvakráte
i třikráte za týden muž s chlebem velkopekaře Doležala.
Jednou na Džbáně kočí usnul, nebrzdil a povoz sjel se silnice a zvrátil se k Třeboci. Kočí i koně se zabili a vůz rozbil.
Když ročovští hasiči (asi r. 1876) jeli do Krupé pro novou
stříkačku, jelo jich mnoho, že bryčku přetížili. Svrchu ke
Hředlům snad kočí málo brzdil, koně museli mnoho zdržovati, že se voj zlomila a probodla jednoho koně.
V Dolním Ročově jezdíval za plat krejčí Ledvina (Joulík),
později kostelník, jenže mu kobyla skoro každý rok pošla,
ačkoli majitel o ní říkal, že je moc bujná. V noci se mu často odvázala, ráno ji našel v konventní směsce. Však jsme
rádi zpívali: „Joulíkova kobyla, dokud mohla, chodila; když
nemohla, lehla si v Področově na návsi.“
Na pohřeb do Třeboce jezdíval pro velebného pána
(a mne) stařičký Žalud. Ten měl kobylu také vysloužilou,
velmi moudrou, ale slepou. Podle toho, jak vyjel ze vrat
a stočil hot nebo čehý, jeli kobyla do Loun nebo Rakovníka.
Jak starý Žalud vsedl do bryčky, usnul, ale nemusil se báti
osudu kočího Doležalovy pekárny. Před vrchem se kobyla
zastavila a ohlédla na Žaluda, třeba neviděla. žalud vstal
a šel do vrchu vedle bryčky, laskavě kobylu pobízeje. Na
rovině zastavili – nevím zda dříve kobyla nebo Žalud. Ten
si usedl a spal znovu. Když kobyla došla ke sklánějící se
cestě, opět zastavila. Žalud se probudil a zabrzdil, kobyla
pak opatrně a pomalu jela do údolí ke Hředlům. V Hředlích
zase zastavila, Žalud rozbrzdil. Tak jezdil stále v klidu.
Cesty na stráních, jako cesta ze Smilovic do kláštera nebo
pěšina od nás do Domaušic nebyla stálá a pevná; červená
permská hlína ujížděla, když rozmokla. Někdy sjela po slínu do údolí opuková skála.
Mluvil jsem o tom s panem revírníkem Hermanem a již
tenkráte předvídal jsem katastrofu rozdrcení domků Malaníkovic, Mackovic, Emingrovic a Paurovic a bál jsem se
i o kostel; ale pan revírník mi hned neodpověděl, jen se
otázal: „Pomatujete staré lesy v Podlesí? Všude převládal buk a borovice. Proto naši předkové pěstovali zde ty
stromy, že měly hluboké kořeny, pod nimi byly četné světlezelené mechy jako bochníky, které spadlou vodu vysály
a drčely, jen pomalu ji pouštějíce. Sotva jsme zasázeli
smrčky, pod nimiž není ten mech, ujíždí půda. A hlavně
smrk má kořeny jenom na povrchu a neváže půdy.“
Za dvacet let později oznámil mi úředník tamější dráhy:
„My snad máme na udržování nejdražší trať v Rakousku;
tu stále abych prohlížel a opravoval, sice by mi ujela do
potoka i s vlakem.“ Na severních stráních se asi okresní
geometr nedoměří; nikde nenalézá pevného boku.

jsme uprostřed léta a městys čeká velká akce. Po vyhlášeném výběrovém řízení na firmu, která nám dodělá ulici
Družstevní a opraví náměstí Na Kozině, nás čeká samotná realizace. Vyhrála firma EKOSTAVBY, která na podzim pracovala na ulici Družstevní. Vysoutěžená cena díla
dosáhla 4,6 milionu Kč. Ústeckým krajem byla městysi
schválena dotace 350 000 Kč, bohužel ostatní žádosti
o dotace schváleny nebyly. Budeme to zkoušet v příštím
roce. Rekonstrukce náměstí Na Kozině bude obsahovat
nejen nový asfaltový povrch, ale také dva odvodňovací žlaby, nová parkovací místa, nové nájezdy k nemovitostem,
také úpravy zeleně a novou ulici okolo budovy lékaře. V ulici Družstevní budou zhotoveny zejména nedodělané vjezdy
k nemovitostem a chodník okolo okálů.
V červenci došlo k realizaci nového sociální zařízení pro
děti i dospělé v budově MŠ (cena 180 000 Kč), bude nainstalován domovní vrátný a byly objednány nové lavičky
k dětskému hřišti u sokolovny. Po několika měsíčním martýriu s úřady se podařilo přesně zaměřit nádrž na návsi
v Břínkově a tuto nádrž správně zapsat do katastru nemovitostí jako „nádrž“ (dříve byla zapsaná jako komunikace) a cestu do chatové oblasti jako komunikaci (dříve byla
vedena jako ovocný sad). Teď můžeme přistoupit k dalším
krokům k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci nádrže
na Břínkově. Dotáhli jsme do konce také rozdělení stavebních parcel mezi ZD a č. p. 39 s tím, že na schůzi Rady
nabídneme tyto dvě parcely na prodej za účelem stavby
rodinného domu. Nainstalovali jsme do Úlovic značku „slepá ulice“ a v nebezpečných zatáčkách v Břínkově a Ročově
jsme zařídili instalaci dopravních zrcadel pro zvýšení bezpečnosti.
Jsem rád, že se nám podařilo uspořádat tradiční kulturní
akce (máje, dětský den) a děkuji všem za ochotu při organizaci. V červnu jsme se zúčastnili Her Mikroregionu
Lounské Podlesí a přivítali nové občánky našeho městyse
do života. Přeji jim hlavně zdraví, aby svým rodičům dělali
radost, byli šťastní a aby svůj život spojili s naší krásnou
obcí.
Vojtěch Václav Pour
starosta

Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour
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Ptačí budky v Ročově

Z jednání rady a zastupitelstva

Možná si někteří z vás všimli, že od jara zdobí park, okolí
školy a školky nové ptačí budky. Od Truhlářství Pořt Hříškov a firmy SEKO Aerospace a. s. Louny dostaly naše děti
10 dřevěných ptačích budek. Touto aktivitou se firmy snaží reagovat na úbytek ptáků ve volné přírodě. Úbytek ptáků
je v současné době velký problém, např. populace skřivanů klesla v České republice o polovinu oproti minulosti.
Umisťováním ptačích budek do přírody se snažíme vytvořit
bezpečné prostředí pro hnízdění a tím podporovat odchov
mláďat a navyšování ptačí populace.
Děti ze základní školy ptačí budky namalovaly do přírodních barev a následně jsme je společně rozmístili v parku,
okolí školy a školky. Na toto setkání dorazil i Pavel Vondráček z místního mysliveckého sdružení, který dětem předal
zajímavé informace o ptácích a vysvětlil, proč je důležité
ptačí budky do přírody umisťovat.
Na svých procházkách Ročovem můžete tedy pozorovat,
jestli naše nové budky plní svůj účel.

