Číslo 5 * červen 2012
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
jaro za pár dní skončí a začnou letní prázdniny, které uvítají zejména
děti. Doufám, že sluníčko nám bude přát.
Několikrát se již sešla komise pro přípravu oslav 660. výročí založení
Horního Ročova. Jisté je, že slavnosti se budou konat 15. a 16. září
a program bude bohatý.
Za celý Zpravodaj děkuji ročovskému patriotu panu Hanuši Adamcovi,
který mu vyjádřil dopisem podporu, ocenil naši práci a navrhl možná
vylepšení.
Páté číslo Zpravodaje Vám opět nabízí mnoho zajímavých článků
z Ročova a okolí. Přeji Vám, milí čtenáři, dobré počtení a věřím, že se
v hojnější míře zapojíte do tvorby Zpravodaje. Budeme rádi.
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor
R O Č O V Š T Í D I V A D E L N Í C I –
O C H O T N I C K Ý S P O L E K S L O V A N
rámci 660. výročí založení Ročova bychom chtěli připomenout
dnes už málo známou, ale zajímavou stránku kulturního života
našich předků v 19. století. Zároveň je to zajímavý doklad toho,
jak i na venkov působily vlastenecké akce, v tomto případě založení
Národního divadla.

V

Počátky ochotnického divadla jsou spojeny s bývalým hostincem
„U české koruny“ v č. p. 15. V r. 1868 se jeho majitel a ročovský stavitel Vojtěch Kinšt vydal s pozdějším řídícím učitelem Rudolfem Vohánkou na slavnost položení základního kamene Národního divadla do
Prahy. Pod dojmem této události se rozhodli založit ochotnický spolek
v Ročově. Ještě v témže roce byli získáni další nadšenci: Černý – hodinář z Dol. Ročova, Václav Gebauský, Čeněk Kavka, Josef Kozel, Josef
Malaník z Dol. Ročova, Antonín Pázler kovář a jeho syn Josef, Jan
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Petřík – řídící učitel v Dol. Ročově. O něco
později se přidali učitel Jan Tvrzník, Gustav
Kulhánek, Antonín Termer a Josef Čečetka,
ženské role představovaly Marie Kinštová
a Emilie Knorrová. V r. 1869 si spolek
opatřil stanovy a zažádal o povolení. Součástí žádosti byl i seznam prvních členů
spolku včetně jejich věku a zaměstnání:
předsedou byl Václav Richter, dolnoročovský sládek, stár 53 let; ročovský stavitel
Vojtěch Kinšt – ředitel spolku, 47 let; mlynář Josef Ibl – pokladník, 42 let;
kupec Josef Kozel – jednatel, 23
let; kovář Josef Pázler – 1. „kasír“, 45 let; učitel Jan Petřík –
2. „kasír“, 67 let; podučitel Rudolf Vohánka – sbormistr; Antonín Vykouk – „absolvent realista“ a režisér, 19 let; domkář
Josef Termer – 1. biletář, 28 let;
zámečník Václav Aulický – 2. biletář,
48 let; podučitel Jan Tvrzník – „účinkující
při hudbě“, 20 let; studující Josef Bláha,
20 let; studující Vojtěch Kinšt, 19 let; Alois
Kulhánek, 23 let; František Kozel, 21 let;
Jan Pázler, 21 let; domkář Josef Malaník,
50 let; domkář Václav Malaník, 40 let;
Eminger, 23 let; ekonomický praktikant
(v panském dvoře) František Petřik, 19 let;
sládkova schovanka slečna Rulfová, 19 let;
slečna Kinštová 18 let; slečna Marková
19 let; slečna Kozlová 18 let; slečna Kavková, 18 let. Prvotní složení bylo tedy velmi pestré a zahrnovalo věkově i zaměstnáním odlišné ochotníky, charakteristická je
účast studentů.
Zároveň bylo získáváno základní vybavení
a jeviště, které se ovšem muselo pro každé
představení postavit. Hrálo se v 1. patře
hostince „U české koruny“, kde býval sál.
První hra na úvod byla typickou dobovou
fraškou, kterou sepsal vlastenecký autor
a vydavatel divadelních her J. M. Boleslavský s názvem „Vrahové ve městě“. Následovaly další veselohry, ale v repertoáru se
objevili i Hugovi „Bídníci“ a v r. 1873 se
hrála Tylova báchorka „Jiříkovo vidění
aneb Cesta do Ameriky“. Později následovaly hry tehdejších známých autorů: F. F.

