Číslo 2 * srpen 2011
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám druhé vydání Zpravodaje. Velice nás potěšily Vaše
kladné reakce na úvodní číslo čtvrtletníku, který je určen Vám, čtenářům.
Děkujeme. Těm, kteří si z různých důvodů nemohou Zpravodaj přečíst online na internetových stránkách obce Ročov (www.obec-rocov.cz), bude
Zpravodaj doručen.
Nabízím Vám, čtenářům, možnost zaslat Zpravodaj na Vaši e-mailovou
adresu, abyste nemuseli časopis hledat, popř. čekat až bude vyvěšen na
webu. Kdo by měl o tuto službu zájem, prosím napište mi na e-mail:
vpour@email.cz a od příštího čísla budete dostávat Zpravodaj do
e-mailové schránky.
Dále připomínám, že stále probíhá soutěž „Za obec krásnější“. Děkujeme
také přispěvovatelům z řad občanů a věříme, že jich bude přibývat.
Přejeme Vám krásný zbytek léta a příjemné počtení.
Za Redakční radu
Vojtěch Václav Pour
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příštím roce uplyne 660 let od založení Horního Ročova. Není to
ta nejstarší část dnešní obce, předchůdcem je dnešní Dolní Ročov.
A právě o něm se objevují zprávy až v polovině 14. století
v souvislosti se zakladatelem H. Ročova a kláštera Albrechtem z Kolovrat,
majitelem dolnoročovské tvrze. Ten samozřejmě nežil na samotě,
potřeboval čeleď, poddané, kteří žili ve dvou osadách poblíž potoka,
zvaných Velké a Malé Ročovice. Kdy se ale zde začali lidé usazovat? Byla
to přece jen končina odlehlá a lesnatá a mělo se za to, že sem přicházeli
později. Ale ukazuje se, že osídlení klášterského údolí je daleko starší.
Podle listu vysokého církevního hodnostáře z roku 1315 zde již byla tvrz
bohužel nejmenovaného majitele a u ní osada se hřbitovem, který měl být
toho roku vysvěcen. Takže počátky dolnoročovské části naší obce se
posunují na začátek 14. století, do doby velkého osidlování dalších oblastí
naší země, tzv. kolonizace.
Mělo uplynout ještě téměř 40 let, než Albrecht uskutečnil svůj záměr
a založil Horní Ročov jako pokračovatele staršího osídlení. Bylo by
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samozřejmě zajímavé podívat se,
jak tito nejstarší Ročováci žili.
Několik jmen se nám zachovalo
v pramenech lounského archivu
a jsou už uvedena v knížce vydané
k výročí 650 let Ročova. Většinou
máme jen jména: v r. 1356 Henclin,
1384 Řehák, 1392 Václav, 1398
Havel a 1399 Martin, všichni
z tehdejšího Dračova, tj. Ročova.
Ale někdy můžeme přece jen trošku
nahlédnout do soukromí a tehdy
zjišťujeme, že naši předchůdci žili
podobnými problémy jako my dnes. Tak výrobce kuší – známé středověké střelné zbraně –
Maruša buď žil v tísnivých finančních poměrech, nebo naopak žil velmi vesele: v roce 1382
byl zadlužen u lounského Žida Jonky (Židé fungovali běžně jako poskytovatelé úvěrů)
a v následujícím roce měl jako zástavu dluhu u jiného věřitele svůj meč a železné rukavice.
Ročovský hospodský Hanuš, ačkoliv se jednalo o jedno z nejvýnosnějších povolání, v r. 1388
musel dát do zástavy části oděvu: dvě suknice (jednalo se o součást mužského, nikoliv
ženského oděvu!), nákrčník a pláštík. Za jakých okolností asi Leksa nebo Lešek v roce 1383
ponechal v zástavě v Lounech u Anky klíčnice kabát s kožešinou? A skutečně podivně zní
zpráva, že v roce 1407 měl zmiňovaný Žid Jonka v zástavě stříbrné picí poháry mnichů
z Ročova.
Snad toto ohlédnutí nám přes vzdálenost staletí trochu přiblíží lidskou stránku těch, kteří
v naší obci žili a v jejichž stopách chodíme dodnes.
K. Mareš
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RM schválila:
- příspěvek Kč 2.000,- na pořádání Dětského dne
- služební cestu do partnerského města Rainchenbachu a úhradu dopravy žáků ZŠ
- umístění velkých betonových květináčů od nákupního střediska a školy podél prostřední
cesty nad parkem
- pí Šárce Růžičkové přidělení bytu v č. p. 18 – Ročov
- mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Ročov a ředitelce ZŠ Ročov dle
návrhu
- pořádání dočesné dne 9. 9. 2011 v areálu sokolovny. Za obec jsou do
organizačního výboru jmenováni Jana Pourová, PhDr. Mareš a Josef
Fric. Pan Fric je pověřen přímým jednáním s organizátory pivovaru.
RM vzala na vědomí:
- žádost ZD Podlesí Ročov o zhotovení dveří ze spodního chléva v č. p.
1 k návsi, pro místní muzeum historických strojů a nářadí pro
pěstování chmele.
RM projednala a doporučila ZM:
- doporučuje ZM uvolnit peníze na opravdu chodníků kolem pošty pí Mandincové a Kopecké.
J. Pourová
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Stalo se:
Před poutí byly na návsi v Dolním Ročově zabudovány lavičky. Dvě od pana Petrlíka (mezi
lípami, u hřbitova) a tři zakoupila obec Ročov (za cca 12 000 Kč – z jedné je udělán stolek).
Dne 14. srpna proběhla v Dolním Ročově od 10:00 hodin poutní mše.
Bohoslužby se zúčastnili desítky poutníků i místních občanů, kteří
zaplnili celý kostel. Mše byla doprovázena Ročovským pěveckým
sborem, na varhany hrála Martina Podaná. Na odpolední „požehnání“
od 14:00 hodin přišlo cca 15 nejvěrnějších oveček.
V Horním Ročově v kostele Narození Panny Marie probíhala celý den výstava Květiny kolem
nás v pověstech, legendách a hudbě, kterou pořádal Spolek pro obnovu Ročova. Ve stejný čas
si mohli lidé prohlédnout velice pěknou výstavu ve škole, kde byly vystaveny práce žáků.
20. srpna otec Verner Horák žehnal motorkářům na
náměstíčku v Dolním Ročově.
Ročov má krásné náměstí z „recyklátu“. Bohužel
přístupem některých občanů se z krásných komunikací
uprostřed parku stane opět „polní cesta“.
Stane se:
Svoz nebezpečných odpadů se bude konat: 28. 9. 2011
Ročov
10:20-10:35 u lípy A 10:35-10:55 fara
Úlovice
11:00-11:15 náves
11:20-11:35 náves
Břínkov
Je možné přinést i pneumatiky (ovšem pouze od osobních automobilů).
V. V. Pour
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TRAKTOR
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup traktoru Zetor 5245 za 210.000 Kč. Využití pro něj
jistě bude a doufáme, že bude dlouho a dobře sloužit. Pro srovnání, v současné době se platí
za pronájem obdobného traktoru od ZD Ročov 750 Kč/hodinu.
POZEMKY U UBYTOVNY V ÚLOVICÍCH
Zastupitelé neodsouhlasili prodej pozemků. O koupi žádali p.Smejkal a p. Škutchan.
Mohl by se tím zkomplikovat přístup k požární nádrži.
ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo projednalo a schválilo územní plán. Je to základní dokument pro plánování
rozvoje našeho území. Jednoduše řečeno, je zde naplánováno např.: kde se mohou
v budoucnosti stavět rodinné domky, kde se může rozvíjet drobná výrobní činnost, kde se
počítá se zemědělskou činností, kde s rekreací apod.
M. Stanko
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e mi smutno, když vidím, s jakými
informacemi zastupitelé pracují a na
základě nich rozhodují o milionech.
O dešťové kanalizaci jsem již napsal mnoho
a mnoho času jsem tím ztratil ... Viz např.
http://rocov.info.sweb.cz/ .
M. Stanko, zcela správně upozorňuje na
vysokou finanční zátěž obce při plánování
kanalizace a logicky navrhuje vlastně
rozdělení velké stavby na etapy.
A. Goliáš však zcela mylně uvádí, že se
hlasovalo o pokračování projektu f. Atiking:
smlouva na projekt ke stavebnímu povolení
je uzavřena s f. PROVOD – a to na částku
o milion vyšší, (cca 2,5 x dražší), než je cena
obvyklá! To říkám už půl roku! A to je to
podstatné,
nad
čím
zastupitelstvo,
zodpovědné za hospodaření s našimi
obecními penězi, zavírá již půl roku oči.
Nevím, o jakých problémech v Dolním
Ročově dále Aleš mluví. Má-li na mysli
přetékání vody přes silnici, ta je vyřešena
jednoduše prohloubením a vyčištěním
vsakovacích struh (dílčí a levnější úprava).
Dále je nutno objasnit, že při kalkulaci
nabídky na projekt se vychází z velikosti
budoucí stavby. Ta je dána výší nákladů na
stavbu. Nikdo ji však na samém počátku
nezná a musí se alespoň odhadnout: fa
Provod měla jako podklad v poptávce od
obce kanalizaci za18.5 mil. Kč. Projekt ke
stav. povolení tedy Provod dělá za 1,5 mil.
Kč, tj. za 8,1% ceny stavby. Dle
honorářového řádu komory inženýrů (nebo
UNIKA) se však cena tohoto projektu má
pohybovat v rozmezí 2,7 – 3,4 % (to jsem již
zastupitelstvu ukazoval). Náhodně vybraná
jiná projekční kancelář z Karlových Var – fa
KV projekt vycházela z větší stavby – tj. za
30 mil. Kč (můj odhad) a na tuto větší
stavbu by udělala projekt za 530 000 Kč –
tedy mnohem levnější - za 1,8 %.
Samozřejmě na menší stavbu by byl od nich
projekt ještě levnější. Zda bude samotná
stavba stát 30 mil. nebo 18,5 mil., to bude

Z A S T U P I T E L S T V U

zřejmé až po zpracování první fáze projektu.
30 nebo 18 mil. není tedy nabídka projekční
firmy, to Aleš Goliáš spletl.
Kromě toho jsem zastupitelstvu předložil
ještě další nezávislou nabídku – od mostecké
firmy, která by za těch 1,5 milionu udělala
projekt nejen na kanály, ale kompletně i na
samotné vozovky. Ani to kupodivu
zastupitelstvo nevzalo ...
Dále se Aleš Goliáš odvolává na odbornost
firmy Atiking. Této firmě po odhalených
skutečnostech však nelze věřit. Pokud dělá
starostovi odborného poradce – inženýring,
pak ho měla sama varovat před silně
předraženým projektem. Protože tak
neučinila, je zde vážné podezření, že v tom
jede také.
Bodům 2 a 3 na konci článku A. Goliáše už
vůbec nerozumím: proč by měl někdo dělat
odbornou práci zadarmo? Která cena je
„geniální“? V zastupitelstvu je nutno
uvažovat pragmaticky, bez emocí – jedná se
zde o desítky milionů. Zásadní chybou však
je, že se dělá odvodnění budoucích
zpevněných ploch, aniž bychom znali
kterých. Je to stejná hloupost, jako
projektovat dešťové svody na domě, který
ještě neznáme. Projektant kanalizace musí
množství vod, umístění vpustí atd. odhadovat
a v řadě případů pak nebude při vlastním
návrhu vozovky vyhovovat. Kanalizace je
pouze
součástí
stavby
zpevněných
komunikací a je normální dělat ji současně
s projektem vozovky. (Viz např. dnešní
stavba silnice krajským úřadem). Představte
si také, že bude nepořádek v ulicích
a vyřazení průjezdnosti k domům nadvakrát:
poprvé při stavbě kanalizace a později znovu
– při stavbě zpevněné vozovky! Že se jedná
o velice nepříjemnou záležitost, to dnes
vidíme u rekonstrukce krajské silnice. Proto
je moudré dělat stavbu po etapách v reálné
velikosti, ale najednou, včetně zpevněné
komunikace.

Ing. arch. K. Chlouba
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oslechl jsem se, že lidé nevědí, jaké mají platy či odměny
naši
volení
zástupci,
kteří
nás
reprezentují
v zastupitelstvu. Nejprve je dobré říci, že platy si
nemohou zastupitelé navrhnout v jakékoliv výši, ale existují
stropy, které jsou dány zákonem. Odměny je možné vyplácet
nejen starostovi a jeho zástupci, ale i radním, předsedům výborů
i zastupitelům. Zastupitelé hlasovali o odměnách na své ustavující
schůzi. Nutno dodat, že nepadnul ani jeden návrh, aby se
odměňovali i řadoví zastupitelé. Tudíž se tradičně odhlasovaly
odměny pro místostarostku, radní a předsedy výborů. Plat
uvolněného starosty je vždy maximální. Plat se vypočítává v závislosti, jakou vykonává
zastupitel (i starosta je zastupitel) funkci, kolik má obec obyvatel a jestli je zastupitel
uvolněný (vykonává svoji funkci jako hlavní zaměstnání) či neuvolněný. Plat se skládá
z pevné a pohyblivé složky, která se počítá opět dle počtu obyvatel. Zastupitelé na ustavující
schůzi schválili tyto odměny: starosta 33 488 Kč (o platu uvolněného člena zastupitelstva se
nehlasuje), místostarosta 4 400 Kč, radní 800 Kč, předseda výboru 600 Kč. V jiných obcích
s podobným počtem obyvatel mají odměny poskládané různě. Někde mají i starostu
neuvolněného, jinde odměňují i zastupitele. Záleží to pouze na tom, jak se zastupitelský sbor
dohodne. Pro představu uvádím, jaké by mohly být maximální odměny na Ročově dle zákona
(krom starosty vykonávají všichni zastupitelé svoji funkci jako neuvolnění): místostarostka
15 333 Kč, radní 2 200 Kč, předseda výboru 1 960 Kč, člen výboru 1 650 Kč, zastupitel 1 360
Kč. Všechny částky jsou v hrubém vyjádření.
V. V. Pour
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dpoledne s vodníkem se uskutečnilo v Úlovicích u požární
nádrže. Přesto, že počasí nám zrovna nepřálo, tak jsme si
užili spoustu legrace i na suchu. Ti, kteří přišli, tak viděli
oživlé postavičky
z
pohádky,
babičku zamlada
i s kozou Lízou,
vodníčka Toníčka
a děti. Zazpívali
jsme si, zahráli si
s dušičkami, které
pak se lovily na
hladině rybníka,
přijela i hospůdka, plno dobrot
i buřtíky
k opečení na ohníčku. Jen jedna otužilá
a odvážná dívka, Mirka z Brodce skočila do studené vody a ostatní jen z břehu přihlíželi.
Snad příští setkání bude probíhat tak, jak si Vodník naplánoval a počasí se umoudří. Díky
všem, kteří darovali cukrovinky a pomohli připravit okolí k této malé akci pro děti a dospělé.
Třeba tady v nádrži ještě vodník čeká na teplé počasí a přijde znova potěšit a pobavit otužilé
děti. Těšíme se na Vás.
M. Liptáková
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P

řáním každého zastupitelstva je hojná účast
občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva
a co největší zapojení veřejnosti na dění v obci.
Bohužel realita je dlouhodobě taková, že na zasedání
přicházejí většinou stále stejní zájemci a jejich počet
není obvykle vyšší než 10. Co s tím? Dalo by se něco
vymyslet, aby byli občané „přítomni na zasedání“?
Z Parlamentu jsou například vysílány přímé přenosy
Českou televizí. To by ale určitě bylo pro Ročov příliš
drahé ☺.
Jaké zkušenosti mají jinde? Mnoho obcí, i těch malých,
již běžně zveřejňuje na internetu videozáznamy
z jednání zastupitelstva. Pokud si vyhledáte na internetu
video záznamy z jednání zastupitelstva, vyjede vám
celá řada odkazů a můžete si v klidu pustit třeba
záznam, o čem se jednalo ve Psárech na 2. března 2011.
Pokud se pro takové řešení rozhodne i zastupitelstvo
Ročova, nastoupí tím cestu k vynikajícímu
informování občanů! Pro většinu občanů je snadné,
stáhnout
si
videozáznam
z internetových stránek obce, nebo si
jej obstarat na DVD nosiči a doma si
jej v klidu pustit.
Tyto záznamy by ale především
usnadnili
nelehkou
práci
zapisovatele jednání.
Často se stává, že diskuze je rychlá,
řečníci se střídají, názory se mění
apod.
Je sice pravda, že by neměl hovořit nikdo, komu řídící
jednání neudělí slovo, ale v praxi je toto velmi těžko
zajistit. Někdy se dokonce „bez dovolení“ ozvou
„názory“ i z řad občanů. Chudák zapisovatel, má toho
opravdu nad hlavu! Takto by mu stačilo udělat si pár
nejdůležitějších poznámek a dodatečně v klidu, kdy by
měl čas, třeba i doma by si pouštěl postupně záznam
a vypracoval kvalitní zápis. Stejně tak by měli
usnadněnou práci i ověřovatelé zápisu. Pokud by
vznikly pochybnosti, mohou si pustit sporné místo ze
záznamu a ověřit, jaká byla skutečnost. V neposlední
řadě by měli tuto možnost uvítat i ti zastupitelé, kteří
mají problémy s pamětí nebo si pletou, kdo jaký názor
vyslovil. Jako příklad uvádím p. Goliáše, který mi ve
svém článku ve Zpravodaji přisuzuje některé věci, které
se nikdy nestaly, například:“ „součástí manipulací pana
M. Stanka se zastupitelstvem bylo předložení plánu B -