• Mateřské škole Ročov výjimku z počtu dětí do výše 28
pro školní rok 2019/2020
• ošetření (provedení řezu) památné lípy u kapličky sv. Vojtěcha firmou Arborea Rakovník
• pronájem pozemku p. č. st. 19 o výměře 52 m2 v k. ú.
Dolní Ročov Spolku Moje Ročovsko, za 1 Kč za rok s tím,
že se Spolek Moje Ročovsko zavazuje k vyčištění pozemku, zlikvidování a odstranění starého skleníku a přístavby
a zabezpečení svahu u přístavby (pozemku) do dvou let od
podepsání smlouvy o pronájmu a po odstranění skleníku
s přístavbou a zabezpečení svahu se spolek zavazuje, že
se o dotčený pozemek bude řádně starat (sekat, udržovat
apod.), a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva roky
• MŠ Ročov přijetí daru ve výši 500 Kč a jeho následné
použití v rámci školní akce
• nájemní smlouvu mezi Zemědělským družstvem Podlesí
Ročov a Městysem Ročov na pronájem (poloviny) pozemku st. p. č. 243 o výměře 2 264 m2 v k. ú. Horní Ročov
za účelem umístění zejména „sběrného místa“ s výpovědní lhůtou tři roky a nájemným 5 000 Kč za jeden rok

Kateřina Vinšová

• Zprávu hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Na Kozině a v ulici Družstevní, Ročov, viz
příloha zápisu, čímž RM schvaluje pořadí nabídek s tím, že
vítězem je firma EKOSTAVBY Louny s nabídkovou cenou
4 591 103 Kč včetně DPH
• ZŠ Ročov 1. souhlas s předložením projektové žádosti
(vybudování jazykové učebny a bezbariérovost) z výzvy č.
68 IROP; 2. souhlas s technickým zhodnocením majetku
(pozemků, budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu při současném zachování výstupů projektu po dobu
udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení
projektu; 3. doporučuje ZM schválit souhlas se zajištěním
prostředků na předfinancování realizace projektu ve výši
rozpočtu projektu (2,5 milionu Kč) a 4. doporučuje ZM
schválit zajištění spoluúčasti ve výši 5 % způsobilých výdajů včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů

Z jednání Rady městyse Ročova

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

Schválili jsme:
• uzavření darovací smlouvy na částku 1 000 Kč se Svazem tělesně postižených Louny

Schválili jsme:
• uzavření Smlouvy o zajištění sběru, svozu a odstranění
směsného komunálního odpadu včetně využitelných složek komunálního odpadu ve správním území Městyse Ročova od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2021, a to mezi Městysem
Ročov a firmou Marius Pedersen

• Darovací smlouvu mezi firmou Stavum a Městysem
Ročov na dar pro dětský den
• Základní škole Ročov převod hospodářského výsledku za
rok 2018 v částce 37 853,56 Kč do rezervního fondu
školy

• prodej pozemku p. č. st. 281 o výměře 24 m2 v k. ú.
Horní Ročov paní Heleně Hanzalové za částku 6 000 Kč
(pozemek pod garáží)

• Základní škole Ročov povolení výjimky ve školním roce
2019/2020 z nejnižšího počtu žáků tak, že ZŠ Ročov
bude tvořena třemi třídami prvního stupně

• Jednací řád Zastupitelstva městyse Ročov
• Závěrečný účet Městyse Ročova a Účetní závěrku
Městyse Ročova za rok 2018 bez výhrad

• Mateřské škole Ročov převod hospodářského výsledku
za rok 2018 v částce 90 064,30 Kč do rezervního fondu
školy
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Z jednání rady a zastupitelstva

Ohlédnutí za akcemi Městyse Ročova

• přijetí dotace ve výši 350 000 Kč z Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje na Rekonstrukci komunikace Na
Kozině, schvaluje realizaci této akce v roce 2019 a schvaluje spolufinancování této akce z vlastních zdrojů městyse
do výše celkových nákladů akce• realizaci akce v roce

S výzdobou pomáhal každý, kdo měl chuť a volno. Všechny obce byly připraveny na tento svátek díky pilné práci
zaměstnanců městyse (úklid a sekání všech prostor)
i pomoci občanů při zdobení a organizaci. Během sobotního dne nám počasí moc nepřálo, v Úlovicích pršelo celou dobu, v Břínkově nás potrápilo píchlé kolo,
ale to nás neodradilo (rychtář s pomocí dobrých lidí
vše vyřešil). Po obědě, který byl připraven v hostinci
U Petrů pro všechny účinkující a pomocníky při organizaci májů, byli občané pozváni do kostela v Horním
Ročově na vystoupení pěveckého sboru K. Chlouby
a dětí ZŠ. Průvod od lípy zahájil májové oslavy na Ročově,
krojovaní, spolky v uniformách, vedení městyse, kapela a
koňský potah dorazili k pomníku padlých. Tady jsme položili květiny, vzpomněli minutou ticha na padlé, projevem
pana starosty a za zpěvu hymny si připomněli historii, přítomnost, ale i budoucnost naší republiky. Poté se vydal
průvod po celé obci – a i počasí se umoudřilo. Zakončení
májových oslav proběhlo v parku u krále a na místním fotbalovém hřišti při posezení pod pergolou. Děkujeme všem
za účast a pomoc.

