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Cesty

Sloupek starosty

Pozemková reforma

Vážení spoluobčané,

Za mého dětství bylo v ročovském katastru ještě mnoho
půdy neplodné. Podporovala to nepevná půda, tak že tam
bylo hojně strží a roklin. Nejhorší strž byla v Říti, která od
ní měla jméno. Tam se opravdu při každém přívalu řítila
s prudkého svahu i celá pole, na př. pole truhláře Termera.
Opravovati taková místa bylo velmi nesnadné a drahé, ale
láska k vlastní hroudě a píle Podlesáků překonaly mnoho.
Tak získaná pole ani za tu práci nestála, ale pomaloučku a
krok za krokem Podlesáci obdělali všecko, i takové stráně
a strže, že by tomu hospodář z kraje ani nevěřil.
U nás byl každý kousek půdy vzácný. Již prof. V. Krupka
(rodem z Peruce) ve svém spisku „Lounsko“ napsal, že
v Podlesí jest nejvíce domkářů a bezzemků.
Majitelé citolibského a toužetínského panství, hrabata Pachtové a knížeta Schwarzenberkové, koncem 18. a počátkem 19. století zavedli tam jakousi sociální reformu snad
podle Raaba. Zrušili ves Selmice a lepší pozemky přidali
k Hořanům a Jimlínu, stalo se tak částečně i jinde, ale nejzajímavěji v Nových Smilovicích, kde kníže Schwarzenberk
zřídil novou ves. Každé číslo dostalo pozemky ode dvora
Starých Smilovic. Zbytek pozemků, kterého nechal kníže
při tvrzi, tvořil statek, kterému se však říkalo „dvůr“ jako
dříve. Kníže dal k užívání tento zbytek myslivci. Prvním byl
Václav Kučera, zkušený myslivec a bažatník, můj praděd.

máme podzim v plném proudu, a jak jsme se všichni těšili,
že budeme mít již nové krásné náměstí Na Kozině a dodělanou ulici Družstevní, musíme se těšit dále. Bohužel souhrou okolností, viz usnesení Rady městyse Ročova, kde
je vše popsané, musíme tuto akci odložit na rok 2020.
Nemusíte se však obávat, rekonstrukci Koziny a dodělání Družstevní uděláme, jak jsme slíbili. Smlouvu s firmou
Ekostavby na realizaci jsme dodatkem prodloužili na rok
2020, stejně jako schválenou dotaci od Ústeckého kraje,
to znamená, že o ni nepřijdeme. Nic nenaděláme s jedinci, kteří nám práci ztěžují a neustále nám hází klacky pod
nohy.
Pilně pracuje také kulturní komise. Máme naplánované
akce, které pro Vás příští rok chystáme uskutečnit. Ples,
máje, dětský den, zamýšlíme se také nad tím, kam vzít
děti a seniory na výlet. Vše se včas dozvíte.
Schválili jsme několik menších investičních akcí. Pro střelce a městys necháme zhotovit novou vestavěnou skříň do
šatny sokolovny, pracujeme také na vylepšení předsálí,
šatny a spojovací chodby, kde v současné době probíhá
rekonstrukce (položení nové dlažby, výmalba apod.). S rekonstrukcí nám velmi pomáhá předseda ročovského střeleckého klubu, děkujeme!
Rozhodli jsme se nakoupit další komunální techniku pro
naše zaměstnance: motorový kartáč nejen na sníh s příslušenstvím či rozmetadlo za malý traktůrek. V bytě
kulturního domu proběhne rekonstrukce toalety, která
naváže na minulý rok zhotovenou rekonstrukci koupelny. Nakoupili jsme také nové vánoční řetězy na stromek
a doplnili svíticí ozdoby na lampy v Ročově a nově budou
ozdoby svítit o svátcích i v Břínkově. Dobrou zprávou je, že
jsme ještě před výstavbou „Koziny“ udělali přípojku k veřejné kanalizaci u lékaře.

Pokračování v dalším čísle.
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

Dokončili jsme první vlnu dodávky kompostérů občanům,
kteří si o ně zažádali. V první vlně se bohužel nedostalo
na chalupáře, kompostéry ale dostanou. Kompostér, který má několikatisícovou hodnotu, dostali občané zdarma
a většině jsme je přivezli přímo domů. Máme také nakoupené lavičky, stůl a koš k dětskému hřišti u sokolovny či
nové velké betonové květináče na květenu do Ročova, Úlovic i Břínkova. S instalací počkáme na jaro. Úspěšně jsme
zakončili snahu o stavební povolení na břínkovskou nádrž.
Povolení máme vydané a podali jsme žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství ČR. Bez naší více než půlroční
práce bychom toho nedosáhli, nutno podotknout, že jsme
od samého počátku navázali na rozdělaný projekt z minulého volebního období.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v těchto sychravých dnech
hodně zdraví, dobrou náladu a těším se na setkávání
s Vámi v našem krásném městysi!
Vojtěch Václav Pour
starosta
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Prohlášení radních/ Autobusová doprava

Z jednání rady a zastupitelstva

Prohlášení radních

v Třeboci, což ale je i dnes) posílena. Navíc pojedou dva
spoje z Rakovníka a dva spoje do Rakovníka! Skvělá zpráva
je, že do Rakovníka bude jezdit v 6:56 školák! Tím pádem
bude mít Ročov spojení s dalším městem, kam mohou děti
chodit na druhý stupeň základní školy či na školy střední.

Vážení spoluobčané,
distancujeme se od záměrně použité demagogie, polopravd a nepravd, které se objevují nejen v časopise
R.Ú.B a líc. Pracujeme pro Vás a městys. Úřad jsme otevřeli Vám, občanům, na pět dní v týdnu, nezamykáme se,
a proto, pokud byste chtěli cokoliv vysvětlit – nepravdy,
demagogii a polopravdy, a to nejen z výše zmíněného časopisu, jsme tu pro Vás. Když přijdete na úřad, zavoláte
nám či se jen tak potkáme ve vesnici, rádi Vám řekneme,
jak se věci mají, co je pravda nebo si jen tak popovídáme.
Tímto se snad naposledy vyjadřujeme k tomuto časopisu
a dalším invektivám a nepravdám (např. na FB či zastupitelstvu), a to napsaným nebo vyřčeným i v budoucnosti.
Nebudeme totiž reagovat na každou demagogii, polopravdu a nepravdu, a tím zvyšovat důležitost těchto pisatelů
– tu ukázali voliči při volbách.

Podrobný jízdní řád, který bude platit od 1. 12. 2019 (Doprava Ústeckého kraje), resp. od poloviny prosince (Pražská integrovaná doprava – na Rakovník) naleznete na
webových stránkách městyse, popř. si jej můžete vyzvednout v kanceláři Úřadu městyse Ročova v tištěné podobě.
Na závěr jednu zajímavost, cena za rozšíření linky na trase
Ročov x Louny a zpět je přes 300 000 Kč za rok, což zaplatí kraj. Rada Ústeckého kraje toto rozšíření schválila,
a to na základě schůzky, která proběhla u nás na Ročově!
Vojtěch Václav Pour

Z jednání Rady městyse Ročova

Vážení spoluobčané, pracujeme podle našeho nejlepšího
vědomí a svědomí, a to bez hádek a sporů, jsme tu pro
Vás, naše spoluobčany a městys.

Schválili jsme:
• Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a firmou
EKOSTAVBY Louny, s. r. o., na stavbu: „Stavební úpravy
místních komunikací v lokalitě Na Kozině a v ulici Družstevní, Ročov“.

Josef Fric, Markéta Charvátová, Karel Mareš,
Vlasta Petrová, Vojtěch Václav Pour

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy
místních komunikací v lokalitě Na Kozině a v ulici Družstevní, Ročov“ mezi Městysem Ročov a firmou EKOSTAVBY
Louny, s. r. o., z důvodu posunu realizace akce na rok
2020.

Autobusová doprava
Od jara se mezi lidmi proslýchalo, že skončí autobusová
doprava LexTrans. Protože tento autobus byl hojně využívaný, zejména školáky při cestě do Loun, svolal jsem na
Ročov schůzku dotčených orgánů: zástupce Ústeckého
kraje jako provozovatele přepravy v našem okrese, zástupce Pražské integrované dopravy, pod kterou spadá
Středočeský kraj a starosty z obcí, které by byly zrušením
tohoto ranního spoje zasaženi: Zbrašín, Líšťany, Cítoliby.
Všichni přítomní se shodli na tom, že pokud nelze Lexu
zachovat (bohužel toto bylo nemožné), oželí odpolední autobusové spoje tzv. Lexu z Loun a do Loun (autobusy jezdí
skoro každou hodinu), ale ranní školák chtějí zachovat. Na
tom byla i s dopravci shoda. Jak bylo zmíněno, od poloviny
prosince letošního roku, nebude jezdit tzv. Lexa na trase
Louny x Rakovník, kde mezi tuto trasu zapadal i Ročov.

• odložení realizace akce Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Na Kozině a v ulici Družstevní, Ročov,
a zajištění stavebního povolení na tuto akci, protože zahájení akce by v současné době bylo spojeno s neúměrným
rizikem i z hlediska dalšího postupu ohledně již zbudované ulice Družstevní, a to za dané situace, kdy je příprava
a realizace staveb v Ročově terčem rozličných „podnětů,
stížností a udání“, směřujících jak proti Městysi Ročovu,
tak i proti postupům stavebního úřadu. Dále schvaluje jednání se Stavebním úřadem MÚ Louny. Termín realizace
se tímto posouvá pravděpodobně do roku 2020.

Pro Ročov to však znamená jediné, že Lexa (a jeho spoje)
nebude jezdit z Ročova do Loun a z Loun na Ročov, protože bude nový dopravce na trase Ročov x Třeboc x Rakovník a zpět. Do Loun a z Loun bude nadále jezdit Doprava
Ústeckého kraje, kde nejzásadnější změna bude přidání
nového autobusu – schůzka přinesla svoje ovoce. A to právě školáku, který nahradí školáka Lexu. Z Ročova vyjíždí
v 7:05 do Loun a jede „vrchem“ přes Senkov. A nový spoj
je ještě z Loun, který vyjíždí v 7:55 hodin.

• Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi Ústeckým
krajem jako poskytovatelem a Městysem Ročov jako příjemcem, a to na realizaci projektu Rekonstrukce komunikace na Kozině v částce 350 000 Kč.

Kompenzace za zrušené spoje Lexy z Ročova do Loun
a zpět pro Ročov je určitě výhodná. Zaprvé jsou zachovány všechny současné spoje z Ročova do Rakovníka a zpět
(maximálně s mírnými časovými posuny či zmenšenými
čekacími dobami u přestupu ve Třeboci) a zadruhé bude
tato trasa do Rakovníka a zpět (částečně s přestupem

• Žádost o poskytnutí podpory pro akce realizované v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích“ s názvem akce:
Oprava požární nádrže Břínkov (podprogram 129 293
„Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích
ve vlastnictví obcí“) a její podání na Ministerstvo zemědělství ČR

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace
č. 19/SML2715/01/SOPD/RR mezi Ústeckým krajem
a Městysem Ročov ohledně změny ukončení realizace
projektu „Rekonstrukce komunikace na Kozině“ do 31. 7.
2020.
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Z jednání rady a zastupitelstva

• Darovací smlouvu mezi Ústeckým krajem a Městysem
Ročov na 15 000 Kč jako dar ze soutěže Skleněná popelnice 2018.

• nákup komunální techniky dle požadavku TH zaměstnance do celkové částky 50 000 Kč vč. DPH (a to zejména
motorový kartáč s příslušenstvím a tažené rozmetadlo za
traktůrek).

• objednání a nákup kontejnerů na tříděný odpad 1 100
litrů, a to jeden na sklo, jeden na plast a jeden na papír.

• souhlas zřizovatele školy v rámci projektu MAP II ORP
Louny II na projektový záměr Enviromentální koutek na
školní zahradě a s uvedením záměrů do tabulky investičních priorit pro Mateřskou školu Ročov.

• přesun sběrného místa z „fary“ č. p. 19 do prostoru „HD“ (v zatáčce na Solopysky) a to od 1. října 2019
(bioodpad, elektroodpad, kovy a další)

• Základní škole Ročov přijetí a čerpání peněžního daru na
dopravu žáků ve výši 19 068 Kč od Zemědělského družstva Podlesí Ročov.

• termín otevření sběrného místa v „HD“ Ročov na každou středu od 14 do 16 hodin a každou sobotu od 9 do
12 hodin (v zimních měsících, listopad až březen, každý
sudý týden) s tím, že velkoobjemový odpad bude přesunut
z prostor jednoty do prostoru „HD“.

• souhlas Mateřské škole Ročov, příspěvkové organizaci,
s podáním žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
na realizaci projektu „Každým dnem hned po ránu, užijem
si altánu!“.

• provedení kanalizační přípojky k objektu č. p. 87 v Ročově firmou Bohumil Zapletal – J&B za celkovou částku
do 60 000 Kč bez DPH (a objednávku na toto dílo), viz
nabídkový rozpočet a schvaluje připojení domu č. p. 87 ke
kanalizaci u SČVK.

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova
Schválili jsme:
• rozpočtovou změnu č. 3/2019 s rozpočtovým opatřením č. 7.
pro: 12 (Fric, Gebauský, Hrdlička, Charvátová, Chládek,
Jirman, Kubátová, Liptáková, Petrová, Pour, Pourová,
Sejval)

• Spolku Moje Ročovsko bezplatný pronájem KD Ročov na
konání tanečního „Věnečku“ v pátek 29. 11. 2019, a to
na základě dohody mezi zástupci střelců a Spolku Moje
Ročovsko, která se uskutečnila na schůzce konané dne
15. 6. 2019 v kanceláři úřadu za přítomnosti starosty
městyse.

• souhlas (souhlasí) se zajištěním prostředků na předfinancování realizace projektu na vybudování jazykové
učebny a bezbariérovost pro Základní školu Ročov, příspěvkovou organizaci, z výzvy č. 68 IROP ve výši rozpočtu
projektu (2,5 milionu Kč) a ZM schvaluje zajištění spoluúčasti ve výši 5 % způsobilých výdajů včetně prostředků
na financování případných nezpůsobilých výdajů na tuto
akci (potřebné finanční prostředky budou poukázány na
účet ZŠ Ročov), viz příloha zápisu.
pro: 12 (Fric, Gebauský, Hrdlička, Charvátová, Chládek,
Jirman, Kubátová, Liptáková, Petrová, Pour, Pourová,
Sejval)

• pronájem (uzavření nájemní smlouvy o pronájmu) pozemku p. č. 86/132 o výměře 9 658 m2 nájemci FK
ZD Podlesí Ročov, z. s., na dobu určitou v trvání 10 let za
nájemné ve výši 1 Kč ročně s tím, že nájemce je povinen
kdykoli umožnit Městysi Ročov, Základní škole Ročov, příspěvkové organizaci, Mateřské škole Ročov, příspěvkové
organizaci, a dalším subjektům, jimž to bude Městysem
Ročov schváleno, neomezené a bezplatné užití pronajatého pozemku; dále nesmí nájemce pronajmout ani propachtovat pronajatý pozemek; nájemce se musí o pozemek
starat s péčí řádného hospodáře (např. sekat apod.) a trvale jej udržovat, minimálně ve stavu, který je znám v době
uzavření nájemní smlouvy.

• zrušení úvěrového účtu č. 0317623409/0800
a zároveň schvaluje zrušení běžného účtu č.
5271350339/0800, oba vedené u České spořitelny, a.
s., z důvodu nevyužití čerpání úvěru ve výši 5 milionů Kč
do 30. 6. 2019.
pro: 8 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Petrová, Pour, Pourová)
zdržel se: 4 (Hrdlička, Chládek, Jirman, Sejval)

• Rekonstrukci toalety v bytě KD Ročov, č. p. 147, od firmy Vladimír Fogl, za celkovou cenu do 30 000 Kč včetně
DPH.
• nákup dřevin do parku od firmy ARBOREA Rakovník,
s. r.o., za celkovou cenu do 30 000 Kč včetně DPH.
• nákup vánočního osvětlení na sloupy a stromeček od firmy MK-mont illuminations, s. r.o., za celkovou cenu do
40 000 Kč včetně DPH.

• vyřazení nerealizovaných projektů na akce Víceúčelové
hřiště z roku 2006 (26 000 Kč), Rekonstrukce komunikace a autobusové zastávky centra Městyse Ročova
z roku 2013 (70 000 Kč) a z téhož roku Zateplení stávajícího objektu ZŠ Ročov (74 415 Kč) a jejich převedení z nedokončených investic do zmařených investic (tyto
projekty jsou buď realizované, realizovat se nebudou či je
vypracován novější projekt).
pro: 8 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Petrová, Pour, Pourová)
proti: 4 (Hrdlička, Chládek, Jirman, Sejval)

• objednání a vyhotovení vestavěné skříně do šatny KD
Ročov za celkovou částku 47 500 s DPH od firmy Zdeněk
Holoubek.
• (uzavření) Darovací smlouvu mezi firmou Doktor oken,
s. r. o., a Městysem Ročov, kde strana obdarovaná (Městys Ročov) obdrží od strany darující (Doktor oken) částku
15 000 Kč jako dar na zhotovení vestavěné skříně v šatně
KD Ročov.

Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour
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Kulturní akce městyse na sklonku léta

Halloweenské odpoledne

Rozloučení s létem
Poslední srpnový den uspořádal městys pro děti rozloučení s létem na dětském hřišti u sokolovny. Připraveno
bylo několik soutěží o sladké ceny a samozřejmě nesměly
chybět „buřty“ na závěr dovádění.

Výlet pro děti
Nastal den D a děti z Ročova a okolí se v polovině září vydaly se svými rodiči a prarodiči do velkého zábavního parku
Mirákulum Milovice. V neděli ráno v osm hodin vyjel autobus směr Praha, a i když cesta trvala dvě hodiny, všichni
se těšili na zážitky, které nás čekaly. Škoda, že některé
děti, vinou epidemie chřipky, musely výlet oželet. Krásná
slunečná neděle zvala k příjemné prohlídce všech atrakcí, od průlezek, hradů, lanových center, vodního světa,
mini ZOO, labyrintů, dílniček a trampolín. Někteří odvážlivci dokonce absolvovali i jízdu v obrněném transportéru
v nedalekém tankodromu. Celý park je obklopen krásnou
přírodou a stánky zvaly k občerstvení a posezení před dalšími atrakcemi. Dokonce jsme se zúčastnili i vystoupení
kouzelníka. Ani nám doba pro hry a zábavu nestačila, abychom mohli projít vše, co park nabízel. Sraz u autobusu
se blížil, honem se ještě nakoupily dárky pro děti formou
suvenýru (klíčenka a baterka) a vyrazilo se k domovu. Celý
výlet se vydařil a při cestě domů většina od únavy usnula
(i dospěláci). Myslím, že jsme tam nebyli naposled. Poděkování patří Městysi Ročovu za organizaci a pořádání celého výletu a také Zemědělskému družstvu Podlesí Ročov,
se kterým městys na výletu spolupracoval. Těšíte se na
příště? Nechte se překvapit kam a kdy :)?!

Halloweenské odpoledne

Výlet pro seniory

Sobota 26. 10. 2019 patřila dětem. Rozhodli jsme se
jim uspořádat zábavné halloweenské odpoledne pro děti.
Mohly si v dílničkách vyrobit svíticí mumii, drákulu, netopýra, svíticí strašidýlko a také namalovat dýni dle vlastních
představ. Po dílničkách byla na programu stezka odvahy,
která se snad všem dětem (ale i dospělým) líbila.

Takřka v polovině měsíce září městys uspořádal výlet pro
seniory. Naplánovaný výlet kulturní komisí se vydařil. Přálo
nám počasí, účastníků bylo ke čtyřiceti! Plán cesty výletu
byl opravu bohatý. Dopoledne jsme přijeli do Mariánské
Týnice, kde na nás čekal průvodce, který vyprávěl o historii
tohoto krásného místa. Dozvěděli jsme se plno zajímavého o krásném kostele a rajské zahradě. A protože bývalý
klášter v M. Týnici je především Muzeum a galerie severního Plzeňska, naši senioři si mohli prohlédnout mnoho
zajímavých expozic a vrátit se tak trochu do let minulých.
Na oběd jsme jeli do Knížecího pivovaru v Plasích, zájezdníci si mohli vybrat ze tří druhů jídel. Protože komentovanou prohlídku plaského konventu jsme měli objednanou až
ve tři hodiny odpoledne, mohli si občané užít města Plasy.
Někdo navštívil ZOO, další cukrárnu či další restaurační
zařízení. Před prohlídkou konventu mnozí navštívili voňavý
obchůdek, přímo v budově kláštera. Prohlídka konventu,
která byla neméně zajímavá jako prohlídka v M. Týnici,
končila ve čtyři hodiny odpoledne. Všichni jsme se vrátili
na Ročov kolem šesté. Svým způsobem byl výlet připomínkou i Ročova, protože na výstavbě kláštera v M. Týnici
i Plasích se podílel Jan Blažej Santini a v Plasích i K. I.
Dientzenhofer, takže propojení s Ročovem je na místě. Již
teď plánujeme pro děti i seniory výlet v roce 2020! Těšíme
se na Vás a děkujeme za přízeň!
Ivana Kubátová
Vojtěch Václav Pour
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Po stezce odvahy dostalo každé dítko buřta, na dětském
hřišti byl připravený táborák, kde si špekáčka opekly. Celé
odpoledne mohli všichni přítomní, malí i velcí, ochutnat
halloweenské občerstvení, které pro ně přichystali občané Ročova.
Dětí se sešlo hodně a věříme, že si celé odpoledne užily. SHD Ročov děkuje všem sponzorům, pomocníkům a
Městysi Ročovu. Příští naše akce je Mikulášská diskotéka
v neděli 1. 12. 2019, všechny Vás srdečně zveme!
SDH Ročov

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!
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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.
14.11.2019
VÝLET PRO SENIORY
Ve středu 18. září – pro seniory výlet do severního Plzeň-

13:05:31

Co nás čeká/ Jak se žije ve škole

Rozhovor

Zajímavá přednáška

• Budeme pokračovat v zaběhnutých projektech a akcích
Do srpna 2020 pokračujeme v již čtvrtém grantu z EU,
který má název „Vzděláváme se pro budoucnost II“, kde
jsme získali částku 520 000,- Kč. Projekt je zaměřen na
personální podporu, profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání žáků a podporu rozvojových aktivit.

V pátek 22. 11. 2019 od 16:00 hodin v budově Základní školy Ročov proběhne zajímavá přednáška. Genealogie – seznámení s rodokmenem. Přednáší středoškolský
profesor PhDr. Karel Mareš. Srdečně zve knihovna Ročov.
Vlasta Petrová

Na jaké akce Vás srdečně zveme v nejbližší době?

Divadelní představení

• 29.11.2019 od 16:00 hod před školu na Rozsvícení
vánočního stromu s výstavou žákovských prací.

Městys Ročov pořádá v pondělí 9. prosince 2019 od
17:00 hodin divadelní představení v Kulturním domě Ročov. Divadlo VeTři Vám předvede Divadelně preventivní
scénky pro seniory. Jedná se o pořad nejen pro seniory,
ale i dospělé, kde se zábavnou formou umělci zaměřují na
nástrahy běžného života.

• Celý měsíc únor budou ve foyer lounského divadla prezentovány formou výstavy výtvarné práce žáků naší školy.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo nám pomáhají
a jsou nám příznivě nakloněni. Nechce se mi nikoho jmenovat, protože mám strach, že bych na někoho mohla zapomenout. Samozřejmě dík patří i všem zaměstnancům
školy.

Vstupné: 100 Kč.
Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.
Ivana Kubátová
Vojtěch Václav Pour

Do nového roku přejeme Všem hlavně hodně zdravíčka,
vzájemné tolerance a porozumění. To ostatní přijde určitě
samo.

Jak se žije ve škole?

Těšíme se na další setkávání s Vámi.

S blížícím se koncem roku řada lidí bilancuje, co dobrého, ale
i zlého mu tento rok přinesl.Stejně tak i my ve škole probíráme,
co se nám zdařilo, kde máme ještě nějaké rezervy, a co bychom
chtěli do budoucna ještě zvládnout.
Myslím si, že prestiž ročovské školy je na velmi dobré úrovni
jak v Ročově, tak je o nás slyšet i v Lounech. Myslím si, že je
to určitě tím, jak se škola prezentuje na veřejnosti. V posledních
letech se zúčastňujeme pravidelně řady soutěží, kde v porovnání s ostatními soupeři nejsme úplně přehlédnutelní. Celkem se
nám daří, ale velkým naším handicapem oproti lounským školám
je, že bojujeme s počtem žáků, které můžeme do soutěží vyslat.
Největším úspěchem loňského roku bylo vědomostní zápolení v Lounech, kde Pavlínka Vondráčková a Jolanka Hocká získaly 6. místo a Danuška Rynešová s Verunkou Novohradskou 8. místo (družstev bylo 16). Býváme i úspěšní
v celorepublikové soutěži Matematický klokan. Této soutěže se vždy účastní okolo devíti set žáků z okresu Louny.
(D. Rynešová – 19. místo, P. Vondráčková 35. místo,
J. Hocká 43. místo, D. Matysová 50. místo). Těší nás,
že jsou naši žáci úspěšní i při přijímacím řízení do lounského gymnázia, kam někteří odcházejí z 5. ročníku.
Jako školní kolektiv se zúčastňujeme různých výtvarných projektů, odkud si přinášíme různá ocenění. I sportovních soutěží, které zaštiťují olympijští sportovci, např. Čokoládová tretra, OVOV.
Každoročně probíhá i řada školních projektů, do kterých se snažíme zapojit rodiče našich žáků, ale i veřejnost. Všichni si s námi
určitě vzpomenete na Drakiádu, živý Betlém, vynášení Morany,
Den matek, tvořivé dílny atd. Z těch jenom školních bych připomněla např.: Čertí škola, Čarodějnice, Den Země a vody, Zdravá
výživa a zdravé zuby, Kouření, drogy a já.Také jsme oživili historii
stoleté ročovské lípy, která byla vysazena směrem na Solopysky
ke vzniku Československé republiky v říjnu 1918.

Jana Citová s kolektivem

Rozhovor s amatérským malířem, úlovickým
chalupářem, panem Ing. Jaroslavem Fuchsem
Povězte našim čtenářům něco o sobě.
Mám rád českou zem a krajinu, je mi 70 let, kutil,
řemeslně soběstačný, se zájmem o vše – biologii,
astronomii, historii, geologii; čtenář, sběratel všeho
možného, chatař-zahrádkář a chalupář. Jinak – manžel,
táta tří dcer a dvou vnoučat (zatím), strejda a kamarád.

Co přináší nový školní rok 2019/2020
• Městys Ročov škole povolil výjimku z maximálního počtu žáků,

to znamená, že od letošního roku jsme oficiálně malotřídní škola
ne se dvěma, ale se třemi třídami. Co to znamená? Že už se samostatně neučí jenom první ročník (což bereme jako luxus místní školy – počty prvňáků bývají 9,12, letos 7), ale žáci ostatních
ročníků se v některých hodinách také učí samostatně. V letošním
školním roce máme za posledních 15 let rekordní počet všech
žáků, a to 42 :). Plně je využita i školní družina.

Jak jste se ocitl v Úlovicích? Čím Vás naše vesnička
Pod Horou zaujala?
Výběrem z šesti nabídek realitní kanceláře. Okouzlila mne
klidem, čistým vzduchem, středně dlouhými výhledy na
okolní kopce a lesy.

-6-
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Rozhovor

Střípky z Úlovic

Prozraďte čtenářům, co chystáte do budoucnosti? Nějaký krásný obraz či plastiku?
To fakt nevím, uvidím, co mne zas v dlouhém zimním období a těšení se na jaro a chaloupku napadne. Díky věku
spíše už drobnější plastiky. To ale by chtělo nějaký malý
truhlářský ponk, ale nikdo neví na jak dlouho, kam se vejde
a co pak s ním …

Kdy jste začal tvořit, malovat, vyřezávat, sochat svoje
první dílo? Jaké byly Vaše umělecké začátky?
Asi ve 12 letech a sochat až v 65. Spíše než umělecké
začátky to byl tzv. aktivní odpočinek proti sportu a zaměstnání. Odborným studiem či kurzy či kroužky jsem se nezabýval – vrozený řemeslný talent mi jako samoukovi stačil.
Jaká motivace a inspirace je důležitá?
Cítit se u té činnosti dobře, a dělat, co vychází z hlavy i
srdce, a co oko potěší. První knížka o malování byla o francouzských impresionistech a spíše než inspirace a kopírování se mi líbilo to jejich společenství a přátelské vztahy
kolem obrazů.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám hodně tvůrčích sil a spokojené chalupaření.
Milena Liptáková
Vojtěch Václav Pour

Co nejraději malujete? Jaká témata u Vás převažují?
Máte nějaký vybraný směr? V kostele jste vystavoval
obraz impresionistů, jsou oni Vaší inspirací?
Vše, co mě nějak okouzlí a osloví, a portréty lidí blízkých.
Když se koukám na díla slavných malířů a sochařů, tak se
snažím pochopit jejich techniku a záměr a snad to i jako
samouk i někdy dobře používám.
Počítal jste, kolik a jakých jste za svůj tvůrčí život vytvořil uměleckých děl?
Žádné umělecké dílo, skic a obrazů až cca 300, a plastik, dřevořezů atd. cca 50. Objekty na zahradě jsou také
vlastní projekty a dělal jsem je vlastnoručně spíše jako výtvarná díla než přesně jako dělníci, aby souzněla a měla
komposici s ostatními i vyvolávala atmosféru romantiky a
vzpomínky na trempování v mládí.

Střípky z Úlovic
Státní svátek 28. 10.
Jak je známo, tak jsme všichni věděli, že 28. 10. je státní
svátek. Děti měly prázdniny, chalupáři delší volno, a tak si
každý užíval čas dle svého uvážení. Někdo vyrazil do přírody, zda se ještě najdou houby, na výlet s rodinou, vnoučaty. Je až s podivem, jak doopravdy někteří užijí tento důležitý státní významný den. Většina si vychutná klid, ticho,
pohodu, ale druhý spustí rámus na celou vesnici, asi musí
posekat ještě letos naposled trávník, rozřezat cirkulárkou
dřevo, brousit plechy … nevím, zda tím dokazuje svoji „originalitu“ ...

Jste raději v Praze nebo v Úlovicích? Proč?
V zimě raděj v pražském bytě (pohoda na malování a drobné sošky, blízkost přátel) a na jaře a v létě v Úlovicích a na
chatičce v Suchdole – rekreace a slunce, voda, vzduch.
A sem tam nějaký ten výtvor ze dřeva.
Myslíte si, že lidé na vsi uvažují trochu jinak, než pražští
občané?
Není to takto. Všude jsou zajímaví nebo nudní, namyšlení
či přátelští a otevření, a taky hodní a zlí lidé. V Praze je
velká anonymita a navíc je zde mnoho lidí, kteří se sem
sjeli z mnoha koutů světa i naší země, a tak je velká různorodost a variabilita. Na vesnici se nic neutají a neodpustí,
a zase „pražák“ je imaginární hanlivý pojem.

Divadélko zahájilo sezonu
Přesně v onen den 28. 10. se prvně zahrála loutková pohádka na faře v Ročově. Loutkoherci se naučili vodit loutky, draka, Honzu, Kašpárka, vodníka i hajného, aby všem
malým dětem udělali radost. Pohádka byla v uvedený čas
zahájena a Kašpárek přivítal nové malé dětičky, které přišly úplně poprvé. Škoda, že se hlediště nezaplnilo dětmi
a jejich doprovodem, ale i pro menší počet diváků se pohádka odehrála s nadšením.Tak příště, milé dětičky, Vás
určitě přijde mnohem víc. Kašpárek se na Vás těší.

Jak se Vám líbila výstava v hornoročovském kostele?
Byl jste spokojený s její instalací a účastní spoluobčanů?
Kostel mne uchvátil svojí atmosférou, zachovalostí a ryzostí. Děkuji obci, starostovi a lidem, že mi umožnili tam na
chvilku instalovat některá díla. Je to pocta pro mne i pro
ta díla. Já je budu po výstavě tímto považovat za „pokřtěné“. Návoz exponátů a instalace proběhla hladce.

Odešel jedinečný člověk
Zasáhla nás všechny zpráva, že nás opustil Karel Gott.
Sledovali jsme, co se okolo jeho zdravotního stavu děje,
drželi mu palce a věřili, že bude zase v pořádku. Přesto,
pro citlivé lidi to byl šok. Pryč už je naše mládí, jeho písně, příjemný hlas našeho „Káji“. Byl skromný a milý, nenápadný mezi ostatními, ale když vystoupil na podium, byl
to zážitek.Kdysi jsem byla na jeho koncertě a po skončení
se utvořila dlouhá řada jeho fanynek, které čekaly na autogram. Dívala jsem se na něho, jak s úsměvem a otázkou
„komu se má zvěčnit na fotku?“, trpělivě podepisoval, až
do úplně poslední zájemkyně. Usmál se i na mě a zeptal
se: „A co Vy, také chcete podpis?“. Odpověděla jsem mu,
že jej mám v srdíčku napořád. Podal mi ruku, a tak krásně
mi zazpíval, jen tak do ouška …

Víme, že na chalupě v Úlovicích máte úžasnou zahradu,
takové malé arboretum. Povězte, jak dlouho na zahradě pracujete, jaké druhy dřevin tam pěstujete?
Profil zahrady ze stráně na terasy od koupě v roce 2000,
a tím zároveň i výsadba zeleně, a výstavba mobiliáře.
Vzácné listnáče, keře ale převažují konifery. A již asi 100
růží – mojí oblíbené květiny. Manželka mi ve všem pomáhala a usměrňovala mě i kritikou.
Měl jste možnost se seznámit se zdejšími domorodci
či chalupáři?
Díky nadšenému pracovnímu nasazení, poloze na okraji
vsi, z časových důvodů, málo. Spíše se toulám rád po okolních lesích a stráních, pamětihodnostech a nyní ve stáří
už i pomocí elektrokola.
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Ročovské studny

Ročovské studny

století hloubí nové studny sedláci, aby byli nezávislí na panském dvoru. A tak se objevují selské studny v hojném počtu (viz závěr. tabulka).

(napsal Josef Houda)

Většina obcí v lounském Podlesí byla založena v údolí. To
mělo svůj existenční význam pro místní obyvatele v přímé
závislosti na vodě. Voda – zdroj života, byla odebírána
přímo z místních potoků nebo pramenů (studánek). Jen
několik obcí tvoří však v Podlesí výjimku, pokud jde o svoji
polohu (nachází se na náhorní planině). Jsou to například
obec Hříškov s Hvížďalkou a Ročov.

Horní Ročov byl založen jako poddanské městečko
, mělo svou městskou radu. Poslední rychtář tu vládl do
roku 1848. Přesto, že Dvůr i sedláci měli svůj zdroj vody
(studny), udržovala obec veřejné studny pro nejchudší
vrstvy, a to V Podskalí, kde je dodnes válcová vyzděná
studna (výška asi 6 m, průměr 2 m) 2). Klenutý strop
je zvenku chráněn betonovým pláštěm. Výška pitné vody
je asi 3 m. 2) Voda se čerpala (pumpovala) vodorovným
táhlem. V současné době odtéká voda přepadovou rourou
do potoka. 2) Druhá veřejná (obecní) studna se nachází
v Brůdku 3) a má charakter sklípku (1,5 m × 2 m × 3 m).
Výška hladiny pitné vody je asi 0,5 m. Voda se tu vždy čerpala odtokovou přepadovou rourou. Dnes vodu využívají
zahrádkáři v nově založené kolonii.

Osada Ročov (Dolní) byla rovněž založena ve 12. století
(pozn. red.: předpokládaná existence osady je z první poloviny 14. století) u Klášterského potoka. Vlastní klášter
byl založen až v roce 1353 (pozn. red.: klášter byl založen v roce 1373). Teprve v dalších staletích postupovalo
osídlení a kolonizace (kácení lesů) na náhorní planině nad
klášterem a vznikla samostatná osada a později obec Horní Ročov.

PŘEHLED ROČOVSKÝCH STUDNÍ:
Studny veřejné (obecní):
• V Podskalí - charakter využitého pramene, typ břehového vyzděného sklepa (v úbočí pod ročovským kostelem). 2)
• V Brůdku 3) - charakter využitého pramene, typ malého
sklípku (v úbočí pod silnicí k Úlovicům).

Od prvého osídlení ročovské planiny však nastaly problémy
s vodou, pro kterou se muselo jezdit nebo chodit do ročovského údolí nebo na úbočí, kde vyvěrala v přirozených
pramenech. Hydrologické poměry Ročova jsou v celku
jednoduché, ale ne ideální. Obec leží na opukové planině,
která je charakteristická pro celý Džbán. Mocnost opuky
kolísá od 20 do 33 metrů. Na bázi opukového souvrství je
vyvinut horizont nepropustných jílovců (slínů) o mocnosti asi 4 až 6 metrů. Výchozy těchto vodonosných vrstev
najdeme na opukových zlomech v nedaleké rokli (ve Vápenici), ve strži jižně pod ročovským kostelem, dříve i v
Matouškovic rokli, 1) v Rásochách u Úlovic a v Roubíkovic
rokli u Třeboce. Podobné a bohaté prameny nalezneme
ve vzdálenějším okolí Ročova (například v Líštanech u školy -- studna sv. Antoníčka a nad Třebocí u silnice vedoucí
do Kroučové a Hředel. Poblíž ročovské strže „V Podskalí“
vyvěral od nejstarších dob dodnes silný pramen, který zásoboval celou obec velmi kvalitní vodou. 2) Druhý menší
pramen je známý z „Brůdku“ 3), pod silnicí vedoucí do Úlovic. Voda z obou pramenů (dnes neudržovaných studní) se
odebírala ještě v polovině našeho století. Oba jmenované
prameny byly upraveny na veřejné studny a voda se odtud
vozila ve voznicích nebo se nosila v putnách či džberech.
Po vyklůčení lesů na ročovské rovině byla získána kvalitní a úrodná pole. Obec rostla zemědělsky a stoupla tak
spotřeba vody nejen pro obyvatele, ale i pro hospodářská
zvířata. Doprava již nestačila spotřebě vody, a tak panský
dvůr hloubí první studnu (v 18. stol.). Byla tesána v opuce u velkých chlévů do hloubky asi 30 m, kde byl objeven
silný pramen (výška vody v studni asi 4 m, průměr 2 m).
Studna se nacházela na panském dvoře (později zvaná U
Šálků). Voda se čerpala žentourem do veliké nádrže (rezervoáru), odkud se rozváděla po celém dvoře železnými
rourami. Lidé z blízkého okolí (i sedláci) sem chodili rovněž
pro vodu (za povinnost žňové výpomoci velkostatku). Žentour byl poháněn párem volů. V současné době je studna
zastavěna u výstavby okálů při solopyské silnici. Obruba
studny je z pískovcových rezáků. Na jednom z nich je vytesána hlavička (snad sv. Floriana). Voda se čerpá Nautilou
do boileru (4 m3) a do hasičské nádrže (u chmelových
esaček). Studna má stále veliký přítok. Nevyčerpá se ani
při několikahodinovém čerpáni Nautilou4). Ke konci 18.

Studny selské (soukromé):
• U Friců - dům č. 38, 20-23 m hl. (ve dvoře u chlévů –
zazděná),
• U Pázlerů - dům č. 37, 28 m hl. (ve chlévě - zasypaná),
• U Kavků - dům č. 36, 28 m hl.? (na dvoře u chlévů - zasypaná),
• U Snopků - dům č. 35 (na dvoře u sušárny – zasypaná),
• U Vajců - dům č. 6, 28 m hl. (na dvoře - propojená se
statkem č. 7),
• U Kulhánků - dům č.7, 28 m hl. (na dvoře, přeložena
panely, slouží k techn. účelům),
• U Kidrmanů - dům zbořen (zazděná, t. č. pod samoobsluhou),
• U Křížů - dům č. 15, 20 m hl.? (na dvoře nad strání,
dnes slouží jako odpadní jímka),
Studny panské:
• Schwarzenbergská, dům č. 1
- velká, 30 m hl. (v současné době využívaná),
- malá, 28 m hl. (původně v panské zahradě, vybudovaná
pro kuchyň Dvora, dnes zastavěná pod jídelnou JZD, blíže
chráněného tisu).
Ke konci 19. století neměl ani jeden dům (usedlost) na
Ročově svou studnu, kromě výše citovaných. Proto hlavní
snahou představenstva obce bylo vybudovat veřejný vodovod. Stalo se tak 7. 9. 1893, kdy by1 postaven větrný
motor (větrák) s hydraulickým trkačem, který hnal vodu
systémem vodojemů od rybníka do železné nádrže (rezervoáru) za dvůr velkostatku a odtud se rozváděla do veřejných hydrantů. Dva z nich (vysoké a lampou opatřené)
stály na náměstí. Dva menší stály na veřejném plácku (Na
Kozině a čp. 43 (VácI. Racha, později u hokynáře Felendy) *). Nároky na spotřebu vody stoupaly, a tak byl větrák
vyměněn v roce 1899 za parní stroj, ten v roce 1910 za
benzinový motor a ten v roce 1926 za elektrický motor.
Problém vody však není jen problémem Ročova, ale problémem dneška celé naší společnosti, a především její
kvality. Ale o tom však zase jindy.
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Úspěchy spoluobčanů městyse

Spolek pro obnovu Ročova

Poznámky K. Chlouby:

Pozvánka na adventní koncert

1) Dnes je z Matouškovic rokle napájena požární nádrž
v Úlovicích, využívaná nejvíce jako koupaliště. Je to nejsilnější pramen i v dnešních dobách sucha.
2) Obecní studna V Podskalí, do které jsme si před 60-ti
léty chodili pro pitnou vodu, když netekla z kohoutků. Při
posledním rozboru vody (v 80.tých létech) však pro zvýšený obsah dusíku nebyla pitná. Hloubka studny od povrchu terénu nad ní: 505 cm, max. hloubka studny – vody
254 cm (výška pův. přepadu – max. objem vody 9,8 m3),
výška vody dnes se pohybuje kolem 140–160 cm (výška
potrubí vedoucího do mlýna). Přítok jsem naměřil od 0,3
m3/hod. (v době sucha) do 0,5 m3/hod. (Toto množství
postačuje pro zásobení cca 50 obyvatel.) V nedávné době
proutkař odhadoval přítok na 260 l/ min.(?) - tento údaj
by bylo třeba ověřit odbornou studnařskou firmou.
3) U studánky, dnes označená „Nad zahradami“
4) Druh vodního čerpadla.

Nejdříve, než Vás pozveme na adventní koncert, rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří se podíleli, popř.
se přišli podívat na naši pouťovou výstavu, která byla velice
úspěšná. Navštívilo ji na 150 lidí a sklidila úspěch. Ještě
jednou patří poděkování všem třem vystavujícím malířům:
Davidu Wojkowitzovi, Václavu Filipovi a Janu M. Valtovi.
Na podzim, 12. října, jsme uspořádali výstavu obrazů
amatérského umělce, úlovického chalupáře, pana Jaroslava Fuchse. Výstava probíhala společně s koncertem
podbořanského Smíšeného pěveckého sboru Egeria, který všechny přítomné potěšil svými písněmi, pozitivní náladou a skvělou hudební atmosférou. Vzpomněli jsme i na
mistra K. Gotta a minutou ticha uctili jeho památku. Každý
mohl zapálit i svíčku, ať už za mistra či svého bližního.
Na závěr Vás ještě zveme na připravovaný adventní
koncert. Vystoupí Trio Cum Amore: Kateřina Štolová
a Miroslav Sochr zpěv, Martina Podaná varhany. Příjemnou vánoční atmosféru budete moci nasát v kostele v Horním Ročově v sobotu dne 21. prosince 2019 od 17:00
hodin. U příležitosti adventu a nadcházejících Vánoc bude
v kostele vystaven i ročovský Betlém. Za finanční podporu
děkujeme Městysi Ročovu. Těšíme se s Vámi všemi na
viděnou!

Připravil z článku z října 1990, který vyšel v Kulturním měsíčníku Louny
Karel Chlouba

Úspěšní občané městyse
Pondělí 30. září byl senzační den!
A to doslova.
Naše spoluobčanka, paní Milena Liptáková, se skvěle
umístila v soutěži Senzační senior roku 2019. Celkem
bylo přihlášeno 36 klubů a 68 jednotlivců z celé ČR. Paní
Liptákové bylo jako první předáno čestné uznání. Toto
ocenění dostali další čtyři senioři, vyhlášena byla ještě
první tři místa. Paní Liptáková byla oceněna hodnotnými dary a krásnou květinou, a to za dlouhodobou starost a péči o Úlovice, rodinu a další chvályhodné aktivity.
Paní Liptákové srdečně blahopřeji. Jsem rád, že kromě
oceněné senzační seniorky roku máme senzační a úspěšnou mladou spoluobčanku (také z Úlovic). Adéla Citová
obhájila titul mistryně světa ve sportovním aerobiku! I zde
je na místě velká gratulace!

Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek

Děkuji Vám za Vaše aktivity a přeji hodně elánu do dalších
let!
Vojtěch Václav Pour
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Informace pro občany

Informace pro občany
Obracíme se na vás se žádostí, abyste do konce roku
nahlásili změny v poplatkové povinnosti za odpady a psy,
abychom mohli včas upravit předpisy plateb na příští rok.
Jedná se hlavně o poplatníky, kteří budou k 1.1. 2020
nově ve starobním důchodu. Dále potřebujeme průběžně
hlásit změny v evidenci psů, jak pořízení nového, případně dalšího psa, tak i zánik poplatkové povinnosti v případě
uhynutí psa.
Poplatky na rok 2020 je možné platit od 1.1.2020 na
účet Městyse Ročov č. 4925481/0100 nebo do pokladny městyse v úředních hodinách. Pro bezhotovostní platby
uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné nebo evidenční a do zprávy pro příjemce upřesněte za koho platíte.
Cena poplatků:
Odpady trvale žijící osoba 600 Kč na osobu/rok.
Odpady dítě do 15 let a starobní důchodci s trvalým
pobytem 300 Kč na osobu/ rok.
Odpady za objekty bez trvalého pobytu 600 Kč
za objekt/rok.
Pes 100 Kč/rok.
Pes ve vlastnictví důchodce (invalidní, starobní)
20 Kč/rok.
Každý další pes je pro všechny bez rozdílu 150 Kč/rok.
Dana Cífková
Jana Langová
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Info:

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