Šamberk – Jedenácté přikázání, Jos. Štolba
– Závěť, Václav Štech – Třetí zvonění,
Klicpera, Stroupežnický – Naši furianti,
Mrštíkové – Maryša, Jirásek – Otec, ale
nechybí ani proslulá hra Raupachova Mlynář a jeho dítě.
Spolek si založil vlastní knihovnu her, pro
ni přijal r. 1892 knihovní řád. V případě
rozchodu spolku měla knihovna připadnout
obci. Postupně se vytvořilo vedení – výbor
a volení funkcionáři: předseda,
ředitel, jednatel, režisér, pokladník, knihovník, správce domu
a garderoby.
Činnost spolku procházela obdobími aktivity i útlumu. Např.
v r. 1892 se hrálo třikrát, ale
v letech 1895–97 činnost nebyla
téměř žádná. Po krátkém oživení na konci
90. let procházel spolek krizí. V únoru 1904
se sešel výbor a jednalo se o dalším osudu
spolku. Objevily se i návrhy na jeho rozpuštění, ale nakonec všichni souhlasili
s obnovením činnosti. Začalo se opět hrát,
přičemž z této doby pochází zajímavé usnesení: „…by hercům bylo zakázáno v přestávkách oponu odhrnovati a takto obecenstvo si nápadně prohlížeti.“
V dalších letech se hrálo pravidelně, jedna
i dvě hry do roka, stále v sále u Křížů. Dařilo se získávat nové členy, finanční situace
umožňovala opravit a vylepšit jeviště acetylenovým osvětlením. Spolek byl ve velmi
dobrých stycích se Sokolem: v r. 1907 výtěžek hry věnován na úhradu nákladů cesty
cvičenců ročovského Sokola na V. všesokolský slet do Prahy, Sokol obdržel i výtěžek dalších her. Divadelní představení někdy byla spojována s taneční zábavou.
Do další činnosti zasáhla 1. světová válka.
V roce 1915 se nehrálo, až v březnu 1916 se
dávala Jiráskova hra Otec. Část výtěžku
byla odevzdána Komisi pro péči o vdovy
a sirotky po padlých vojínech. Hrálo se
i v následujících letech, vybírány nenáročné
veselohry (Diblík, Šotek z hor; Naše rozto-
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milá Baruška). Spolek měl v této době
25 členů. Činnost pokračovala i po vzniku
republiky, ale měla klesající tendenci.
Možná konkurencí zde byl Sokol, kde existoval zábavní odbor, který kromě šibřinků
se snažil i o divadlo. Proti ochotnickému
spolku měl výhodu ve stálém jevišti v nově
postavené sokolovně. A tak se v květnu
roku 1927 sešla valná hromada ochotníků a
jednomyslně se usnesla ukončit činnost.
Jmění a inventář byly předány podle předchozí dohody Sokolu.

19. století. Nacházíme mezi nimi především
učitele: Rudolf Vohánka, František Schneider, vynikající organizátor českého chmelařství; Josef Beneš – dlouholetý řídící učitel v Dol. Ročově i v nové hornoročovské
škole, Augustin Kříž, později Josef Kotík,
Karel Chlouba. Aktivně působil ve spolku
ročovský lékárník Mgr. Emil Wolf, dlouholetý starosta Ročova Matěj Pázler, samozřejmě mnozí další – řemeslníci, rolníci. Nelitovali času a někdy i finančních prostředků
a poskytovali kultivovanou zábavu sobě
i spoluobčanům.