2019: Stavební úpravy ulice Družstevní a financování této akce z vlastních zdrojů městyse do výše celkových nákladů akce
• mezi Mikroregionem Lounské Podlesí a Městy-

sem Ročov Smlouvu o předfinancování aktivit projektu „Kompostéry Lounské Podlesí“ od MŽP ve výši
289 671 Kč s tím, že po obdržení dotace od MŽP
bude část příspěvku ve výši 85 % vrácena na účet
městyse a zbývající část MLP použije na povinnou
spoluúčast projektu a městysi předloží její řádné vyúčtování
• lhůtu pro podávání návrhů na změnu Územního
plánu Ročov, které budou zapracovány do zprávy o
uplatňování územního plánu za uplynulé období, a to
do 30.09.2019 do 12:00 hodin. Návrhy doručené po lhůtě nebudou součástí zprávy o uplatňování
územního plánu za uplynulé období a budou projednány Zastupitelstvem městyse Ročova v souladu se
stavebním zákonem samostatně
• prodej pozemku p. č. st. 80/2 o výměře 98 m2
v k. ú. Úlovice panu Marku Nozarovi, za částku 350
Kč za 1 metr čtvereční, tzn. 34 300 Kč (zastavěná
část pozemku stavbou v majetku žadatele)
Vlasta Petrová, Vojtěch Václav Pour

Čištění a revize komínů
Kdo má zájem o vyčistění komínu, přihlaste se na úřadě. Termín: 9. října (Břínkov a Úlovice), 10. a 11. října
(Ročov). Cena za revizi a čištění je 400 Kč za jeden komín.
Městys Ročov

Ohlédnutí za akcemi Městyse Ročova
Staročeské máje
V měsíci květnu se v naší obci jako každoročně pořádaly Staročeské máje. Do pomocných prací se zapojily spolky v obci,
ZD, MŠ a ZŠ a samotní občané. A že to byly přípravy veliké,
práce v lese, od porážení králů až po kácení 300 májek.
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Ohlédnutí za akcemi Městyse Ročova

Plánované akce městyse pro občany

Den dětí – Kdo si hraje nezlobí
V sobotu 1. června byly připraveny soutěže a zábavné odpoledne pro děti na místním fotbalovém hřišti. Účast na
akci potvrdily všechny spolky, MŠ a ZŠ, které měly připravené zajímavé soutěže (mladý hasič, myslivec a fotbalista,
hod na terč, chůze na chůdách, lovení rybiček, lámání hlaviček, cesta pohádkami a další). Pro zábavu měly děti připravené skákací hrady, balonky s héliem, dílničky a fresh
nápoje. Na občerstvení se podíleli také sponzoři a rodiny
z Ročova a okolí, o občerstvení pro dospělé se postarali
fotbalisté. Po splnění všech soutěží byli vyhlášeni ti nejlepší v kategorii mladších i starších dětí. A kdo nedosáhl na
medailová místa, ten dostal odměnu za účast. Myslím, že
odpoledne strávené s našimi dětmi stálo za tu námahu
a starost a sluníčko se na nás tentokrát vyřádilo pořádným pařákem. Účast přes 80 dětí nás velice potěšila. Poděkování patří všem, kdo přišel, pomohl a bavil se s námi,
děkujeme.

Vítání občánků
Poslední rok byl v našem městysi plodný na děti. Během
této doby přišlo na svět 7 dětí – 5 kluků a 2 děvčata. Všechny byly pozváni na slavnostní obřad k uvítání nejmladších
občanů do života v měsíci červnu. Za přítomnosti rodičů s
dětmi, hosty, pan starosta pronesl uvítací projev, rodiče
se zapsali do kroniky a byly rozdány kytičky i s dárečky.
S kulturním programem vystoupily děti ze ZŠ s recitací
a flétničkami. Tak ať nám děti rostou do krásy a plného
zdraví.
Ivana Kubátová

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o plánovaných výletech na září pro děti a seniory z Ročova,
Úlovic a Břínkova, které Městys Ročov pořádá ve spolupráci se ZD Ročov. A je to tady!
VÝLET PRO DĚTI
V neděli 15. září – pro děti výlet do centra: Mirákulum
Milovice – odjezd od autobusové zastávky v 8 hodin,
návrat kolem 18 hodiny.
Děti budou mít doprovod dospělé osoby. Městys hradí
dopravu (pro děti a dospělé) a vstupy pro děti. Občerstvení si hradí každý sám. Prosíme zájemce, aby se do
5. září nahlásili na úřadě městyse, přihlášky se přijímají do
naplnění autobusu.
VÝLET PRO SENIORY
Ve středu 18. září – pro seniory výlet do severního Plzeňska – odjezd od autobusové zastávky v 8 hodin, návrat kolem 18 hodiny.
Program: dopoledne – Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici – prohlídka, na oběd se přesuneme do Knížecího pivovaru Plasy, po obědě bude následovat prohlídka konventu Kláštera Plasy.
Dopravu, vstupné do muzea i kláštera a oběd hradí
Městys Ročov. Zájemci, hlaste se do 10. září na úřadu
městyse, kde si i vyberete oběd ze 3 jídel. Přihlášky se
přijímají do naplnění autobusu.

Hry Mikroregionu Lounské Podlesí
Za účasti 10 družstev ze všech obcí mikroregionu jsme dorazili do obce Pnětluky autobusem ZD
Ročov. Všechna družstva byla podporována svými příznivci a jednotlivá družstva se lišila barvou triček. Soutěžilo se
na vodě (jízda na raftu a kajaku) i na suchu (střelba z luku,
lovení udicí, labyrint, cvičení na hrazdě a hádanky s pantomimou). Užilo se hodně srandy, potrápil nás i déšť, naše
sedmičlenné družstvo nás reprezentovalo se vším elánem
a vůbec nevadilo, že jsme v něm měli nejmladšího a nejstaršího člena ze všech soutěžících. Po vyhlášení jsme
skončili na 8. místě a těšíme se na příští rok, kdy Hry bude
hostit Městys Cítoliby.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Na konec prázdnin chystáme pro děti Podvečer plný her
s občerstvením pro děti na místním dětském hřišti v areálu sokolovny. Přijďte se svými dětmi se rozloučit s prázdninami. Začínáme v 16 hodin, v sobotu 31. srpna 2019.
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
Ivana Kubátová
Vojtěch Václav Pour
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Střelci na Ročově a jejich sezona

Odpadové hospodářství

Střelci na Ročově a jejich sezona

Ondra nám svým výkonem udělal radost, hlavně proto, že
neudělal žádnou velkou chybu a také proto, že to zvládl
jako třetí nemladší ze všech účastníků.
A nejen v leže bylo Mistrovství České republiky. Již 10.
března 2019 v Plzni bylo mistrovství pro ty, co již stříle ve
stoje. Na tomto mistrovství Ročov reprezentovala Natálie
Fridrichová, která ve své kategorii vybojovala 20. místo.
Mistrovstvími byla pro nás ukončena tzv. vzduchovková
sezóna a my se přestěhovali ven, kde trénujeme střelbu
z malorážky až do podzimu. V této disciplíně nás vrcholové
soutěže teprve čekají.
Ale protože děti čekaly prázdniny, rozhodli jsme se pro ně
uspořádat soutěž, které se zúčastnili jejich rodiče a střelci, kteří již nestřílí a sami jsou teď rodiči – doufáme, že našich budoucích střelců. V této soutěži šlo hlavně o zábavu.
A tak jsme stříleli napříč kategoriemi v různě vylosovaných
týmech. Rodiče zjistili, že to není tak jednoduché a děti
je s přehledem porazily. I bývalí střelci si potvrdili, že to
není nic jednoduchého. Celý den se nesl v duchu zábavy.
A jelikož toto rozloučení s dětmi před prázdninami mělo
velký úspěch, určitě se bude zase opakovat.

Od podzimu do jara jsme uspořádali celkem 4 soutěže na
kterých se vystřídali děti z různých částí republiky. Soutěže pořádáme ve spolupráci s Českým střeleckým svazem,
a tudíž mohou všichni účastníci od dětí po dospělé využít
nastřílený výsledek pro nominaci na závody vrcholové jako
je Mistrovství české republiky, Český pohár talentované
mládeže, nebo Kontrolní sledovaný závod.
První soutěž byla 20. 10. 2018 s názvem O Putovní pohár
starosty městyse Ročova. Tato soutěž byla již 17. ročník.
Na úvod vzduchovkové sezóny se našeho závodu zúčastnilo 40 střelců. Putovní pohár získala v kategorii 30 ran
v leže Jolana Bezoušková z Brandýsa nad Labem, v kategorii dorost 40 ran ve stoje získala putovní pohár Daniela
Kokošková z Dukly Plzeň. Daniela zároveň vyhrála kategorii dospělých 60 ran ve stoje, což se tak trochu očekávalo,
jelikož Daniela je členem naší juniorské reprezentace.
Další soutěží byla O Putovní pohár SSK Ročov, která také
měla již 17. ročník a konala se 1. 12. 2018. Účast už
byla vyšší, přijelo 58 střelců. Kategorii vzduchová puška
30 ran v leže vyhrál Jan Kopic z Brandýsa nad Labem.
Vzduchovou pušku 40 ran ve stoje vyhrála Iveta Soukupová z Českých Budějovic. Velice pěkným výkonem vyhrál
kategorii dospělých na 60 ran ve stoje Ondřej Semecký
z Přezletic, který je věkem ještě dorostenec. Této soutěže
se již zúčastnili i naši nováčci, kteří se v kategorii dětí do
10 let s oporou rozhodně neztratili.
A do třetice jsme pořádali 2. 2. 2019 soutěž O Putovní
korbel hostince U Petrů a také již sedmnáctým rokem.
Tato soutěž, co se týče účasti byla jednou z nejsilnějších,
přijelo 70 střelců. S touto soutěží jsme zároveň pořádali Krajský přebor Ústeckého kraje ve vzduchové pušce
30 ran v leže pro děti do 14 let. V první části soutěže
o Putovní korbel zvítězila znovu v leže Jolana Bezoušková z Brandýsa nad Labem, ve stoje v dorostu na 40 ran
zvítězil Ondřej Semecký z Přezletic a v kategorii dospělých opět věkem ještě dorostenec zvítězil Vladimír Lučan
z Brandýsa nad Labem. V krajském přeboru si výborně
vedli i naši začátečníci, kteří kralovali ve své kategorii do
10 let s oporou. Zvítězil náš Vojtěch Abraham, který se
tím stal přeborníkem Ústeckého kraje, druhý byl znovu
ročovský střelec Ondřej Smolný, další ročovští se také neztratili. Třetí skončil Jan Abraham a čtvrtý Lukáš Walter.
Ondřej poté zkusil ještě štěstí ve vyšší kategorii do 12 let,
tentokráte již bez opory. A ani on se neztratil, skončil na
krásném druhém místě.
Posledním závodem byl 23. 3. 2019 Ročovský pohár.
Této soutěže se zúčastnilo 62 střelců, a vzhledem k tomu,
že soutěž byla týden před Mistrovstvím České republiky
pro děti do 14 let byla tu velká převaha dětí právě v kategorii v leže. Dětí přijelo střílet rovných 50. V leže zvítězil
Vojtěch Hála z Brandýsa na Labem, ve slabší kategorii dorostu 40 ran ve stoje zvítězila Valerie Lažanová z Vlašimi.
Kategorii dospělých vyhrál Ondřej Semecký z Přezletic.
Dne 30. března 2019 proběhlo Mistrovství České republiky v kategorii vzduchová puška 30 ran v leže. Toho mistrovství se zúčastnilo 185 dětí z celé České republiky. Za
Ročov jsme zkusili nominovat Ondřeje Smolného. Ondřej
byl jediný v době nominace, kdo se mohl za Ročov přihlásit, jelikož již nestřílel v začátečnické kategorii s oporou.
Tato kategorie není součástí mistrovství, tam střílí již děti
pouze bez opory.
Nominace byla úspěšná, a tak jsme vyrazili do Plzně. Ondra se při své premiéře popasoval s nervozitou skvěle
a pro nás to bylo 33. místo z 41 chlapců v kategorii dětí

Lucie Štichová

Odpadové hospodářství
Městys Ročov je tradičně ve třídění odpadu velmi úspěšný a za to patří poděkování uvědomělým spoluobčanům.
V letošním roce proběhlo vyhlášení soutěže „Skleněná popelnice“ v Děčíně a městys se umístil v kategorii měst do
3 000 obyvatel na krásném 3. místě za třídění odpadu
(sklo, plast a papír) v roce 2018. Za umístění dostaneme odměnu ve výši 15 000 Kč. Za tu nakoupíme další
popelnice na tříděný odpad a doplníme tak sběrná hnízda,
kde je popelnic nedostatek. Ještě jednou velké poděkování
Vám všem, kteří poctivě třídíte.
Od roku 2018 vyváží veškeré odpady z městyse firma Marius Pedersen (MP). V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele, vyhrála opět firma MP, městys uzavřel
smlouvu na dva roky. Komunální odpad se po novu vyváží
1x za 14 dní a to celoročně. Rozhodli jsme tak po zkušenostech, kdy při třídění odpadu nevzniká tolik komunálního odpadu, aby se muselo vyvážet 1x za týden (v zimních
i letních měsících je množství odpadů srovnatelné). Je to
i určitá finanční úspora. Myslíme však na občany, kteří vytápí svoje domy tuhými palivy. Pokud občané požádají do
15. 9. o poskytnutí popelnice navíc, protože topí tuhými
palivy (a prokáží to například paragonem za nákup uhlí či
dřeva) městys jim pronajme popelnici na zimní období (od
1. 10 do 30. 4.) zdarma. Komunální odpad je odvážen
vždy v každý sudý týden v úterý, tříděný odpad každý lichý
týden v pondělí (sklo) a v úterý (papír a plast).
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Odpadové hospodářství

Farmářský festival Dolní Ročov

Farmářský festival Dolní Ročov

Městys dále uzavřel smlouvu na pronájem části prostoru „HD“ (směr Solopysky), kde bude nově sběrné místo,
které se tam do konce září přestěhuje z prostoru „fary“
č. p. 19. Tak jako na „faře“ se tam bude shromažďovat:
domácí bílá technika (chladničky, mrazničky, pračky, myčky, el. sporáky), střední spotřebiče (mikrovlnné trouby,
vysavače, digestoře) malé přístroje (mobily, fény, žehličky, varné konvice, kávovary, kuchyňské roboty), přístroje
pro zahradu a hobby (sekačky na trávu, pily, křovinořezy,
vrtačky), zářivky a výbojky, baterie atp., kovy a bioodpad.
Bioodpad se sbírá dle vyhlášky od 1. 4. do 31. 10. Sběrné
místo v areálu „HD“ bude otevřeno každou sobotu od 9 do
12 hodin.

Poslední červnovou neděli ožil Dolní Ročov prvním ročníkem Farmářského festivalu. Jak to u prvních ročníků podobných akcí bývá, netušili jsme, jaký bude o akci zájem,
kolik návštěvníků dorazí a jak se celý festival vydaří. Byli
jsme velmi mile překvapeni, když se hned po poledni začali
sjíždět první návštěvníci a davy dalších proudily celé odpoledne. Odhadem do Dolního Ročova dorazilo 600–700
návštěvníků.
Odpolední program zahájil koncert mladých talentů ze
ZUŠ Louny v refektáři kláštera. Hudební program pokračoval v Rajské zahradě, kde návštěvníkům zahrál nejprve
Big band Milana Bitnera, následovalo vystoupení Kladenské heligonky a hudební program zakončila kapela Zoufalci. Na návsi před klášterem pak v průběhu celého odpoledne vystupovala kapela Tarabanka.
V refektáři kláštera byla pro návštěvníky připravena výstava fotografií MUDr. Bořka Zasadila s názvem Zmizelé Žatecké předměstí (Louny). V klášteře byly také vystavovány
dobové fotografie a předměty z Ročova a kláštera.
V průběhu dne proběhly dvě komentované prohlídky kláštera vedené Janem Řeřichou a na hodinu se návštěvníkům otevřel i kostel v Dolním Ročově.
Na návsi Dolního Ročova byla k vidění výstava strojů a zemědělské techniky, kde se odvážlivci mohli povozit na káře
tažené traktorem. V plánu jsme měli také projížďky na koních a ukázku domácích zvířat, ale tento program jsme
z důvodu tropických teplot s ohledem na zdraví zvířat zrušili. Jako vystavující farmáře a řemeslníky jsme hostili Kudlářství Klogner Dobroměřice (nože, bižuterie),
Chov Charolais spol. s r.o. Slabce (mléčné výrobky z kravského a kozího mléka), EKO Farma Úlovice (křen, žitná
a špaldová celozrnná mouka), Terezie Šulcová Slavětín
(porcelán Jana Marešová Louny, plátěné pytlíky na pečivo Mapyky od Marie Hubičkové ze Slavětína), Vinařství
Pod Chlumem Chlumčany u Loun (vína), Jiří Janek Ročov
(truhlářská výroba), Biofarma Uchované semínko z.s.
Mšecké Žehrovice (zelenina, výrobky z dýňových semínek), Svaz tělesně postižených, okresní organizace Louny
(výrobky od tělesně postižených), Městys Cítoliby – Klub
6-99 (malování na textil, výrobky z korálků), Moje Ročovsko, z.s. (výrobky
z pedigu).
Nezapomněli jsme ani na nejmenší návštěvníky festivalu,
pro které byl přichystán skákací hrad, tvořivé keramické
dílničky, lukostřelba a malování na obličej.
Návštěvnost této akce a pozitivní reakce návštěvníků
předčila všechna naše očekávání. Klášter i Dolní Ročov
ožil, vstoupil do povědomí návštěvníků, a to bylo naším
hlavním cílem. Je to krásné místo, které si to zaslouží
a pro nás je to motivace v podobných akcích pokračovat.
Samozřejmě víme, že ne všechno bylo ideální, ale už nyní
sbíráme připomínky a budeme se snažit další ročníky jen
a jen vylepšovat.
Za spolek Moje Ročovsko bychom chtěli poděkovat všem
návštěvníkům festivalu, dobrovolníkům, kteří se podíleli na
jeho přípravě, vystavovatelům, vystupujícím, sponzorům,
SDH Ročov, Janu Řeřichovi, Řádu augustiniánů, Ústeckému kraji a Městysi Ročov. Bez nich by se tato krásná akce
nemohla uskutečnit. Již nyní se těšíme na příští rok a další
Farmářský festival.

Kompostéry, o které si občané zažádali budou k vyzvednutí nejspíše na „faře“. Protože kompostéry budou městysi
dodány na dvě várky, až budeme mít první přichystanou
k předání, vyzveme občany, kteří si zažádali o odběr kompostéru, aby si ho vyzvedli, a to do vyčerpání počtu kompostérů z první várky. Až bude připravena druhá várka,
postup bude stejný s výjimkou toho, že oslovíme k odběru
pouze ty žadatele, na které v první várce nezbylo. Občané,
kteří si o kompostéry zažádali ho dostanou zdarma.
Přesun z „fary“ do prostoru „HD“ je motivován zejména
tím, že na faře nebylo vhodné místo pro všechny druhy
odpadů. V areálu „HD“ dojde ke koncentraci takřka všech
druhá odpadů, což je pro správu městyse, ale i obslužnost
občanů výhodnější. Další výhodou je, že v areálu HD můžeme skladovat i posypové hmoty a další věci, které městys ke správě obcí potřebuje. Nespornou výhodou je, že
areál „HD“ je takřka mimo obec, má zpevněnou, rovnou
a oplocenou plochu, kde je možné skladovat odpad i pod
střechou. Děkuji ZD Podlesí Ročov za velmi dobrou spolupráci s městysem.
Dále městys sbírá velkoobjemový odpad, a to vždy ve středu od 15 do 16 hodin na zadním dvoře Jednoty COOP
(starý nábytek, matrace, koberce apod.). Nebezpečný odpad nechává městys svážet firmou MP zpravidla ve dvou
svozech (jaro, podzim) za rok v předem stanovený den
a hodinu (např. zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly
apod.). Textil se třídí do kontejneru k tomu určenému u Jednoty COOP.
Poplatek za komunální odpad
je zatím stanoven na 300 Kč
pro starobního penzistu a dítě
do 15 let, pro ostatní na 600
Kč za osobu a jeden rok. Pro
rekreační dům či jiný objekt,
kde není nikdo hlášený k trvalému pobytu je cena 600
Kč. Splatnost poplatku je do
konce února příslušného roku
s tím, že je možné platit i na
splátky. Zaplatit je možné na bankovní účet městyse č.
4925481/0100 pod VS (číslo objektu) a v poznámce
pro příjemce uvést ještě popis, např. jméno a příjmení.
Čím více odpadu městys vytřídí, tím je celý systém odpadového hospodářství levnější. Proto děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí a myslí tím na životní prostředí.

Za spolek Moje Ročovsko z. s.
Kateřina Vinšová

Vojtěch Václav Pour
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Rozhovor

Střípky z Úlovic

Rozhovor s druhou nejstarší občankou
městyse, paní Vlastou Tyšerovou

Jste znamenitá kuchařka, co Vám však nejvíce
chutnalo a co měly rádi od Vás?
Vždycky mi všechno chutnalo a škvarkové placky chutnaly
ode mě všem.

(druhý nejstarší občan Ročova, 94 let)

Paní Tyšerová, popište našim čtenářům, kde jste se
narodila a Vaše rodinné zázemí?
Narodila jsem se v Ročově na rynku, pocházím ze tří
dětí (Slávek, Jarda a Vlasta). Tatínek byl zedník, postavil
domek, kde teď žije, maminka pracovala v zemědělství.

Jste ještě soběstačná, máte nějaké aktivity?
Teď mě občas navštíví kamarádky mého mládí. Jsem
spokojená, že i v mém věku funguju dle možností.
Co byste popřála dnešním a budoucím generacím?
Přeji vám všem příštím generacím, abyste byli k sobě
vstřícní, tolerantní a mysleli i na ostatní okolo sebe v tom
dobrém jedinečném lidském životě. Aby lidé nebojovali
proti sobě, vždyť život je o něčem jiném než o majetku,
kariéře či penězích …. ať jsme zdraví, to je to hlavní!

Jak vzpomínáte na Vaše školní léta?
Vychodila jsem na Ročově, vzpomínám si na pana učitele
Ševčíka či řídicího Chloubu.
A Vaše mládí, co Vám utkvělo v paměti?
Brzo ráno se chodilo k pekaři a roznášela jsem pečivo po
vesnici. Byly to skromné poměry. Moje velká kamarádka
byla Růženka Polívková, která je stejný ročník jako já (pozn.
red. nejstarší občanka Ročova). Prožila jsem i válečnou
dobu, bylo mi 15 let. Schovávaly se potraviny před hlídkami, které stále chodily na kontroly. Chodila jsem pást husy
do Řítě, kam jsme si s kamarádkami chodívaly hrát.

Děkujeme za milý rozhovor a do dalších let přejeme hodně
zdravíčka a elánu.
Milena Liptáková
Vojtěch Václav Pour

Kde jste pracovala?
Po škole jsem nastoupila hned do práce v zemědělství.
Pracovala jsem poté v klášteře jako hlavní kuchařka.
Máte nějaké zážitky z kláštera? Vzpomínáte si na
některé Vaše kolegyně z kuchyně?
Měla jsem ráda všechny děti, které se tam léčily. Uměla
jsem je potěšit i pohladit a ony měly rády svoji hodnou paní
kuchařku, která jim nahrazovala rodinu. Děti se mně svěřovaly a nacházely u mě pochopení i radu. Tyhle roky pro
mě hodně znamenaly, vždyť jsem byla tolik let na jednom
pracovišti. Za 26 let jsem poznala mnoho kolegyň, například paní Mackovou či Gruberovou. Topilo se v kamnech,
pěkně se muselo vše připravit, byla to dřina, která mě bavila a vzpomínky na všechny mám stále v srdci.

Střípky z Úlovic

Povězte čtenářům něco o svém manželovi?
Z Hořan pocházel můj osudový muž, pan Otto Tyšer, který
poznal, že má před sebou tu správnou ženu na společnou
cestu životem.

Koncert v kapličce
Letos už 15. vystoupení v úlovické kapličce. Děti chyběly
a rodiče také. Zazpíval Ročovský pěvecký sbor a Miluška.
Písně národní, lidové i moderní zněly v zajímavém podání.
Lidé se přidávali a hodinka rychle utekla. V kapli je oklepaná omítka, neboť se bude opravovat (zaměstnanci městyse). Příští rok už opět v plné kráse s dětmi, učitelkami
i rodiči. Děkuji zpěvákům i hostům.

Měla jste nějaké další aktivity krom starání se o děti
a práci?
Starala jsem se o svoje rodiče do jejich posledních dní.
Měla jsem ráda i strýčka, o kterého jsem se starala, bydlel s námi. Byl to muzikant, hrál na trubku a vedl kapelu.
Rád jsem cestovala po Čechách i Slovensku, ale doma je
doma. Mám ráda svoji rodnou obec.

Rybník
Letos po zralé úvaze se nádrž z jara nevypouštěla a nečistila. Na podzim bude možná lehká oprava, a hlavně není letos voda a je sucho, proto bylo rozhodnuto vedením městyse i hasiči takto. Hladinu i stěny nádrže čistím sítem,
vypouštím nečistotu z povrchu, aby bylo možno se koupat.
Vím, že někteří mají připomínky, ale sucho si nevybírá. Děkujeme za pochopení.

Co tanec, sport?
Vzpomínám na své mládí, kdy jsem chodila tancovat do
sokolovny, cvičit a bavit se s vrstevníky. Byl to můj druhý
domov a nádherné časy bezstarostné a šťastné. Plesy
měly úroveň, noblesu a byly krásné, vyhlášené po okolí.
Ročov byl opravu vyhlášeným místem zde v kraji. Scházely
jsme se všechny, každá něco donesla dobrého, o všem
jsme si povídaly a vyměňovaly i recepty.
Jak vzpomínáte na dobu „dřívější“?
Byla to úplně jiná doba. Lidé byli velmi skromní, pokorní
a drželi při sobě. Život byl těžký, ale nestěžuji si, beru ho
tak, že všechno mělo tak být. Dříve měli k sobě lidé blíž,
drželi při sobě, teď jsou takoví nespokojení, jen mamon,
málo lásky mezi nimi a pochopení, úcty a respektu. Rodiny se rozpadají a každý hned utíká k jinému partnerovi.
Dřív se vše drželo „pod pokličkou“, ženské nosily „zástěru“
a nesvěřovaly se ostatním.
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Týmová práce oulováků (jak jsme chytali kozlíka)
Uprostřed vsi pobíhal mladý hnědý kozlík. Honem jsme
dali vědět chovateli a pustili se o chytání. Jenže, kozlík
měl jiné úmysly, než se nechat chytat. Proběhl uličkou
a šupem na Račana a do Hory. Dvě mladá děvčata běžela
za ním, já s vodítky za nimi, chovatel za mnou a ostatní
sledovali honičku. Kozlík se zamotal do pletiva zahrady
a za hlasitého mečení a kopání jsme jej zdolaly – 3 ženské.
Pak pěkně nohama nahoru jej nesly do vsi, kde si ho chovatel odvedl o chlívku. To byla fušk, úspěch veliký, odměna
zasloužená a pocit dobře vykonané týmové práce. Teď už
víme, jak na to.

15.8.2019 10:07:31

Střípky z Úlovic/ Ukliďme Česko

Noc kostelů

Koštický Ortův mlýn
Velká společenská akce nedaleko nás. Jsou zde i u nás
významní rodáci, kteří by si zasloužili vzpomínkovou akci,
jako se udála v Košticích. Tamější rodák Karel Ort pocházel z koštického mlýna, byl významným a světovým vynálezcem. Na jeho počest se konala veliká sláva v jeho rodném
mlýně. Letos celé zajímavé odpoledne uváděl Aleš Cibulka,
dobové modelky předváděly scénky z jeho života, od mládí
až po dospělost. Vynikající organizace, pohoštění, redaktoři z novin, profesionální fotograf a nádherné prostředí
u řeky Ohře, to vše dokreslovalo atmosféru takové slávy.
Škoda, že jste neviděli osobně tohle na vlastní oči, jak se
lidé dokázali bavit a veselit. Třeba příště někdy u nás …

Noc kostelů a pozvánka na pouťovou
výstavu a koncert
Na konci května Spolek pro obnovu Ročova a okolí uspořádal za finanční podpory Městyse Ročova Noc kostelů.
Proběhl tradiční varhanní koncert se sopránovým zpěvem
v dolnoročovském chrámu. Den před koncertem nám
zavolal pan varhaník, že má prst pravé ruky v obinadle
a nemůže s ním hrát. Naštěstí je to naprostý profesionál
a společně s pěvkyní změnili repertoár a nikdo by nepozval, že skladby byly hrány pouze devíti prsty! Potlesk byl
bouřlivý. V kostele hornoročovském byl koncert studentů
Pražské konzervatoře. Představili nám písně populární
hudby české i zahraniční a zpívali opravdu krásně, koncert
utekl velice rychle.

Reprezentační ples na Ročově
Jelikož se v minulém čísle mnoho nenapsalo o 1. plese,
tak se vracím k tomuto zajímavému počinu. Účast veliká,
prostředí krásné, čisté, noblesní výzdoba i nábytek, vše
bylo perfektní.
Vystoupení modelek v dobových kostýmech i scény z lázeňského života se lidem líbily. Místní švihák i garde páni
byli skvělí. Další, mladá kovbojka s bičem a kolty ukázala
svoji zručnost a talent. Kapela hrála populární taneční melodie a parket byl plný tanečníků ve slavnostním oblečení,
což ukazovalo na úroveň pořádaného reprezentačního
plesu. Pro přítomné byla nachystána bohatá tombola, ještě jednou děkujeme sponzorům. Takže příští rok opět na
shledanou.

Naší další akcí, kterou chystáme pro naše spoluobčany i poutníky je tradiční výstava o ročovské pouti.
Tentokrát půjde o výstavu tří malířů. Ročovského patriota Jana Márii Valta, ročovského vinaře, pana doktora Václava Filipa a Davida Wojkowitze, který maluje „přes počítač“. Obrazy pana Valta a Wojkowitze
si budete moci i zakoupit. Kostel Vám bude otevřený
o ročovskou pouť v neděli 18. srpna od 9 do 16 hodin.
Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!
Dále Vám chceme říci, že proběhla poslední úprava varhan v kostele v Horním Ročově, kde k nim náš spolek
nechal nainstalovat dmychadlo, takže se z nich stal plnohodnotný koncertní nástroj. Opravili jsme také kostelní
hodiny, které teď opět přesně ukazují čas a bijí nejen čtvrťové, ale i celé hodiny. Varhany se nám podařilo opravit za
skoro 133 tisíc Kč, oprava hodin stále takřka 16 tisíc Kč.
Za pomoc děkujeme všem dobrovolníkům, těm, kteří nás
podporují, rodu Kolowrat-Krakovských, Městysi Ročovu,
děkanu W. Horákovi, našim německým přátelům, s kterými má Ročov přeshraniční spolupráci, všem ročovákům,
úlovákům a břínkovákům a dalším, bez kterých bychom
nemohli tyto akce uskutečnit. Děkujeme Vám.

Milena Liptáková

Ukliďme Česko

Již podruhé jsme se jako obec zúčastnili celonárodní
akce Ukliďme Česko. Letošní rok akce připadla na sobotu
6.dubna. Trošku jsme se báli počasí, na začátku dubna je
možné úplně všechno. Byli jsme proto rádi, když nás ráno
probudilo sluníčko a jasná obloha.
Tentokrát jsme se sešli před klášterem v Dolním Ročově. Místo jsme si vytipovali již při silvestrovském pochodu.
Bylo nás téměř dvakrát víc než vloni – celkem 23 účastníků. Vytřídili jsme neuvěřitelných téměř 1 000 kg odpadu.
Stejně jako vloni jsme mohli vše odvézt do sběrného dvora
městyse.
Po akci jsme si s chutí opekli na dvoře kláštera buřty, naši
nejmladší kolegové si odnesli diplom a něco na zub jako
odměnu.
Na závěr bych Vás, kteří jste letos nemohli, chtěla pozvat
na příští rok. Přijďte si udělat naši obec krásnější! Za tipy
na úklid předem děkuji.

Na závěr Vás ještě zveme na připravovaný podzimní koncert s výstavou. Akce se uskuteční v kostele v Horním
Ročově v sobotu dne 12. října 2019 od 17:00 hodin.
Vystoupí skvělý pěvecký sbor Egeria a svoje obrazy a keramiku vystaví pan Jaroslav Fuchs. Těšíme se s Vámi všemi
na viděnou!
Vojtěch Václav Pour, Jan Sochůrek

Pavla Lavičková
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Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu
Evropského
parlamentu
NaVolby
koncido
května
proběhly
na celém území České republiky volby do Evropského parlamentu.
Protože
jedním
obvodem
republika,
jednotlivéparlamentu.
kandidátní
listiny
bylyvolebNa konci
května volebním
proběhly na celém
území byla
Českécelá
republiky
volby do Evropského
Protože
jedním
ním obvodem
byla celá
republika,
kandidátní listiny
stejné
všechnyprovází
občany odnízká
Aše po
Ostravu.
stejné
pro všechny
občany
od jednotlivé
Aše po Ostravu.
Tyto byly
volby
jižpro
tradičně
volební
Tyto
volby
již
tradičně
provází
nízká
volební
účast,
která
byla
však
lepší
než
ve
volbách
před
pěti
lety.
Za
celou
účast,
která byla však lepší než ve volbách před pěti lety. Za celou ČR dosáhla 28,72 %. ČR
dosáhla 28,72 %. Za celý městys byla účast vyšší než celorepubliková: 34,38 %, nejvyšší byla v Břínkově: 45,95
Za %.
celý
městys
bylahnutí
účast
vyšší
než
celorepubliková:
34,38
%, nejvyšší
v Břínkově:
Vítězem
se stalo
ANO
2011,
stejně
jako v celé ČR. Počet
získaných
hlasů probyla
jednotlivá
uskupení si můžete %.
přečíst
v následující
tabulce:
45,95
Vítězem
se stalo
hnutí ANO 2011, stejně jako v celé ČR. Počet získaných hlasů pro
jednotlivá uskupení si můžete přečíst v následující tabulce:

Strana/hnutí
Strana nezávislosti ČR
ODS
ANO, vytrollíme europar.
ČSSD
KSČM
Koalice DSSS a NF
Koalice Rozumní, ND
Vědci pro ČR
HLAS
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
SPD – T. Okamura
ANO 2011
Demokrat. strana zelených
Koalice Soukromníci, NEZ
KDU-ČSL

Okrsky
Úlovice

Ročov
3
21
1
21
11
1
1
1
2
12
7
12
29
1
1

7

1

1

2
3

1
1
1
5
2

4

Břínkov

3
1
6

Celkem
3
29
1
24
14
1
1
1
3
13
11
18
37
1
1
4

Nejvyšší počet preferenčních hlasů za městys dostal pan Jaroslav Veselý na kandidátce ČSSD (12 hlasů), poté
Nejvyšší
počet preferenčních hlasů za městys dostal pan Jaroslav Veselý na kandidátce ČSSD
pan Alexandr Vondra (ODS, 7) a třetí skončila paní Dita Charanzová (ANO 2011, 5). Za rok nás čekají volby do
(12krajských
hlasů),zastupitelstev.
poté pan Alexandr Vondra (ODS, 7) a třetí skončila paní Dita Charanzová (ANO
2011, 5). Za rok nás čekají volby do krajských zastupitelstev.
Vojtěch Václav Pour

Vojtěch Václav Pour
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Zpravodaj vydává: Městys Ročov (www.obec-rocov.cz) uzemní samosprávný celek.
Kulturní komise: Ivana Kubátová, Milena Fricová, Milena Liptáková (zpravodajrocov@seznam.cz)
Zpravodaj vychází 15. srpna 2019. Uzávěrka příštího čísla je 30. září 2019.
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