Z A S E D Á N Í

dle něj podstatně levnějšího
řešení firmou KV-Projekt“ Nikdy
jsem tuto firmu nedoporučoval
a ani nemohl, protože ji vůbec
neznám!!!
Pokud by existoval záznam, bylo
by možné doložit např.:“ve 43
minutě řekl pan XY toto…“
Vyslovení vlastního názoru jistě
není
„manipulací
se
zastupitelstvem“! Snažil jsem se
pouze vysvětlit zastupitelům svůj
návrh: „stanovit nejprve částku,
kterou je obec ochotna a hlavně
schopna uvolnit na řešení
nějakého problému a podle toho
postupovat. Ne, naopak!“
Slyšel jsem i takové názory,
že není potřeba jednání
nahrávat, „každý má přece
možnost na veřejné zasedání
a jsou také
osobně přijít
zveřejňována usnesení! „.
Toto je pro mě zastaralý
názor, který již dnes
neobstojí.
A co by to obec stálo?
Dostatečně kvalitní přenosné
záznamové zařízení lze pořídit již
od 3.000 Kč. Samozřejmě, že by
se pro zařízení našlo i mnoho
dalších využití: záznam akcí
pořádaných v obci, dokumentace
nešvarů,
černých
skládek,
přestupků apod. Podobná zařízení
používají
strážníci
městské
policie
v Lounech
pro
dokumentaci svých zásahů.
O legálnosti záznamu veřejného
zasedání pro účely obce není
pochyb, zasedání si dokonce
může natáčet kdokoliv. Jedná se
přece o veřejné zasedání.
M. Stanko
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R

O Č O V S K É H O

P Ě V E C K É H O

S B O R U

R

očovský pěvecký sbor nastudoval
program jak již známých, zpívaných
písní, tak i některých nových. Jako
každý sbor si nechtěl zpívat „do šuplíku“,
a proto vystupoval nejen na Ročově. Na většině
koncertů sbor doprovázela malá kapela: flétna,
bicí, baskytara a varhany. I přes některé
nedostatky, které jsou spíše technického rázu,
sbor zpíval dobře a zasloužil si potlesk.
1. května vystoupil v kostele Narození Panny
Marie
v Horním
Ročově. Obsazení
lavic obecenstvem (i když koncert byl přesouván, tzn. většina lidí
o něm věděla) bylo neutěšené. Div, že zpěváci a kapela nebyli
v přesile. 5. června z iniciativy paní Liptákové koncertoval sbor
v kapličce v Úlovicích. Lidí se sešlo docela dost, a kromě sboru
vystoupila i místní děvčata, která měla velký úspěch. 26. června
se sbor vydal do vesnice svého
předního basisty Ondry Hájka. Do
Třeboce. Tamější kostelík byl plný
zpěvuchtivých posluchačů a sbor
se jim odměnil nejlepším výkonem
(zvláště proto, že sbor vystupoval
bez elektronické podpory). 2. července sbor zpíval v sokolovně
ve Vinařících, kde výkon kazila přílišná hlučnost obecenstva
a ani elektronická aparatura dojmu nepřidala.
Všech koncertů jsem se jako hudbymilovný člověk zúčastnil.
Byl jsem rád, že v blízkosti domova mohu vyslechnout pěkný
(i když 4x stejný) repertoár písní. Kulturní zážitky jsou přeci
jen na vesnici vzácnější, než-li ve městě. Buďme rádi, že
zpěváci mají chuť stále studovat nové a pilovat staré skladby.
Z vlastní zkušenosti vím, že dělat umění je dřina. Pojďme jim za to příště poděkovat účastí na
koncertu.
V. V. Pour

M

A L É

O H L É D N U T Í

R O Č O V S K É

M

Š K O L Y

áme tady prázdniny a můžeme po roce opět bilancovat, co se nám v letošním roce
povedlo, nebo kde nás ještě trošku „ bota tlačí“.
Myslím si, že prestiž ročovské školy v posledních letech stoupá nejen na Ročově,
ale i na Lounsku. Je to určitě tím, že se zúčastňujeme řady akcí a soutěží, kde v porovnání
s ostatními soupeři jsme nemohli být přehlédnuti, protože jsme získali řadu ocenění.
• Již tradičně se zúčastňujeme Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. Do základního
kola bylo přihlášeno okolo 300 žáků Ústeckého kraje. Do krajského, kola mezi 50
nominovaných, se dostal Matěj Cita, ale bohužel nám onemocněl a nemohl se zúčastnit.
• Každoroční soutěží s využitím internetu byla soutěž „Život kolem nás“, která probíhá také
na úrovni kraje. Čtvrtá a pátá třída vybojovala mezi šedesáti soutěžícími třídami ústeckého
-7-
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kraje 1. místo. Když pan Tarant (ředitel soutěže) předával dětem ceny, tak říkal, že už
naše škola neodmyslitelně k soutěži patří, protože se nejhůře za ty roky umístila na místě
čtvrtém.
V okresní soutěži lounské knihovny „Velké vědomostní zápolení“ vybojovali krásné
3. místo – Hanča Lavičková, Honza Šulc a Matěj Cita.
Plavecká hala Prosen vyhlásila plavecké závody lounských a žateckých škol a naši „borci“
– Martin Škuthan, Matěj Cita, Hanka Lavičková a Áďa Citová přivezli 5. místo ze štafety
a nejhůře do osmého místa se umísťovali v jednotlivých plaveckých stylech.
Atletický trojboj v rámci Loun je také naše každoroční akce. Skončili jsme na 9. místě
a příští rok budeme muset trošičku víc trénovat, protože bychom se chtěli posunout výše,
ale pro atletiku máme ztížené podmínky.
Na 9. místě jsme také skončili v dopravní soutěži cyklistů v Žatci, kde děti „vyhořely“ při
jízdě zručnosti – budeme také trénovat.
Také jsme se zapojili do pokusu o vytvoření světového rekordu - Největší galerie znaků
měst a obcí České republiky vyrobených z odpadových materiálů. Vyrobili jsme znak
Ročova a spolu ostatními zúčastněnými se podařilo tento rekord vytvořit a je zapsán
v knize rekordů, do které můžete nahlédnout ve škole.
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, lampionový průvod se stezkou odvahy,
Betlém, vynášení Morany, letos poprvé velice zdařilý
Den otců, atd. Z těch jenom školních bych připomněla
např.: Čertí škola, Den Země, Den vody, Chtěl bych žít
zdravě, Zdravé zuby, Kouření, drogy a já, loučení
s „páťáky“ a další.

Co děláme již pátým rokem?
• Testujeme naše znalosti od 3. ročníku testy SCIO
• Sbíráme starý papír, PET lahve, baterie, drobné elektrospotřebiče a ve škole se snažíme
odpady třídit.
• AJAX – spolupráce s PČR Louny
• Školní mléko a ovoce do škol
• Spolupracujeme s místní i lounskou knihovnou
• Plavecký bazén Louny – kurzy plavání
• Jezdíme do kin, divadel, muzeí, na farmy a na další poznávací výlety
• Provozujeme cyklistiku, turistiku a poznáváme okolí
• Sáňkujeme a bruslíme – kurz bruslení
• Školy v přírodě
V roce 2010 jsme navázali partnerství se základní školou v Reichebachu a školním klubem
v Rotschau. V listopadu navštívili oni nás a v červnu jsme my vyrazili zase k nim. Obě
setkání byla moc pěkná.
Přihlásili jsme se do projektu EU – „Peníze školám“ a pro letošní a příští školní rok jsme
od EU získali částku 450 115,- Kč. Mohli jsme tedy kompletně modernizovat učebnu PC,
nakoupili jsme další výukové programy na PC, dětské knihy a individualizujeme hodiny
českého a anglického jazyka a žáci se zdokonalují v práci na PC. Takže výroba různých
prezentací není problémem ani pro třeťáka. Výhodou je, že může na PC pracovat každý sám,
takže má ve škole jakoby „svůj“ počítač.
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Z projektu určeného pouze pro malotřídní školy jsme získali za poloviční cenu (50 000,- Kč)
interaktivní tabuli, která je dnes také nezbytnou součástí výuky a práci na ní děti baví.
A jak to asi bude vypadat v novém školním roce?
• O prázdninách probíhá větší investiční akce – oprava vnitřního schodiště
• Chceme pokračovat v zaběhnutých projektech
• Na školní dvůr nakoupit venkovní lavice a židle, popřípadě další nářadí a náčiní na
sportovní vyžití
• V novém školním roce bude asi 31dětí a z toho bude asi 8 prvňáčků, kteří budou
vyučováni v samostatné třídě.
Doufám, že jsme ročovské rodiče, ale nejen je, již
přesvědčili, že zdejší škola poskytuje stejné vzdělání
jako školy lounské. Řekla bych, že přináší i spoustu
kladů navíc. Můžeme se chlubit výhodou „vesnické
školy“ – malé třídní kolektivy, rodinné a klidné
prostředí bez šikany, kde má šanci prosadit se opravdu
každé dítě. Ale také zároveň nabízíme moderní
vybavení a pěkné a klidné zázemí, které by mohly
závidět i některé „městské“ školy. Využíváme školní
dvůr jak pro výuku, tak i o přestávkách i ve školní
družině. Zajišťujeme individuální přístup kvalifikovaných pedagogů k žákům.
Odměnou nám je, že za poslední tři roky „uteklo“ pouze jedno dítě do Loun a naši žáci jsou
formou SCIO testů přijímáni na gymnázium i do
„studijních“ tříd v lounských základních školách.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem (mám strach,
kdybych jmenovala jednotlivě, že na někoho zapomenu),
kteří jsou škole nakloněni a při každé akci nám
dobrovolně, bez nároku na honorář pomáhají. Díky.
Těšíme se na setkání s Vámi ve škole nebo na dalších
akcích.
J. Citová

P

T Á M

S E

R O Č O V S K É H O P A T R I O T A
ADOLFA HOUFA

Jak se Vám žije ve Vaší
rodné vsi?
Osobně, vzhledem ke
svým životním nárokům
v mém věku, se dá říci, že
se jedná o průměrné
nároky. Tzn. ohodnoceno známkou tři.
V obci máme lékaře, což je dobré pro moji
osobu. Horší pro toho, kdo je častěji
nemocný a musí dojíždět k lékaři
specialistovi do Loun nebo jiných měst
mladší
v našem
kraji.
Samozřejmě,
obyvatelé Ročova mohou mít třeba jiný

P A N A

názor. Dále máme obchod s potravinami
(Jednota Rakovník), což je též dobré, i když
je v něm zboží dražší oproti městu, ale to
těžko ovlivníme.
Jste spokojený se staronovým vedením naší
obce?
Na tuto otázku musím být trochu opatrnější.
Co si lidé naší obce zvolili ve volbách, tak je
učiněno. Samozřejmě jsou tam někteří dobře
aktivní (jak to vidím za svou osobnost)
a také, jak to v životě bývá, někteří trochu
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opatrnější, aby si neudělali zle ve svém
vyjadřování vůči občanům.
Co byste změnil na chodu obce, popř. co
byste vylepšil v naší obci?
Kdyby byly finance (což hned tak nebudou):
a) dešťovou kanalizaci
b) opravit ulice
c) opravit sokolovnu.
Dále na komunikacích dodržovat dopravní
předpisy, jak v ulicích, tak na hlavní silnici
přes obec. Když by toto nemohlo být
kázeňsky dodrženo, tak bych požádal kraj
nebo orgány, které tyto věci mohou
rozhodnout a napravit (např. zpomalovací
prahy přes silnici, tzv. retardéry).
Vím, že se jako občan zajímáte o dění
v obci, např. pravidelnou účastí na
zasedání zastupitelstva. Proč si myslíte, že
účast na zastupitelstvu z řad občanů se
limitně blíží nule?
To je taktéž složité se k tomuto vyjádřit. Vše
je v lidech. Když jdu k volbám, volím lidi do
vedení obce. A tak chodím na schůze, abych
byl informován, co se bude v obci dít.
Zároveň slyším od místních „poslanců“
jejich stanoviska k daným problémům na
chod obce.

Jste na něco či na někoho právem hrdý
v naší obci?
Osobně se mi libí střed Ročova – park,
kostel, škola a vše další, co zkrášluje naši
obec. Mnoho dalších detailů, které jsem snad
opomněl – památné lípy apod. Chválím
práci různých spolků.
Vím, že jste často pracoval v zahraničí.
Vracel jste se rád na Ročov, stýskalo se
Vám?
Samozřejmě. Velmi rád jsem se vždy vracel
domů k mámě a tátovi, k celé rodině
a kamarádům. Od 14 do 30 let jsem byl
z domova, procestoval jsem plno měst (což
by bylo na malou stránku do Zpravodaje)
v Čechách, na Moravě, na Slovensku
(Martin, Žilina, Košice apod.). Cestoval
jsem letadlem, vlakem, autobusem, pracoval
jsem nad i pod zemí a cesty domů někdy
trvaly 15 i více hodin. Ale byl jsem mladý
a měl jsem chuť poznat svět, a proto jsem se
před 50 lety takto rozhodl. Nelituji.

Děkuji za odpovědi
V. V. Pour

R

E K O N S T R U K C E

K R A J S K É S I L N I C E
C H O D N Í K Ů

-

O P R A V Y

P

ro lepší orientaci uvedu příklady některých vlastnických vztahů
k pozemkům. Pozemky státu spravuje Pozemkový fond, vlastní
pozemky má Ústecký kraj, pozemky má také obec, dále
pozemky vlastní občané, firmy, různá družstva atd.
Konkrétně silnice, které procházejí Ročovem z Loun do Rakovníka,
leží na pozemcích Ústeckého kraje. V majetku kraje je většinou celá
šířka silnice „od domu k domu“. Z toho vyplývá, že městys Ročov
není vlastníkem a proto se nemůže jen tak rozhodnout a něco začít
budovat nebo opravovat na těchto cizích pozemcích. Až bude silnice
dokončena, bude provedeno její nové vyměření: kraj si ponechá ve
vlastnictví pouze vlastní těleso silnice a co „zbyde“ po stranách bude
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převedeno do majetku obce. Pozemky, které byly narušeny průběhem rekonstrukce, musí
stavební firma uvést do původního stavu. (nejlépe však do stavu ještě lepšího než před
zahájením prací).
Jaký je tedy současný postup při opravách chodníků na Ročově. Zastupitelstvo schválilo
nabídku firmy Silnice Group, že pro obec provede opravy všech stávajících chodníků podél
hlavní silnice za dohodnutou cenu 800 Kč/m². Jedná se o pozemky a chodníky mimo
prováděnou rekonstrukci, ale „přímo sousedící“ se silnicí. Není ovšem z finančních důvodů
možné opravit všechny pozemky obce, které by si to zasloužily. Současně bude využito
zbytkového materiálu po odfrézování staré silnice a tímto materiálem budou vyspraveny
některé místní komunikace.
M. Stanko

A

D O P C E

N A

D Á L K U

-

V Á N O Č N Í

D Á R E K

?

U

ž delší dobu uvažujeme s manželkou o tom, že si pod stromeček „nadělíme“ nějaké
dítě. Samozřejmě se nám jedná o finanční pomoc pro školní vzdělávání dětí
z rozvojových zemí. Existuje mnoho organizací, které se takovou pomocí dětem
zabývají. Např.:

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA: http://www.charitaadopce.cz/databaze.php3
Jiří Pergl: http://www.nasepenize.cz/adopce-na-dalku-pomahaji-chudsilide-majetni-si-nechaji-pro-korunu-vrtat-koleno-7244
Dálková adopce PLUS: http://www.incz.info/04-01.htm
Tyto organizace mají obvykle na svých internetových stránkách seznam
dětí, včetně základních údajů a fotografií.
I když se nám (v Čechách) někdy zdá, že naše ekonomická situace je špatná, pořád patříme
k těm šťastným, kteří umějí číst a psát, mají kde složit hlavu a většina z nás se nepotýká
s podvýživou, ale spíše naopak ☺. Částky, které je nutné vynaložit při podpoře jednoho dítěte,
se obvykle pohybují v rozmezí 5.000 – 7.000 Kč/ rok. Taková částka může být pro některé
zájemce příliš veliká. Proto nabízejí zprostředkovatelské organizace možnost, aby se
v pomoci pro jedno dítě spojilo více dárců.
Chceme tímto vyzvat podobně smýšlející občany, aby se připojili k této iniciativě.
Zájemci, kteří chcete takto podpořit konkrétní dítě, přihlaste se na obecním úřadu, nebo
kontaktujte přímo mě! Spojíme se podle svých možností do skupin a společně vybereme děti,
které budeme dlouhodobě podporovat.
Zamlouvá se nám např. toto dítě:
Hansani Imaya Fonseka
Narodila se 11. dubna 2000.
Hansani Imaya má starší sestru. Otec pracuje jako dělník a matka je
služebná. Příjem však nestačí na vzdělání dětí. Rodina žije v chudinském
slumu Badowitta na předměstí města Mount Lavinia (jižně od hl. města
Colomba) a je buddhistická.
Hansani Imaya si ve škole oblíbila matematiku a baví ji volejbal.
M. Stanko
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P

O Ž Á R N Í

N Á D R Ž

V

Ú

L O V I C Í C H

P

ro všechny milovníky koupání doporučuji osvěžení v požární nádrži v Úlovicích.
Mnozí sice ohrnují nos nad koupáním v takové „špíně“, ale z vlastní zkušenosti vím, že
čistější vodu budete marně hledat v širokém, dalekém okolí. Milovníci aquaparků se
mnou jistě nebudou souhlasit, ale když jsem se naposledy koupal v obdobném zařízení ve
Strakonicích, nemohl jsem se už dočkat, kdy se z toho ovzduší chlóru a tlačenice lidských těl
konečně dostanu. Nehledě na cenu vstupného, která není vůbec zanedbatelná.
Chtěl bych tímto za všechny, kteří využívají možnosti osvěžit se v Úlovicích poděkovat
dvěma občanům, kteří se o naše „koupaliště“ starají. V první řadě
je to členka zastupitelstva z Úlovic paní Milena Liptáková, která se
stará o čistotu vody, obstarává čistící tablety do vody, zprovoznila
záchody u ubytovny, připravila „odpadkové tašky“ a vůbec se
všestranně stará o „provoz“.
Dalším člověkem, který se zasloužil o zvelebení prostředí je pan
Jaroslav Petrlík.
Na svoje náklady vyrobil
a instaloval 2 bytelné
lavičky a převlékárnu.
Tomuto člověku lze jen
závidět,čeho je schopen
ve svém věku 84 let.
Velikou zásluhu mají
samozřejmě dobrovolní
hasiči, kteří zajišťují každoroční vyčištění nádrže
a posekání okolních porostů. Jmenovitě můžu uvést
Miloslava Moravce ml., který naposledy zajistil
posekání trávy v okolí.
V poslední době je znát i na přístupu mládeže, která se zde ráda koupe, že si váží skromné, ale
čisté a snadno dostupné možnosti se osvěžit.
Pozn. vydavatele: I obec Ročov má na stavu požární nádrže své zásluhy. Obec seká trávu,
hradí dezinfekci vody, zaplatila některé práce, které prováděla pí Liptáková s přítelem,
poskytla požární techniku a uhradila PHM.
M. Stanko

M

Á

N E B O

N E M Á

S T Á T

P E N Í Z E

?

Podlesí“. (Pro neznalé: jsou to internetové
stránky, které mají podporovat turistiku.)
Jak to všechno začne ? Nejprve někdo, kdo
disponuje penězi: např.: ministerstva,
krajské úřady, atd. …. vyhlásí pro určitý
okruh možných žadatelů nějaké téma, na
který bude peníze poskytovat. Obvykle se
tomu říká „výzva“. V případě dešťové
kanalizace to byl Krajský úřad Ústeckého
kraje, v případě turistického webu to tzv.
Regionální rada soudržnosti Severozápad.
Je to ta stejná organizace, jejíž čelní
představitelé byli nedávno vyšetřování

asto slyšíme tvrzení politiků na
všech úrovních, že „nejsou peníze“.
Zdůvodní se tím zdražování,
zvyšování daní, poplatky ve zdravotnictví
apod.
Tak jak to tedy chodí v praxi? Jak stát
hospodaří s našimi společnými prostředky?
Rozeberme si 2 příklady z Ročova. První
např.: „ Projekt na odvod povrchových vod
v Městysi
Ročov
–
protizáplavové
opatření.“ Pro zjednodušení budu uvádět
„dešťová kanalizace“ a druhý bude
„Turistický web mikroregionu lounské

Č
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policií. Kdo má zájem seznámit se
podrobně, může na stránkách:
http://www.nuts2severozapad.cz/proprijemce/archiv-vyzev-adokumentace/vyzva-c-21
Jak se ale k těmto penězům dostat?
Původním záměrem bylo, že obce a města
budou vypracovávat a podávat žádosti na
čerpání těchto peněz vlastními silami.
Postupně ale vzniklo mnoho poradenských
firem, které nabízejí, že všechnu
administrativu, spojenou s žádostmi zajistí
pro starosty a místní úředníky jako
placenou službu. Služeb těchto firem
využívá v současnosti většina obcí.
Poradenské firmy totiž nabízejí, že pokud
nebude žádost úspěšná, nebudou požadovat
žádné peníze. Také samotná pravidla
a administrativa okolo žádostí je zbytečně
složitá a byrokratická. U většiny starostů
tedy převládá názor, že je jednodušší,
využít služeb těchto firem i když to něco
bude stát.
Jak tedy konkrétně pracují tyto firmy?
Obvykle to funguje takto: poradenská firma
si hlídá, jaké výzvy jsou vyhlášeny. Pokud
je vyhlášeno téma, které by mohly
zpracovat, připraví nabídku a osloví
potencionální zájemce.
Rozebereme
si
nejprve
dešťovou
kanalizaci, jejíž první etapa již proběhla.
Vše začalo již v roce 2009, kdy poradenská
a projekční firma firma Atiking zjistila, že
je možné čerpat peníze na vypracování
projekové
dokumentace
na
„protipovodňová
opatření“,
připravila
nabídku pro Ročov, ve které nabídla služby
související s dotací. Dokumentace byla
další firmou vypracována a tato část akce
„dešťová kanalizace“ byla po prodloužení
se štěstím dokončena.
Jaký je výsledek a jaké jsou náklady?
Ročov má dokumentaci na základě které
může někdy v budoucnu opět žádat
o dotace na další, již poslední stupeň
dokumentace, tzv.: prováděcí projekty. Až
by měl i tuto dokumentaci, může žádat opět
o dotace na vlastní stavební práce, které
jsou odhadovány na 18 – 30 miliónů Kč.
Do toho ještě zasáhla rekonstrukce krajské

silnice a žádná koordinace mezi projekty na
dešťovou kanalizaci a rekonstrukci krajské
silnice. Tuto koordinaci měl zajistit starosta
Ročova, který jako jediný již od počátku
věděl, že se plánují obě tyto akce a že bude
nutné obě dokumentace sladit. Projektanti
dešťové kanalizace v krajské silnicí ani
dlouhou dobu nevěděli, že se plánuje
projekt na dešťovou kanalizaci pro zbytek
obce. Proto ve svém projektu likvidace
dešťových vod ze silnice s napojením na
dešťovou kanalizaci ve zbytku obce nijak
nepočítali. Do opravené krajské silnice se
nesmí po dobu 5 let stavebně zasahovat,
takže minimálně po tuto dobu se nemůže
dešťová kanalizace v obci realizovat.
A náklady? Stát to stálo přibližně 1.100.000
Kč a obec Ročov cca 500.000 Kč.
Poznámka:
Víte o tom, že podle zákona se
odměny
projektantům
odvozují
od cen toho, co se projektuje? Myslíte,
že se budou projektanti dobrovolně
snažit,
aby
ceny
jimi
navrhovaných
staveb byly co nejnižší?
Aby tedy měly co nejnižší odměny?
Teď se podíváme na akci Turistický web.
Ta opět začala tak, že firma Galileo si
zjistila, že je možné žádat v rámci výzvy
o dotace na podporu cestovního ruchu. Tato
firma
se
zabývá
právě
tvorbou
internetových stránek a logicky se snaží
zajistit si zakázky. Připravila tedy nabídky
pro obce a mikroregiony, že požádá
o dotace a v případě úspěchu bude projekt
realizovat. Pro náš mikroregion Podlesí
jsou předpokládané náklady ve výši
1.430.000 Kč, ale náklady Ročova by byly
pouhých 23.834 Kč. Kdo by to nebral, že?
Také jsem hlasoval pro. Jedinou vadou je
podle mého názoru to, co jsem nadepsal
v názvu příspěvku „má nebo nemá stát
peníze“, když si může dovolit vynaložit
milion na takovouto, ne úplně nezbytnou
akci ? Firma Galileo nebude samozřejmě
realizovat turistický web pouze pro náš
mikroregion, ale jedná se o celostátní akci.
Takže kolik milionů utratí stát na podobné
akce.
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Pozn. vydavatele: Prováděcí projekty jsou součástí nákladů na realizaci stavby, nežádá se
o ně zvlášť. Pokud se týká koordinace projektů silnice a kanalizace, v době projektování
opravy silnice II/229 Louny Rakovník. Již úvodu jsme se snažili s Ing. Chloubou a Ing.
Sochůrkem o koordinaci, jsou k dispozici kopie dopisů s připomínkami této komise, které jsme
poslali projekční firmě. Kraj neměl uši, protože by jim to zvedlo náklady. Bylo dokonce
i jedno jednání na faře, kterého se účastnili zástupci z kraje, projekční firmy a SÚS Louny.
M. Stanko

D

I G I T A L I Z A C E

K A T A S T R U

N E M O V I T O S T Í

V

měsíci říjnu Katastrální pracoviště Louny dokončuje obnovu operátu v katastrálním
území Břínkov, obec Ročov, tj. přepracování katastrální mapy z analogové formy do
formy digitální. Před vyhlášením platnosti digitalizované mapy bude obnovovaný
operát vyložen od 24.10. do 7.11.2011 k nahlédnutí vlastníkům v budově školy, Úřadu
městyse Ročov v běžných úředních hodinách Po 9:00 – 17:30 hod; Út a Čt 6:30 -14:00 hod;
St 6:30-15:30 hod; Pá 6:30 do 12:30 hod. Z toho ve dnech
24.10. a 7.11. 2011 od 9:00 do 16:00 bude k veřejnému
nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.
Vlastníci si mohou v digitalizované mapě prohlédnout zobrazení
svých nemovitostí, případně mohou v termínu 24.10.-22.11.2011
podat námitku proti obsahu obnoveného operátu. Poté katastrální
úřad vyhlásí platnost digitální mapy a tím se dosavadní
analogové mapy na plastových foliích stanou neplatnými. Po
vyhlášení platnosti bude aktuální stav digitální katastrální mapy dostupný na internetu
v aplikaci Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Katastrální pracoviště Louny

R

O Č O V

P Ř I V Í T A L

O S M

N

eděle 26. června byla slavnostním
dnem pro osm malých dítek
z Ročova a okolí, která se
oficiálně stala občánky Ročova. Od
dvou hodin odpoledne se vítaly tři
děti narozené v roce 2009: Jakub
Švarc, Vít Ibl a Karolínka
Hrtánková. Ve tři hodiny se začaly
vítat děti, které se narodily v roce
2010: Jakub Josef Keprta, Martin
Saifrt, Martin Mašek, Jáchym Hovorka
a David Novák. Jediné dítko, které mělo
přítomné oba rodiče, byla Karolínka.
Bohužel rodiče obou Jakubů, Vítka
a Martina M. na pozvánku nezareagovali
a nepřišli, což si myslím, byla škoda.
Atmosféra v zasedací místnosti byla takřka
vznešená. Uvítací řeč měla zastupitelka

N O V Ý C H

O B Č Á N K Ů

paní Petrová, která děti přivítala. Poté
přednesl slavnostní řeč pan
starosta a zástupci dětí se
podepsali do kroniky (ve které je
u každého jména nového občánka
krásný obrázek – tentokrát od paní
Kubátové), dostali malý dárek
a hezkou oranžovou gerberu.
Každé děťátko se pohoupalo
v krásné obecní kolébce, kterou
měla na starost paní místostarostka. Milou
kulturní vložku měli žáci z ročovské školy.
Pod vedením paní učitelky Bajákové
odrecitovali hezké básničky. Věřím, že na
vítání budou rodiče a možná i jejich děti
vzpomínat jako na hezký zážitek. Už teď se
na
další
vítání.
těším
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