Jména spolkových funkcionářů se nám zachovala v souvislejší řadě až z 90. let

Z

J E D N Á N Í

Z A S T U P I T E L S T V A
R O Č O V A

K. Mareš
M Ě S T Y S E

INVESTICE
Zastupitelstvo schválilo preference investic na rok 2012 v tomto pořadí:
1. Sokolovna – celková rekonstrukce
2. Mateřská škola – zateplení stropu a oprava štítu
3. Odvod povrchových vod – protizáplavové opatření – realizace.
OSLAVY 660 LET VZNIKU HORNÍHO ROČOVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na tyto oslavy.
Přípravy oslav organizuje komise ve složení: PhDr. Karel Mareš, V. Trylč, Ing. J. Sejval,
V. V. Pour.
OPRAVA ZVONIČKY V ÚLOVICÍCH
Spolku pro obnovu Ročova byl odsouhlasen příspěvek ve výši 10.000 Kč na opravu dřevěné zvoničky.
OPRAVA LOUTEK
Loutkařský kroužek obdrží finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč na opravy loutek.
M. Stanko
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P R A V O M O C I

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

pozorňuji na zákon o obcích č. 128/2000 Sb. a § 84 a dále o pravomocích zastupitelstva. To se stará zejména o rozpočet a majetek obce, schvaluje příjmy a výdaje.
ZM by tedy mělo např. schválit především výdaje na oslavy 660. let založení obce
Ročov. Podrobnosti jsou už na výkonné radě.
Do pravomocí ZM podle mě nespadá ani schválit někoho do funkce šéfredaktora Zpravodaje, to je opět věc rady. Jiná věc by byla schválení velikosti odměny (pokud zastupitelstvo
nestanovilo finanční limit pro drobné výdaje, do kterého si může rada rozhodovat sama).
Do pravomocí ZM nespadá ani schválení projektu zastávky, pouze souhlas s investicí do
zastávky – a to hlavně realizace – projekt je pouze malé procento z nákladů.
Zastupitelstvo také nemůže navrhovat schodiště a rampy, zejména proto, že ani nezná příslušné normy a předpisy (jako např. na chodníku před Termerovou: postavené schodiště
má moc velké rozměry – neodpovídá délce kroku).
Členové zastupitelstva by vůbec měli být soudní a nebrat na sebe funkce stavební komise,
stavebního dozoru či architektonické činnosti, pokud nejsou architekty ani stavaři - jako
např. při stavbě chodníku. Potom stavba vykazuje řadu chyb (viz můj dopis obci).

U

Ing. arch. K. Chlouba
Z

J E D N Á N Í

R A D Y

M Ě S T Y S E

R O Č O V A

RM schválila:
 zveřejnění pronájmu pozemků pí Ermolové, Dolní Ročov, mlýn
 uzavření smlouvy s ÚP na vytvoření 4 pracovních míst v rámci VPP
 uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a Telefonica v k. ú. Úlovice
 uzavření dodatku smlouvy s městem Louny na úhradu neinvestičních provozních
nákladů na ročovské žáky docházející do lounských základních škol za 1. pololetí
75.120 Kč
 zadání zakázky na dokončení místního rozhlasu v Úlovicích za nabídkovou cenu
16.000 Kč fě Arset servis Louny
 přidělení bytu v č. p. 18 pí Pecekové
RM bere na vědomí:
 stanoviska Krajské hygienické stanice, Krajské veterinární správy, Odboru životního prostření městského úřadu Louny ve věci chovu koně pí Žourové
 odstoupení ředitelky MŠ Ročov Mgr. Holubové z funkce ke dni 31. 8. 2012
RM doručuje:
 ZM schválit sazbu paušálního poplatku za hodinu provozu sálu sokolovny, a to
100 Kč včetně energií. Pro děti užívání bezplatné
 ZM schválit směnu pozemků obce a ZD Ročov, a to m2 za m2
RM ukládá:
 starostovi vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Ročov
J. Pourová
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J E D N Á N Í R A D Y M Ě S T Y S E –
I N F O R M O V A N O S T Z A S T U P I T E L Ů

R

ád bych reagoval na poznámku V. Trylče ve Zpravodaji č. 4, cituji:
„Ti zastupitelé, kteří nejsou členy rady, mohou dávat radě podněty k jednání, popř. být
pozváni do rady k projednání záležitostí, které navrhují k projednání.“

To je samozřejmě pravda, ale jak to nejlépe udělat v praxi? Současný zavedený stav je tento: rada městyse (rada má 5 členů) zasedá podle potřeby, projedná zařazené body, schválí
co má v kompetenci, provede zápis a hotovo. Následně je na zasedání zastupitelstva zařazen bod, ve kterém jsou zastupitelé dodatečně seznámeni s usneseními rady a projednávanými body. Mezi dvěma zasedáními zastupitelstva proběhne například 4–6 jednání rady.
Zpoždění informací je tedy v řádu týdnů až měsíců. Některé detaily jednání rady nejsou
uváděny vůbec z důvodu ochrany osobních údajů.
Jakou má tedy zastupitel možnost vyjádřit se k projednávané věci, když ani neví, že bude
nějaká věc v radě projednávána a nezná ani termíny jednání rady?
Již na začátku roku 2011 jsem žádal radu městyse, aby pravidelně rozesílala všem zastupitelům pozvánky na jednání rady s uvedením termínu a projednávanými body. Snažil jsem
se vysvětlit, že i ostatní zastupitelé by mohli mít připomínky nebo otázky k projednávaným
bodům. Tímto způsobem by mohli zastupitelé včas reagovat. Tento můj návrh ale nebyl
přijat.
M. Stanko

Pozn. vydavatele:
Dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
 § 82 a) má člen zastupitelstva právo předkládat radě obce návrhy na projednání
 § 82 b) má člen zastupitelstva právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu
obce, její jednotlivé členy …
 § 99 rada obce odpovídá za svou činnost zastupitelstvu obce
 § 101 (1) rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou
neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího
člena zastupitelstva obce a jiné osoby
 § 102 (1) rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jim přijatých usnesení
Z výše citovaných částí Zákona o obcích plyne, že rada obce je výkonným orgánem obce
a odpovídá za svoji činnost zastupitelstvu. Neznamená to tedy, že rada obce je povinna
hlásit své jednání dopředu. Rada projednává úkoly, které jí ze zákona náleží. Pokud tedy
není někdo spokojený s činností Rady městyse Ročova, může podat návrh na převolení členů rady nebo vznášet dotazy na radu, dále může iniciovat, aby od příštího volebního období rada v obci volena nebyla, popř. vznášet radě dotazy a návrhy na projednání. Zastupitel
nemá právo výhradně zasahovat do činnosti rady, Rada se zodpovídá ze své činnosti zastupitelstvu jako celku, které má možnost radu odvolat. Kdyby o všem, co se na Radě projednává, bylo dopředu i zpětně zastupitelstvo informováno v celé šíři, nemusela by v obci rada
být. Její kompetence by přešly na starostu – § 99(2). Dle Zákona o obcích jsou pro radu
i zastupitelstvo určeny pravomoci, které jsou výhradně v jejich kompetenci.
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V Í T Á N Í

O B Č Á N K Ů

K

dyž jsem do druhého Zpravodaje psal článek o vítání osmi nových
občánků, nečekal jsem, že v pátém čísle budu připravovat článek
o dalším vítání. V neděli 15. dubna proběhlo v zasedací místnosti
slavnostní uvítání nových občánků Ročova. Tentokrát na tuto slavnostní
událost přišli skoro všichni. Kromě jednoho tatínka dorazili vždy oba rodiče spolu se svými dětmi. Jako minulý rok přivítala přítomné (a že nás
bylo hodně) zastupitelka paní Petrová. Svůj projev přednesl, nejen
k rodičům, starosta městyse pan Trylč. Tradiční kulturní vložku obstarali žáci ze základní
školy. Po vystoupení dětí postupně tak, jak jsou noví občánci zapsáni v kronice, přicházeli
rodiče a zapisovali se do ní. Od starosty dostali žlutou gerberu, dárek a mohli si svoji ratolest pohoupat v červené obecní kolébce. Přivítali jsme mezi nás Elišku, Emičku, Čeňka,
Štěpána a Vítka. Přeji všem pokojnou a úspěšnou životní pouť.

V. V. Pour
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S E Ř E D I T E L K Y M A T E Ř S K É
Š K O L Y V R O Č O V Ě
m a g i s t r y M a r t i n y H o l u b o v é

Vážená paní ředitelko, jistě
jste před působením na Ročově
učila v městských mateřských
školách. Co Vás vedlo k tomu,
abyste šla dělat ředitelku
k nám na vesnici?
V minulosti jsem pracovala jako učitelka
nejenom v městských mateřských školách,
ale i v těch vesnických. Když jsem zjistila,
že byl vyhlášen konkurz na ředitelku mateřské školy v Ročově, rozhodla jsem se, že se
přihlásím. Vyšlo to a jsem za tuto zkušenost
vděčná.
Jaké jste si po úspěšném výběrovém řízení
na post ředitelky MŠ Ročov vytyčila cíle?
Co se Vám podařilo uskutečnit a naopak,
zaznamenala jste nějaké neúspěchy?
Samozřejmě jsem si ještě před nástupem do
funkce stanovila určité priority, na které
jsem se chtěla zaměřit jako první. Jedním
z hlavních úkolů bylo zejména zajištění dostatečného počtu dětí v mateřské škole. Dle
slov bývalé paní ředitelky byla totiž škola
v minulých letech často kapacitně méně
využívána. Z tohoto důvodu jsem například
nechala zřídit webové stránky, které škola
dosud neměla. Tím jsme se více „zviditelnili“ a většina rodičů nově příchozích dětí mi
sdělila, že si nás vybrali právě na základě
informací získaných z našich webových
stránek.
Kolik dětí v současné době navštěvuje mateřskou školu? Již víte, kolik dětí nastoupí
do školky v následujícím školním roce?
V současné době máme mateřskou školu
zcela zaplněnou a na další školní rok nám
zbývají poslední dvě volná místa.

V čem je ročovská mateřská škola pro děti
jiná oproti školkám ve městech? Proč by
měli rodiče zapsat svoji ratolest právě do
školky v Ročově?
Obecně platí, že mezi vesnickými a městskými mateřskými školami jsou určité odlišnosti. Na vesnici bývá menší počet dětí,
rodinné prostředí, větší kontakt s okolní
přírodou apod. Naše škola má tu přednost,
že máme stálý personál, který se dětem snaží co nejvíce věnovat. Budova školy se nachází uprostřed nádherné přírody, kterou
využíváme při každé příležitosti a během
celého roku, ať už se jedná o různé tematické vycházky do okolí nebo třeba využití nově zařízené školní zahrady. Celoročně připravujeme pro naše děti nejrůznější akce,
výlety, návštěvy divadla, plavecký výcvik,
výuku anglického jazyka, besídky pro rodiče
… Všichni se tu zkrátka snažíme o to, aby
k nám děti chodily rády, byly zde spokojené
a aby byly co nejlépe připraveny na vstup
do základní školy.
Připravujete s dětmi akce pro rodiče a veřejnost. Můžeme se v nejbližší době těšit na
nějaké představení nebo besídku? Vystoupí
děti také na oslavách 660. výročí založení
Horního Ročova?
Jak jsem se již zmiňovala, plánujeme celoročně mnoho zajímavých akcí. Na měsíc
červen chystáme například soutěžní dopoledne na školní zahradě ke Dni dětí, přijede
k nám divadlo s pohádkou „Slůně zahradníkem“, Lesy ČR pro nás již tradičně připravují dopolední pobyt v lese, zaměřený na
ekologickou výchovu. Odvážné děti si budou moci vyzkoušet noční spaní v mateřské
škole. Uskuteční se školní výlet do Libochovic na místní zámek a samozřejmě proběhne
i rozloučení s budoucími školáky. V září se
naše děti určitě zúčastní i oslav 660. výročí
založení obce.
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Školka nebude otevřená o letní prázdniny,
jak zaznělo na posledním jednání Zastupitelstva městyse Ročova. V Cítolibech praská školka ve švech a půlku prázdnin bude
otevřena. Nežádali Vás rodiče alespoň
o dřívější otevření školky, jako tomu bylo
před rokem? Byl zájem o provoz školky
o prázdniny?
Mám informace, že s výjimkou právě minulého školního roku byla mateřská škola za
posledních patnáct, dvacet let vždy uzavřena po oba prázdninové měsíce. Loni někteří
rodiče projevili zájem o otevření již
v srpnu. Proto jsem udělala písemný průzkum mezi rodiči a z něho vyplynulo, že více
jak polovina z nich by uvítala, kdyby byla
mateřské škola otevřena i během prázdnin.
Chtěli jsme těmto rodičům samozřejmě vyhovět, mateřskou školu jsme v srpnu otevřeli, ale z původního počtu přihlášených docházelo kolem pěti dětí denně. Mateřská
škola tedy rozhodně ve švech nepraskala.
(Pozn. red. V otázce byla myšlena MŠ
v Cítolibech, nikoli v Ročově.) Nejenom, že
zejména pedagogičtí pracovníci neměli kdy
dočerpat řádnou dovolenou, ale současně
byl tento provoz po ekonomické stránce
značně ztrátový. Po této zkušenosti jsme
proto letos neplánovali otevření školy
o prázdninách, nebyl asi žádný zájem ze
strany rodičů. Letní měsíce budou využity
zejména k čerpání dovolené všech zaměstnanců, dále proběhnou plánované opravy,
malování jednotlivých místností, úprava
školní zahrady, generální úklid celé budovy
a samozřejmě příprava nového školního
roku, včetně předání školy nové paní ředitelce.

dobrá zpráva. Jak jste takového výsledku
hospodaření dosáhli?
Máte pravdu, že v dnešní době ušetřit takovou částku jistě dobrá zpráva je. Společně
se všemi zaměstnanci jsme se snažili maximálně šetřit co se týká spotřeby energií
a vedli jsme k tomu i naše děti – zbytečně
nesvítit, nenechávat dlouho puštěnou vodu
během mytí apod. Určitě se projevilo i to,
že byla v minulosti vyměněna stará okna za
plastová. Dále jsme pořizovali jen věci,
které byly opravdu nutné pro provoz školy,
místo koupě nové televize nebo multifunkční
tiskárny jsme využili bezplatnou zápůjčku
těchto věcí. Z peněz získaných za sběr papíru a PET lahví jsme zakoupily nový DVD
přehrávač a některé didaktické pomůcky.
V budoucnosti pak budou ušetřené peníze
z rezervního fondu použity například na
zateplení stropu celé budovy, a tím se ušetří
další peníze za teplo …
K 31. srpnu 2012 končíte ve funkci ředitelky. Líbilo se Vám u nás? Budete ráda
vzpomínat na Ročov?
Z ročovské mateřské školy odcházím
z osobních důvodů, nikoli pracovních. Byla
to pro mě obrovská zkušenost a určitě budu
vzpomínat v dobrém. Chtěla bych tímto
využít příležitosti a poděkovat zřizovateli za
velmi dobrou spolupráci a podporu. Také
děkuji všem zaměstnancům mateřské školy,
kteří svoji práci odváděli vždy na sto procent. Nejvíce ale budu s láskou vzpomínat
na všechny děti a určitě se na ně přijedu
v budoucnu podívat.

Na zastupitelstvu Vám také zastupitelé
schválili převod ušetřených peněz do fondů
(odměn a rezervního). Přebytek byl veliký,
přes devadesát tisíc, což je v dnešní době
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K L Á Š T E R

D Ř Í V E

A

N Y N Í

ěli jsme možnost shlédnout dokument Ostravské televize o dolnoročovském
klášteře. Velmi zajímavě zpracovaná filmová podoba a poutavé vyprávění moderátorky Marie Borovičkové, a především pana doktora Karla Mareše, nám
mnohé objasnila. Jak dříve naši předci uměli využít obrovského komplexu i pozemků
k němu náležejících, jak tohle malebné údolí žilo
svým čilým ruchem, kolik lidí zde bydlelo, pracovalo, rodilo se i umíralo. V současné době je zde
pusto, nikdo snad nemá zájem, aby se do kláštera
vrátil život. Úrodná půda, kde bývaly sady, plno
ovoce, zeleniny i drobného zvířectva, je zarostlá
trním, bezinkami a divokými nálety bříz a jiných
plevelů, namísto ovocných sadů, které lemovaly
stráně v celém údolí směrem ke Třeboci a Úlovicím. Kde je chyba, a kdo za to může? Vina se svádí
na majitele – Řád augustiniánů, na bývalé vedení
města Loun, že nedojednali podmínky k provozu dětské psychiatrické léčebny, že ten, či
onen úředník pochybil? Na čí straně je vina a pravda, je v současné době nepodstatné, ale
jak napravit a znova oživit smysluplně tento skvost v naší obci? Hlavní je dokonalá spolupráce všech institucí, které mají možnost vše rozhýbat a dát do pořádku, majitelé nemovitosti a jejich vůle konečně humanitárně využít prostory k bydlení těch, kteří potřebují pomoc. Ideální by byl projekt na třígenerační dům pro matky s dětmi v nouzi, pro seniory,
a také pro mladé lidi z dětských domovů. Spousta práce všem – na pozemcích, polích
a sadech, drobná řemesla i služby v místě, zaplnění mateřské školky i znovu otevření základní školy až do devátého ročníku? Možná utopie, ale i skutečná realita se nám všem
otevírá, jen ji umět využít k užitku a prospěchu nás všech.
M. Liptáková

M

Stalo se:
 v dolnoročovské bazilice se konala 13. května mše. Sloužil ji augustinián, otec
Juan. Mše byla za všechny maminky, protože měly svůj svátek
 při cestě do Dolního Ročova se opravila stará pumpa na vodu. Byla opravena zídka
u Polívků
 probíhá oprava zdi hřbitova v Dolním Ročově
Stane se:
 17. června od 14:30 hod. slouží otec Juan mši v Dolním Ročově
 slavnostní první zvonění opravené husitské zvoničky v Úlovicích proběhne
30. června od 15:30 do 16:30. Úvodní slovo pronese paní farářka z Loun
 v rámci přeshraniční spolupráce navštíví partnerskou obec Rötschau v SRN delegace našeho městyse
 dále se schází Komise pro přípravu oslav 660. výročí založení Horního Ročova
V. V. Pour
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N E N Á R O Č N Ý

J A R N Í

C Y K L O V Ý L E T

arní období je mimořádně vhodné pro cykloturistiku v okolí Ročova. Jedna z nejméně
náročných, ale na druhou stranu zase nejhezčích, je trasa do Selmického lesa
s návštěvou vyhlídky nad Konětopy. Celá trasa je prakticky po rovině, lesní cesty jsou
v dobrém stavu – doporučujeme.

J

výhled se silnicí na Markvarec
odpočívadlo u lesní
cesty na Konětopy

Eva a Mirek Stankovi

T U R I S T I C K É

T R A S Y

Ročova se můžete vydat všemi směry a na různé vzdálenosti. Dobré turistické značení nám usnadní orientaci po
kraji. Nejbližší okolí Ročova je na krátkou procházku jak
dělané. Už jen spatřit v údolí dolnoročovský klášter a majestátní
poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie se dvěma věžemi je zážitek par excellence.
Delší trasu můžete absolvovat z Ročova po zelené na nedalekou
zříceninu hradu Pravda (6 km). Na opačnou stranu se vydáme na
zaniklé hradiště Dřevíč (6 km) s kaplí sv. Václava nad obcí Smilovice. Při cestě do Smilovic se u cesty nachází socha sv. Markéty
(asi 2,5 km), od které je krásný výhled na České středohoří s jeho
nejvyšší horou Milešovkou. Vydat se můžete po žluté i do deset
kilometrů vzdálených Divic s historickou tvrzí. Místní jistě znají tzv. Pochvalovskou vyhlídku (asi 5 km), která se nachází za „Třemi kříži“ nad obcí Pochvalov. