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ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

A MÁME TU JARO...
A máme tu jaro..
a s ním i jarní vydání Zpravodaje, tentokrát v nové, profesionálnější podobě. Dočtete se o činnosti Rady městyse, o zážitcích žáků
Základní školy Ročov, a nepřijdete ani o příspěvek z historie.
Stěžejní částí Zpravodaje jsou však příspěvky spolků působících
v našich obcích.
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Zpráva z činnosti Rady městyse Ročova

Vážení spoluobčané,
letos v lednu uplynul rok od zvolení nové Rady městyse
zastupitelstvem obce. Naše začátky nebyly vůbec jednoduché, obecní počítač byl úplně vymazán včetně veškerých údajů, kontaktů a dalších věcí nezbytných pro zdárné
fungování městyse. Když jsme chtěli tyto údaje získat ze
záložního počítače, zjistili jsme, že ve skladu není. Byl totiž
odevzdán bývalým starostou do sběrného místa, zřejmě
se všemi údaji týkajícími se městyse.
Museli jsme prostřednictvím IT pracovníka získat některé
údaje zpět. O korespondenci, která se v počítači objevila
po minulém starostovi, se raději nebudeme zmiňovat.
Myslíme si, že je naší povinností informovat občany o tom,
co se v obci za jeden rok udělalo, co bychom chtěli ještě
udělat, a o tom, co nás trápí. Občané tak mohou porovnat
naši práci za jeden rok s prací minulých vedení městyse za
několik let nazpět.

Čp.19 fara: Po schválení záměru zastupitelstva přemístit
obecní úřad ze ZŠ na faru byla vybrána na základě výběrového řízení projekční kancelář ProRea na zpracování
návrhu kompletní rekonstrukce objektu včetně vytvoření
multifunkčního prostoru na půdě. Tento prostor by měl
být využíván pro menší společenské událostí v obci, např.
křeslo pro hosta, výstavy apod. Celá rekonstrukce by měla
stát cca 9 500 000,- Kč. Díky rozumnému hospodaření v
roce 2018 máme na účtech městyse částky, které by pokryly kompletní financování rekonstrukce. Nechceme tyto
peníze všechny utratit z důvodu toho, že plánujeme i realizaci dalších akcí. Celou rekonstrukci chceme financovat
částečně z vlastních prostředků, zateplení a rekonstrukci
střechy z dotačního programu a zbytek z úvěru. Abychom
získali úvěr za co nejlepších podmínek, oslovili jsme několik peněžních ústavů. Víme, že jde o hodně peněz, ale minulé vedení obce mělo rozpočet na rekonstrukci fary cca
40 000 000,- Kč. Rekonstrukce je nezbytná i z důvodů
nevyhovujícího stavu ordinace našeho obvodního lékaře.
Chtěli bychom ordinaci přestěhovat do prostor stávajícího
úřadu obce.

Kulturní dům: Byla provedena oprava parket na sále.
V rámci úspor byla předělána regulace topení od firmy
Jiří Paclt - topenář, instalatér. Dosud zde fungoval pouze
jeden termostat na sále, který se nedal regulovat, tím docházelo ke stálému spínání kotlů a vysoké náročnosti na
spotřebu plynu. Dokončili jsme osazení části lapačů sněhu na východní straně budovy, které minulé vedení obce
zaplatilo, aniž by bylo fyzicky provedeno. V lednu letošního
roku byla zahájena oprava sociálního zařízení, které bylo
ve stavu, jenž neodpovídal hygienickým normám. Budou
vyměněny obklady, dlažby, veškeré instalační rozvody
a zařizovací předměty. Plánujeme dokončit osazení lapačů sněhu na západní straně střechy směrem k ubytovnám
ZD. Montáž lapačů sněhu jsme zadali firmě LOSTA z důvodu zachování záruční doby na provedení krytiny. V případě, že by byla dodavatelem sněhových lapačů jiná firma,
ztratili bychom záruku na provedení krytiny. Víme, že je
nutné vybudovat dětské hřiště
a sportoviště pro starší mládež. V současné době
si děti mohou hrát v ZŠ, u bytovek a nad parkem. Podali
jsme žádost na získání dotace na vybudování nového dětského hřiště, v případě jejího získání začneme postupně s
realizací. Proběhla rekonstrukce koupelny v bytě v kulturním domě.

Čp. 87 lékař: Zastavili jsme projekční práce na rekonstrukci tohoto objektu. Důvodem bylo to, že předpokládané náklady na rekonstrukci, bez opravy střechy a opravy,
popř. zateplení fasády, byly vyčísleny na částku 4 500
000,- Kč. S opravou střechy a zateplením fasády bychom
se pohybovali v nákladech cca 5 200 000,- Kč, což je
vzhledem k získání dvou bytových jednotek značně neekonomické.
Komunikace: Zastavili jsme projekční práce na chodnících zadané minulým vedením obce. Důvodem, který nás
k tomu vedl, bylo to, že se tato akce nedala realizovat
na soukromých pozemcích bez souhlasu majitelů, popř.
prodejem dotčených pozemků. Navíc některé pozemky byly zatíženy věcnými břemeny a dokonce exekucemi.
Do budoucna se problematikou chodníku budeme zabývat. Na základě výběrového řízení jsme nechali zpracovat
pasporty všech komunikací na Ročově, Úlovicích a na
Břínkově, tyto pasporty jsou nezbytnou součástí zahájení oprav místních komunikací a pro žádosti na získávání
dodací. Nově jsme opravili silnici u kostela. V této komunikaci jsou již provedeny veškeré inženýrské sítě. Jednalo se pouze o opravu asfaltového koberce tl. cca 4 cm.
Touto opravou se předešlo úplnému znehodnocení komunikace, protože vlivem klimatických podmínek docházelo
k erozi starého povrchu. Další komunikací ve špatném
stavu je komunikace na Rafandě. Rekonstrukce je však
závislá na vyjasnění majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků, které zasahují do plánované komunikace.
Vyzvali jsme všechny vlastníky dotčených nemovitostí
na Rafandě k nutnému napojení jejich nemovitostí na inženýrské sítě, protože pro provedení nové komunikace
nebude možné po dobu záruky zasahovat do jejího povrchu (min. 5 let). Dále uvažujeme o rekonstrukcí ulic Družstevní, Charvátova a ke školce. Komunikace na Rafandě
byla provizorně vysypána asfaltovým recyklátem.

Mateřská školka: V létě proběhla rekonstrukce kuchyně,
jednalo se o výměnu obkladů, vodovodních a kanalizačních
rozvodů. Byla opravena část obvodového oplocení. Na základě opakovaných žádostí paní ředitelky převzal městys
účetnictví MŠ.
Základní škola: Byly opraveny parkety ve třídách. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma VEKRA na výměnu 19 ks oken ve třídách a bočních vstupních dveřích
do budovy. Okna byla již delší dobu ve velmi špatném stavu
a docházelo k únikům tepla a tím i k vyšší energetické
náročnosti na vytápění.
V roce 2018 budou opraveny podlahy v dalších třídách.
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Zpráva z činnosti Rady městyse Ročova

Co nás trápí: Je to hlavně přebujelá byrokracie, neustále se měnící zákony a stále nové povinnosti, které spíše zatěžují fungování obce, než aby pomohly.
Např. průběžná hlášení o majetkových poměrech,
GDPR – kontrola a opatření o ochraně osobních
údajů. Tato agenda zatíží obec částkou cca 300
000,- Kč za rok a nikdo mám na to nic nepřidá.
Trápí nás rovněž až šikanózní přístup některých občanů, kteří se dožadují poskytování informací podle
zákona 106/1999 Sb. a jsou schopni podávat
i dvě žádosti denně. Neustále se objevují i různé stížnosti a udávání, tyto věci pak paralyzují chod obce
a realizaci některých akcí.
Měli jsme v plánu uspořádat obecní ples, ale setkali
jsme se s takovým nezájmem občanů a spolků podílet se na jeho organizaci, že jsme od tohoto záměru
upustili. Je pak poněkud úsměvné tvrzení,
že se v obci nic neděje, a když bychom chtěli něco
udělat, nikdo nemá o nic zájem a nechce se zapojit.

Zemědělské družstvo: Podařilo se nám konečně dotáhnout do zdárného konce několik let trvající jednání o směně pozemků městyse se zemědělským družstvem Podlesí
Ročov. Došlo k narovnání majetkoprávních vztahů. Obec
získala pozemky a částku 1 264 550,-Kč. Na části těchto
pozemků uvažujeme i o výstavbě rodinných domů.
Ještě ve stručnosti:
- byla zřízena investiční komise,
- stanovili jsme pravidla pro výběrová řízení,
- byla zvolena nová redakční rada a začal se znovu vydá
vat Zpravodaj městyse,
- schválili jsme vyhlášku o rušení nočního klidu,
- stanovili jsme pravidla pro finanční podporu místních
spolků, spolky, které tato pravidla plní, dostávají příspěvek
od městyse 25 000,- Kč ročně,
- spustili jsme facebookový profil městyse Ročova,
-zavedli jsme upozorňování občanů na důležité věci v obci
SMS zprávami,

Pro nás je pak velice motivující setkání s lidmi, kteří
v životě něco dokázali. Naposledy to bylo setkání
se slečnou Adélou Citovou, která je vicemistryní
světa ve sportovním aerobiku.
Ještě jednou děkujeme, Adélko.

- připravujeme změnu územního plánu,
- zahájili jsme pozemkové úpravy,
- na Břínkově byla položena nová větev dešťové kanalizace
současně s rekonstrukcí veřejného osvětlení (kabeláž do
země),

Leden 2018
Starostka: Ivana Vlachová
Místostarosta: Ing. Ivo Chládek
Radní městyse: Radek Jirman, Ing. Jan Sejval,
Ludmila Rajnyšová,

- byla opravena hradební zeď na faře, byly osazeny okapy
na stodolách u fary,
- došlo k mimosoudnímu vyrovnání s Ing. Karlem Chloubou
ohledně sporu s KD
- byla zlikvidována černá skládka u Kocandy,
- zúčastnili jsme se her mikroregionu ve Zbrašíně 1.7.
2017,
- z důvodu seznámení se s problematikou proběhla výjezdní zasedání rady městyse ve všech našich obcích na Břínkově, v Úlovicích, v Dolním a Horním Ročově,
- byla provedena část nového veřejného osvětlení směrem
do Podskalí,
- pravidelně se scházíme se starosty okolních obcí a mikroregionu,
- proběhla inventarizace majetku obce,
- byla dokoupena mechanizace na úklid sněhu a údržbu
travních porostů,
- připravujeme ČOV na Břínkově.

Leden 2018
Ivana Vlachová

Starostka:
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Obec podporuje spolkový život

FK ZD Ročov Podlesí

V letošním roce se zastupitelé městyse rozhodli
podpořit spolkový život v obci. Rada městyse schválila podmínky pro poskytování příspěvků spolkům
a vyzvala je k podání žádostí. Maximální výše příspěvku byla stanovena na 25 000 Kč. V současné době
je v Ročově evidováno sedm spolků, které mohly
o příspěvek požádat. Hlavními podmínkami pro přiznání podpory bylo jejich řádné zaregistrování u Ministerstva vnitra, spolek musí mít zřízen bankovní
účet a použití finančních prostředků muselo souviset s činností spoku.

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vás obeznámit s činností klubu za rok 2017.
Zimní příprava začala v lednu. Dojíždělo se dvakrát
týdně, a to ve středu do sportovní haly Řevničov
a o víkendu na umělou trávu v Žatci na Stadion
mládí. Jarní část sezóny začala v březnu a nesla
se ve znamení té podzimní. Tým obsadil v tabulce
konečné 9. místo. Na výsledku se podepsal i úzký
kádr,
a proto jsme museli začít pracovat na rozšíření
týmu. To se nám nakonec povedlo příchodem 4 hráčů: Lavička Josef (SEKO Louny), Lipták Peter (Praha
Hrdlořezy), Dominik Jamnický (Žatec)
a Stanislav Bláha (Cítoliby).

Po vyhodnocení přijatých žádostí byla jedna vyloučena pro nesplnění podmínek k přiznání podpory,
jeden spolek podporu odmítl a ostatním byla přiznána a vyplacena podpora v požadované výši. Ve všech
případech se jednalo o částku 25 000 Kč.
Ze závěrečného vyúčtování vyplývá, že například
spolek Moje Ročovsko prostředky využil při akcích
pro děti a pro seniory. Jednalo se zejména o vstupy
na zámky a do muzeí, věcné ceny do turnajů.

V této sezóně jsme měli i mužstvo žáků, které startovalo v kategorii malého fotbalu. Vzhledem k malému počtu dětí se na konci sezóny klub rozhodl nepřihlásit žáky do dalšího ročníku soutěže. Zhruba 7 dětí
jsme uvolnili do jiných týmů v okresu. Během letní
pauzy jsme uskutečnili několik brigád, při kterých
jsme odstraňovali nedostatky fotbalového zázemí
a zároveň ho připravovali na uskutečnění fotbalového turnaje.
V červenci jsme uspořádali největší kulturní a sportovní akci v obci, a to 32. ročník Memoriálu Josefa
a Zdeňka Hlaváčkových. Tohoto fotbalového turnaje
se zúčastnily týmy: SK Zlonice, TJ Sokol Měcholupy,
TJ Sokol Domoušice, SK Sparta Řevničov, SK Slavětín a domácí tým z Ročova. Skončili jsme na uspokojujícím 3. místě. Akce byla zakončena zábavou
a ohňostrojem. Tímto děkujeme všem sponzorům,
kteří se podíleli na uspořádání Memoriálu.
V půlce srpna jsme pořádali Pouťovou zábavu
a Nedělní pouť. Jedná se o akci, kterou náš oddíl pořádá už několik desetiletí. Týden po pouti nám začal
soutěžní ročník 2017/18. Po zapracování nových
hráčů se nám podzim povedl a na konci první části
soutěže jsme na krásném 2. místě.

Myslivecký spolek Ročov v souladu se svou činností nakoupil bažantí slepice, které byly následně vypouštěny do volné přírody, a krmivo pro
zvěř.
Sportovně střelecký klub Ročov prostředky věnoval
na nákup potřebného vybavení, bez něhož se na závodech neobejdou a které si z běžných příjmů jen
těžko mohou dovolit. Největší položky činily střelecký kabát a střelecké kalhoty. Kromě toho z nich bylo
uhrazeno startovné dětí na Mistrovství České republiky, Českého poháru talentované mládeže. Tolik
jen na ukázku.
Bližší informace vyplynou z příspěvků samotných
spolků.

Na závěr chceme poděkovat našim hlavní sponzorům, a to městysi Ročov, pekárně Kompek a ZD
Podlesí Ročov za podporu a finanční dary.
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Co všechno dělali hasiči v roce 2017

Co všechno dělali hasiči v roce 2017
 	
Abychom se dozvěděli něco o práci ročovských hasičů, spojili jsme se s jejich starostou p. Charvátem
a požádali ho o potřebné informace. Dal redakční
radě k dispozici deník s pečlivými záznamy a tím
nám umožnil přípravu tohoto článku.

V loňském roce nás dost trápilo počasí, v květnu
namrzaly květy a plůdky ovocných stromů, ke konci
října zase i tady u nás se objevila mocná vichřice,
která vyvracela a porážela stromy v lese i stromy
lemující silnice. Mohli jsme to vidět například u
Solopysk, Úlovic, Břínkova nebo na Kocandě.
Kdybyste náhodou netušili, kdo má zásluhy
o likvidaci a úklid po tomto řádění přírody na všech
zmíněných místech, tak teď už je to zcela jasné: opět to byl hasičský sbor našeho městyse.
Takže opět díky za to!

Život hasičů je opravdu bohatý, i když naštěstí
nejsou požáry časté, příprava na jejich likvidaci probíhá po celý rok. Jednak se jedná o účast členů na
nejrůznějších typech odborného školení, o údržbu
a kontrolu vozového parku, kondiční jízdy s vozidly.
Neméně důležitým úkolem, vzorně splněným, pak
jistě bylo i vyčištění vodní nádrže v Úlovicích. Požár,
ke kterému ročovští vyjížděli, byl loni jeden, koncem
září hořel rodinný domek v Domoušicích.V našem
současném světě by neměl být nikdo sám, izolovaný, a proto je velmi důležitý i kontakt s hasiči v okolních obcích. Proto se Ročováci zůčastňují výročních
schůzí hasičů v okolních obcích: ve Vinařicích, Domoušicích, Solopyskách nebo Nové Vsi. Za zvláštní
zmínku jistě stojí i účast na oslavách 140 let od vzniku sboru hasičů ve Vinařicích, konaných 24. 6. Na
oslavu s sebou naši vzali i starou stříkačku, aby se
bylo čím pokochat.
My všichni ostatní si už vůbec neumíme představit společenský život bez účasti našich hasičů. Jistě budou všichni souhlasit s tím, že na přípravě
a průběhu dětského maškarního plesu na počátku
března v našem kulturním domě má hasičský sbor
lví podíl. Nejdříve hasiči oslovili sponzory, pak připravili, vybrali a nakoupili věci do tomboly, zabalili
do balíčků, připravili sál a výčep. Všem zúčastněným se líbil jako první cena velký bílý plyšový pes, ale
i všechny ostatní krásné dárečky.
O velkém zájmu o tuto akci svědčí účast:
120 dětí a 156 dospělých! Po tolika divácích bylo
samozřejmě nutno uklidit, a tak to zase dokončili hasiči. Stejně tak aktivně se zúčastnili poslední dubnový den pálení čarodějnic: příprava dřeva, postavení
hranice i její zapálení bylo opět v režii našich odborníků přes oheň.
Podíleli se, ostatně jako každý rok, výrazně i na přípravě oslavy „Májů“, na dovozu „Krále“, vykopání základny i jeho postavení. Při oslavách pak řídili dopravu, aby průvod mohl nerušeně procházet tak, jak to
je obvyklé a jak to máme rádi. Obdobné aktivity jsme
byli svědky i v závěru roku, když při lampionovém průvodu, který je opět hlavním lákadlem pro děti, řídili
dopravu, dohlíželi při pečení buřtů a pak na uhašení táboráku. Nechyběli ani při oslavách a dětském
vystoupení při rozsvícení vánočního stromku.
Vlachová
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Sportovní střelci

Sportovní střelci
 	
Sportovní střelba se v Ročově provozuje od roku
1996, kdy zde začaly trénovat a závodit místní děti
pod vedením SSK Horal Louny. Samostatný sportovně střelecký klub TJ ZD Podlesí Ročov vznikl až
v březnu roku 2001. V současnosti je od března
2016 klub evidován pod názvem ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Ročov.
Specializujeme se na trénování a výchovu mládeže
v oblasti sportovní střelby z malorážné a vzduchové
pušky. Někomu by se mohlo zdát, že sportovní střelba je jen střílení z nějaké zbraně do terče. Je to však
také cestování po celé České republice i do zahraničí za množstvím atraktivních závodů. Účastníme se
spousty okresních i celorepublikových vrcholových
soutěží, ze kterých děti, které klubem během jeho
fungování v Ročově prošly, přivezly nejedno ocenění.
V roce 2017 nám dotace od Městyse Ročov umožnila částečně zmodernizovat vybavení dětí, aby mohly zase o něco lépe soutěžit. Sportovní střelba je poměrně finančně náročný sport. Špičkové vybavení
se pohybuje ve statisícových částkách. Na naší úrovni se musíme smířit s méně kvalitními a hlavně tedy
levnějšími variantami. A nejen vybavení je finančně náročné, na soutěžích se musí platit startovné
a někdy je nutné řešit i ubytování, protože některé
soutěže probíhají po celý víkend.
Rok 2017 byl pro nás již dost náročný. Naše děti na
jaře naposledy střílely disciplínu Vzduchová puška
30 ran vleže. Tato disciplína je pouze pro děti do 14
let, a bereme ji jako českou národní disciplínu. Po
dosažení tohoto věku přichází dorostenecká kategorie Vzduchová puška 40 ran ve stoje. Poté podle
nových pravidel ISSF (Mezinárodní střelecká federace) jako junioři a dospělí již střílí Vzduchovou pušku
60 ran ve stoje. S přestupem do dorostenecké kategorie se samozřejmě zvyšují náklady a náročnost
střelby. Dále také střílíme zhruba od dubna do září
z malorážných pušek. Tato disciplína je situována
právě do těchto měsíců kvůli počasí, malorážka se
střílí venku, i když například v Plzni nebo v Praze mají
možnost tuto disciplínu trénovat i přes zimu v krytých střelnicích. Naším vrcholem sezóny je Mistrovství České republiky a poté Český pohár talentované
mládeže. Pro nominaci na tyto vrcholové akce je třeba se zúčastnit různých soutěží, ze kterých je poté
dle výsledků možná nominace. Abychom i do tohoto
odvětví přispěli, jen v roce 2017 jsme pořádaly celkem 7 soutěží u nás v Ročově. Na naše soutěže se
sjíždějí střelci ze širokého okolí, jezdí k nám z Liberce, České Lípy, Plzně, dokonce i z Českých Budějovic
nebo Brna a z mnoha jiných měst.
t
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Zpráva o činnosti MS Ročov za rok 2017.

Naše soutěže jsou převážně pořádané o Putovní pohár. Jeden putovní pohár mají v Manušicích, v Českých Budějovicích, další je v Jablonci nad Nisou,
dokonce jeden má i naše nadějná střelkyně z Dukly
Plzeň, která se dokázala probojovat i do naší reprezentace. Poslední poháry si odvezli do Liberce a znovu do Českých Budějovic. Řady soutěží jsme se také
my zúčastnili. Byli jsme v České Lípě, Plzni, Přezleticích, Manušicích. Nakonec se našim dětem podařilo probojovat se na Mistrovství České republiky ve
střelbě ze vzduchových zbraní. V disciplíně 30 ran
vleže se MČR již tradičně konalo v Plzni 1.4.2017.
Musíme uznat, že zase tak špatně se nám nedařilo.
Lucie Pázlerová na svém prvním mistrovství nastřílela velice pěkně, bohužel štěstí jí nepřálo a poslední
ranou přišla o účast v osmimístném finále. A tento
jediný bod ji posunul na 20. místo mezi děvčaty což
je velice pěkné umístění v této konkurenci. V další
kategorii chlapců byl na krásném 24. místě Matěj
Haničák, ani jemu ale nepřálo štěstí a nervozita udělala své. O čtrnáct dní dříve, 19.3.2017, zkusila své
štěstí Natálie Fridrichová už v kategorii 40 ran ve
stoje. Její první mistrovství v této kategorii dorostu
proběhlo dle nás také úspěšně, skončila na skvělém
21. místě a dokonce dokázala nastřílet svůj osobní
rekord. Dalším úspěchem pro nás bylo, že se Matěj s Natálií během léta dokázali prostřílet na finále
Českého poháru talentované mládeže v Plzni. Oba si
účast vystříleli v kategorii sportovní malorážka 60
ran vleže. Tuto soutěž jsme mohli skoro pojmout
jako test před nadcházejícím Mistrovstvím České
republiky v té samé disciplíně. Natálie se s tímto
úkolem popasovala a umístila se na úžasném 10.
místě mezi děvčaty, Matěj nám zabojoval s nervozitou a bylo z toho slušné 32. místo mezi chlapci.
Čtrnáct dní na to se 10.9. 2017 konalo mistrovství.
Tam se již bohužel nezadařilo a tentokrát nervozita oba doslova převálcovala. Natálie skočila na 49.
místě a Matěj až 73. místě.
Od podzimu 2017 Matěj s Natálií bojují už v té těžší disciplíně, Vzduchová puška 40 ran ve stoje. Zúčastnili se soustředění talentované mládeže v České Lípě, v listopadu a v prosinci dokonce stříleli na
mezinárodních závodech v Plzni. Teď momentálně
se připravují na vrchol sezóny, a to znovu na Mistrovství České republiky, které se bude konat 11. 3.
2018.

Myslivecký spolek Ročov na své výroční členské
schůzi začátkem měsíce února 2017 vyhodnotil
svojí činnost za předcházející období a naplánoval
činnost na rok dopředu.
V měsíci březnu jsme uskutečnili jarní sčítání zvěře,
které slouží jako podklad pro myslivecké plánování.
To bylo provedeno současně s povinným léčením
srnčí zvěře proti parazitům. V dubnu jsme jako každoročně zorganizovali kontrolní střelby na střelnici v Třeskonicích, které mají sloužit ke zdokonalení
nás myslivců ve střeleckém umění tak, abychom
byli schopni naplňovat schválený plán chovu a lovu
zvěře srnčí a zvěře drobné. V měsíci květnu se naši
členové zúčastnili Májových oslav pořádaných Městysem Ročov. Stejně tak jsme se aktivně zúčastnili
v měsíci červnu – měsíci myslivosti - oslav Dětského
dne, který byl opět organizován Městysem Ročov.
Naši členové zde seznamují děti se základy myslivosti, která je spojená s láskou k přírodě. V podzimních
měsících se naše činnost zaměřila na přikrmování
zvěře tak, aby zvěř nestrádala v souvislosti s úbytkem přirozené potravy. Toto je také období hlavní
lovecké sezóny, kdy jsme zorganizovali celkem čtyři společné lovecké akce, zaměřené na odlov zvěře
černé a zvěře škodné. Na těchto společných akcích
bylo uloveno 34 ks zvěře černé a 3 lišky. Celkem za
rok 2017 bylo uloveno 75 ks zvěře černé a 32 lišek.
V oblasti chovu zvěře jsme se zaměřili na podporu
populace bažanta, a to vypouštěním slepic bažanta
obecného. V průběhu měsíce října jich bylo vypuštěno 60 kusů.
V průběhu roku náš spolek obdržel neinvestiční dotaci od Městyse Ročova ve výši 25.000,-- Kč a tyto
finanční prostředky byly využity na nákup jadrných
krmiv pro přikrmování zvěře v zimním období a k nákupu vypouštěné samičí zvěře bažanta obecného.
Myslivecký spolek Ročov tímto děkuje Městysi
Ročov za podporu myslivosti, které si velmi vážíme.
Za Myslivecký spolek Ročov
Ing. Ivo Chládek
Místopředseda a finanční hospodář spolku.

A na závěr: Každý má od narození přirozenou stabilitu, reakční
schopnosti, koordinaci, jistou úroveň sebekontroly atd. Jde jen o to tyto
přirozené schopnosti správně rozvíjet. Sportovní střelba má velkou výhodu. Tento olympijský sport se dá provozovat do vysokého věku.
Mnozí sportovci ve třiceti a pětačtyřiceti letech již svou karieru končí,
v našem sportu však můžete právě začít. Sportovní střelba je vhodná pro
všechny věkové kategorie, a i když zrovna nejste „atlet“  nebo Vás z různých
důvodů nepřitahují dynamické nebo kontaktní sporty, pak sportovní střelba
je pro Vás ideální.
Lucie Štichová
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Činnost Spolku pro rozkvět Ročova v r. 2017

V roce 2017 byl našemu spolku i ostatním ročovským spolkům poprvé v historii poskytnut finanční
příspěvek, a to ve výši 25 000 Kč. I díky tomu byl
náš spolek aktivní v jednotlivých oblastech činnosti
(body podle stanov spolku) takto:
1. Ročovský pěvecký sbor
V první polovině roku sbor nastudoval písničky
za doprovodu kláves, flétny, bubnu, baskytary
a dokonce harfy (Markéta Hartingerová/Šalanská).
t

Sbor vystupoval nejen v ročovské sokolovně, ale reprezentoval Ročov též v Lounech a Lužné.

1. Alšovo loutkové divadlo
Začátkem roku jsme si opět vymohli přístup do místnosti na „faře“, znovu ji zařídili (koupili závěsy apod.)
a instalovali zde toto krásné loutkové divadlo. Koupili jsme nové LED osvětlení, opravili některé kulisy
a loutky. Protože jsme dotaci městyse obdrželi až
v červnu, hradili jsme největší výdaje na instalaci
na počátku roku z drobných nastřádaných peněz
z minulých vystoupení a ze své kapsy (např. závěsy
a některé osvětlení platili též Standa Hrdlička
a Lenka Graupnerová).
Na začátku roku 2017 jsme hráli pohádky „Perníková chaloupka“ a „Jak Kašpárek s Honzou pomohli
princezně proti čertu“, v prosinci „Pilulky čaroděje
Dobroděje“. (28. ledna 2018 „Kašpárek a baba
Jaga“).

V druhé polovině roku sbor nastudoval tradičně
koledy a navíc tentokrát i část pastýřské mše
od cítolibského barokního skladatele V. J. Kopřivy.
Při štědrovečerní půlnočce v Dol. Ročově jsme
kvůli tragické události v začátku koncertu nezpívali,
náhradní koncert byl na konci roku. Kromě toho
jsme s programem vystupovali v kostelích v Telcích
a v Lounech.
Celkem vystupovalo 20 muzikantů,
z toho 10 z Ročova, 4 z Prahy.
Více na: http://sweb.cz/rocovsbor/
Na činnost sboru byly čerpány finance z příspěvku
městyse na zesilovací reprobox, materiál
na plakáty, benzin na dopravu přespolních
muzikantů a další drobnosti,
celkem ve výši přes 14 600 Kč.

Loutkáři v jarní sezóně 2017
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činnost Spolku pro rozkvět Ročova v r. 2017

3. Oblast okrašlovací činnosti:
Snaha o pomoc se zvyšováním architektonické úrovně veřejných prostor a upozorňování na technické
závady při projektování rekonstrukce „fary“ (zdarma).
Zvyšování kultury krajiny – výsadba stromů.
Původní záměr – vysazovat stromy podél původních
obnovených polních cest - byl městysem odmítnut
stejně jako stromořadí podél silnice do Solopysk.
Podél silnice na Kocandu a ke Třeboci záměr zamítl
správce silnice
z podivných důvodů: prý se 6 let
nesmí na rekonstruované silnici nic dělat …
nepomohlo ani ujištění, že stromky do nového
asfaltu sázet nebudeme. Našli jsme sponzora ČEZ
na stromořadí, a protože dávají grant pouze obcím,
ve spolupráci s městysem jsme vybrali lokality podél silnice do Dolního Ročova a u sokolovny. K tomu
si obec vyžádala 3. lokalitu do Úlovic (podél plotu L.
Žďárského). Zpracoval jsem výkresy a obec zaplatila
odborníka na krajinnou zeleň, který udělal i rozpočet. Celá výsadba byla rozpočtována na 279 000
Kč a následná péče po dobu 5 let 267 000 Kč (dodavatelským způsobem). Městys se zavázal usnesením rady, že zaplatí 50% nákladů. ČEZ však náš
projekt přesto nevybral a grant neposkytl.
Náš spolek tedy vysázel na podzim alespoň několik
stromků vlastními silami: především podél silnice do
Dol. Ročova – 14 stromků z vlastních sazenic a z náletu - a zakoupené 2 lípy (3,5 m vysoké). V sokolovně
jsme vysadili též zakoupený dub 3,5 m velký. Tyto
3 velké stromy byly hrazeny z příspěvku městyse
(cena 6000 Kč). Na výsadbě se (zdarma) podíleli:
Ondřej Štefanec, Karel Novák, Suchomel a Karel
Chlouba. Takto jsme ušetřili oproti dodavatelskému
způsobu výsadby cca 26 000 Kč.

Skládka v lednu 2018

4. Oblast péče o životní prostředí
Snaha o likvidaci staré černé skládky v rokli
v Podskalí:
Aby velká voda každoročně nevymývala těsně vedle
ležící starou černou skládku, byly do bočního směru naskládány velké kusy asfaltobetonu (pomoc
městysi zdarma). Skládka je však tak rozsáhlá,že
toto opatření nebude stačit. Městys Ročov má sice
zpracován projekt na tzv. „Protipovodňové opatření“
– (děšťovou kanalizaci na celou vesnici – za 1,5 mil.
Kč…), kde se nová kanalizace vyhýbá rokli a jde po
cestě mezi domy Hrdličky a Miškovského. Jenže zde
již v úzké cestě vede 6 sítí (stávající kanalizace, výtlačná splašková kanalizace, vodovod, elektrokabel,
slaboproud a plyn), takže se sem již nová kanalizace
nevejde. Krom toho se jedná o akci za desítky milionů Kč, takže se tohoto velkorysého řešení my „zkušenější“ nedočkáme…

t

Celkem jsme z příspěvku městyse na životní prostředí a zvyšování kultury krajiny – tj. na výsadbu stromů
a odplevelování obecních ploch
(kopřiv apod.) čerpali 8 500 Kč.
Ing. arch. Karel Chlouba
předseda Spolku pro rozkvět Ročova
(Redakční rada nemá stejný názor na některé závěry příspěvku.)

2 lípy u Dolního Ročova
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Spolek Moje Ročovsko

A tady je slíbený program pro rok 2018:

Z výroční zprávy spolku Moje Ročovsko za rok 2017
vyplývá, že i o činnost tohoto sdružení je značný zájem. Prakticky v každém měsíci se uskutečnila některá z plánovaných nebo dodatečně zajišťovaných
akcí. Sympatické je, že se pořadatelé zaměřují na
všechny věkové kategorie našich občanů – od těch
nejmenších až po seniory – a od sportovců k nesportovcům. Záběr je opravdu báječně široký, takže si
může každý něco najít, a to buď jako přímý účastník,
nebo – v některých případech – i jako divák. Vybíráme-li ze zmíněné výroční zprávy, tak za námi přijeli
na besedu zpěvačka a herečka Pavlína Filipovská,
sexuolog Radim Uzel, lezec Honza Trávníček a sáhneme-li do úplně jiné kapsy, tak s komedií pro dva
jsme měli možnost shlédnout vtipný, překvapivě se
vyvíjecí příběh, jaký nám zprostředkovali herečka
a herec Michaela Kuklová a Lukáš Langmaier.
Všichni víme, že pohyb je pro každého z nás velmi
zdravý, a tak nezbývá než pochválit spolek i za jeho
aktivitu v uspořádání setkání s využitím specifického
pohybu, jakým je tanec. Jednou to byla dětská diskotéka, jindy zase valentinská zábava v rytmu disko.
Aby se děti naučily poznávat animální svět, uspořádali jsme pro ně i dětskou zvířecí show.
Výlety byly zajišťovány jak pro seniory, tak zase jindy
pro děti. Nezapomnělo se ani na pořádání účelných
brigád a pěstování krásných tradic, jako je pálení
čarodějnic na konci zimního období nebo v období
vánoc přinesení betlémského světla. Obdobně bohatou činnost naplánoval spolek i pro letošní rok, proto
záměry zveřejňujeme i v dnešním čísle Zpravodaje,
aby všichni čtenáři si mohli vybrat a naplánovat svou
účast. Samozřejmě je program vyvěšen i na nástěnce u fary a ti, kteří mají možnost sledovat vše v on-line podobě, si to najdou i na netu. Jistě budeme souhlasit všichni s tím, že i tento spolek si zasluhuje náš
dík a pochvalu a přání hodně zdaru i v dalším období.
Jako redakční rada si nemůžeme odpustit to, abychom nezapomněli upozornit na jednu věc, která je
důležitá a pro nás pro všechny a měla by být zcela
rozhodující a poučná: shoda a spolupráce při pořádání nejrůznějších akcí mezi spolky a organizacemi
tady u nás v Ročově. Tedy ne nepřátelství a rivalita,
ale snaha porozumět, spolupracovat, neštvat!

Turnaj dvojic v šipkách – termín 3.2.2018
Dětský turnaj v badmintonu – termín 14.2.2018
Křeslo pro hosta – termín duben 2018
Letní biatlon – termín prázdniny 2018
Pálení čarodějnic v Úlovicích, spojené s brigádou – termín
28.4.2018
Výlet pro děti na Pravdu s programem – termín květen – červen
2018
Golfový turnaj – termín srpen 2018
Sportovní odpoledne s netradičními disciplínami - termín prázdniny 2018
Opékání buřtů – venkovní promítání v Úlovicích – termín prázdniny
2018
Promítání pro brigádníky chmele – termín srpen 2018
Výlet seniorů po krásách a zajímavostech České republiky –
termín září 2018
Křeslo pro hosta – termín listopad 2018
Zdobení vánočního stromku v Úlovicích – termín prosinec 2018
Dovezení betlémského světla do Ročova, Úlovic a Břínkova –
termín 24.12.2018
Silvestrovský pochod Úlovice – Ročov- termín 31.12.2018

Beseda se známým sexuologem Radimem Uzlem

Velkému zájmu se těšila návštěva herečky Pavlíny Filipovské
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Prosincové zážitky žáků ročovské školy

Do prosincových zážitků se řadí i advent, jehož oslavu jsme zahájili v pondělí 27. listopadu
rozsvícením vánočního stromu. Předcházelo mu
vystoupení žáků základní školy v Ročově, jako hosté zde vystoupily děti z místní MŠ a již tradičně nás
hudbou i písní doprovázel pan Milan Mareš, kterému tímto velmi děkujeme. Velký dík také patří ročovským spolkům „Moje Ročovsko“, SDH Ročov
a zastupitelům ODS za sponzorské dary a v neposlední řadě děkujeme všem, kteří se k nám připojili
a pomohli svým finančním příspěvkem zvýšit částku
našeho daru pro Terezku Bártovou.
Setkání u vánočního stromu, ač v chladném
a větrném počasí, se povedlo a při závěrečné
vánoční písni, kdy si děti vypouštěly balónky s přáním
pro Ježíška, leckomu dojetím ukápla i slza. Domů
jsme se rozcházeli vánočně naladěni. Hned druhý
den jsme se vydali na výlet do Libochovic na zámek
a zúčastnili se programu „Když v pekle sněžilo“, kde
byl díky nám zachráněn pekelný oheň.
Cesta vlakem, autobusem a procházka zámeckým
parkem se všem líbila.
Hry, soutěže, kvízy byly náplní zahájení „Čertí školy“
a protože byla zahájena 5. prosince, nechyběla ani
návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Četlo se z knihy hříchů, recitovaly se básně, zpívaly koledy. Hříšníci slíbili nápravu, a tak čert odcházel s prázdnou.
V průběhu dalších dní jsme plnili úkoly na pracovních
listech s vánoční tématikou, zdobila se škola, tvořilo se z přírodnin, vyráběla se přáníčka. Vánoční pozdravy s drobnými dárky byly odeslány i našim kamarádům do partnerské školy v Německu.

Naše „Čertí škola“
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Pro všechny tvořivé děti, rodiče i místní obyvatele byly ve čtvrtek 7. prosince otevřeny dveře školy
a mohli se zúčastnit „Vánočních dílen“. Zhotovili si zde různé vánoční dekorace, svícny, ozdoby
a domů odcházeli s úsměvem a dobrou předvánoční náladou. Poslední školní týden v tomto kalendářním roce jsme navštívili Louny. V divadle
žáci 1. až 3. ročníku shlédli představení „Krejčíka
Honzy“, na žáky 4. a 5. ročníku čekala výstava Chrámového betléma mistra Osterriedera, vánoční figurkové ozdoby a retro dárky s názvem „Z Ježíškovy
dílny“ v místním muzeu.
Poslední den ve škole, před vánočními prázdninami,
probíhaly třídní besídky, a tak jsme se mohli pěkně
rozloučit se starým rokem a popřát si vše nejlepší
do toho nového. Děkujeme všem našim příznivcům
za jejich spolupráci, podporu i pomoc a těšíme se na
další společné zážitky. Přejeme do roku 2018 vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky,
pohody a splnění všech vašich přání.
Žáci ZŠ Ročov
t

Ježíšek bydlí v Hranicích na Moravě
Při tradičním rozsvícení vánočního stromečku
na Ročově byl již tak bohatý program zahrnující
vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ obohacen o vypouštění balónků, které nesly přání dětí Ježíškovi.
Asi proto, že přání dětí mají kouzelnou moc, doletěl jeden z ročovských balónků až do Hranic na
Moravě, kde si vyhlédl zahradu místního obyvatele.
A protože přání dětí mají skutečně kouzelnou moc,
tak se paní ředitelce naší základní školy starostlivý
nálezce ozval s prosbou, aby ono přání mohlo být rodiči splněno. Jak už to tak v životě bývá, často musí
přání urazit dlouhý kus cesty, aby se nakonec mohlo
vrátit domů a tam se splnit.
Z Ročova do Hranic na Moravě je to 388 km!
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Na závěr trocha ročovské historie:

Malé ohlédnutí – jak naši předkové hospodařili v 17. a 18. století.
Mnoho zájemců dnes láká genealogie – úsilí vyhledat co nejvíc předků. K hlubšímu poznání jejich života ale
nestačí jen matrika. Detailnější pohled do hospodářství, na péči o staré rodiče a třebas i na hluboké změny ve vzhledu obce umožňují pozemkové knihy. Jejich původním účelem bylo a je zachycovat přesuny především nemovitého
majetku, ale postupně se v nich objevují detailní popisy statku, závěti a velice zajímavé smlouvy o „vejminku“, tj. o
hmotném zajištění hospodáře, který předává statek synovi, zeti atp.
Než ukážeme několik pohledů na tato témata, musíme upozornit, že centrum Ročova vypadalo poněkud
jinak než dnes. Tam, kde je dnes dvůr čp. 1 (tj. severní strana náměstí), bylo ještě na počátku 17. století pět statků,
některé i veliké. Během uvedeného století z nich vrchnost vytvořila hospodářský dvůr. Je třeba ale dodat, že majitelé nebyli vyháněni, ale vrchnost je vykupovala a často i jejich potomkům dlouho platila. V lokaci pozemků zachováme
dobové označení, stabilní katastr byl ještě v nedohlednu.
Začneme tedy naši procházku chronologicky na severní straně náměstí, v dnes už neexistujícím statku.
V roce 1594 koupil jistý Havel Šich grunt od Uršuly Klofáky (dnes součást dvora čp. 1) s tímto inventářem: 2 prasata. 3 slepice s kohoutem, hrachu a ovsa 1 kopu. Zaplatil 90 kop grošů, což už byla slušnější cena.
V roce 1602 koupil chalupu (dnes čp. 39) jistý Petr Tvrdil od Kristýny Trejfové za 32 a půl kopy grošů, což
nebyla v té době žádná vysoká částka. K chalupě patřil půllán polí (asi 8 ha) s tímto rozložením: první kus pole pod
Průhonem (tj. v údolí k Řiti) vedle Holýho, druhý kus k Solopyský hoře jest vedle Matouše Tvrdila, třetí kus vedle
zahrad Kozlového (?), čtvrtý kus U Šibenice (dnešní Vápenice) vedle Matoušovýho, pátý kus k Úlovicícm Na Písku,
louka v Perným mezi lesy s kouskem háje s porostlinou (zarostlé pole) vedle Hrnčířovýho.
Roku 1616 kupoval Vít Urban od Jana Pilného (dnes severovýchodní část dvora čp. 1) grunt za 350 kop
grošů, což už ukazuje na velký statek. Patřil k němu lán dědiny (polí, asi 18 ha) s loukami a porostlinami, obilí již do
stodoly sklizený, totiž žita v slámě 6 kop, ječmene 1 a půl kopy, ovsa 5 kop, klisny tažný dvě s nádobím (s postroji),
vůz vokovanej, brány troje s nabitými hřeby, vůz dlouhej, klaničníky dva, 1 řetěz, svině k plemení jedna, slepic s kohoutem 11. Už podle inventáře to byl jeden z největších ročovských gruntů.
V době třicetileté války, v roce 1627, kupuje Jakub Karásek grunt od Jana Kokrhy – dnešní čp. 36 – za 41
kop. U gruntu ovocná zahrada, dále kus pole od cesty vedle Adama Špičky a Jana Horáka – 5 strychů (asi 144 a),
porostlina V Řiti 1 strych (asi 28 a), pod porostlinou kousek louky 1 strych, vedle kousku louky chmelnice 1 strych,
kousek lesa vedle Jiřího Zlatohlávka 2 strychy (asi 57 a), dále jeden kousek louky půl strychu, vedle Václava Počepky
a Václava Douši 2 strychy, i s drobnostmi 11 strychů (asi 316 a). Grunt nepatřil mezi velké, ale zajímavý je údaj o
chmelnici, jeden z nejstarších v Ročově.
A u tohoto statku ještě zůstaneme. V roce 1751 předává Václav Klein tento statek zeti Janu Škuthanovi
ohodnocený na 58 zlatých 20 krejcarů. V této době už se neplatí v kopách grošů, ale nastupuje tzv. zlatková měna.
Ponecháme půvabné původní znění zápisu. Předává
1 vola druhého místo krávy, kterou slíbil při svatbě dcery, půl vozu (?), 1 plouch, jedny brány, 3 řetězy, jedny vidle,
jedny podávky senný. A stanoví si tento „vejminnek“: chce polovici štěpnice v Řiti, strych pole V Řiti u Průhonu, 1
strych za hospodou (za čp. 7) vedle Krystyána Kafky do své
a manželky smrti, po smrti ale obouch dcer Ludmila až do své smrti 1 strych V Řiti u Průhonu aby užívati mohla,
kdyby ale ona Ludmila se vdáti měla, ten kus pole zase k živnosti připadne, ale on hospodář (tj. Škuthan) povinen
bude jí svatbu dle možnosti se vším
jídlem, půl sudem pivním, též s třema kusy peřinami s povlaky vybejti, pokudž on starý hospodář s vejš psaným
párem volma sám též ty vymíněný dva kusy pole vzdělati by nemohl, on nový hospodář sám povinen bude je vzdělati
a mrvou vyvésti. Jenž se stalo u přítomnosti rychtáře ročovskýho Jana Kozlíka, též konšele Vojtěcha Klepše na
Ročově roku svrchu psaného.
Snad tento krátký pohled do běžného života našich předků můžeme ukončit s tím, že naše obec má svou
dlouholetou tradici a je na co navazovat i dnes.
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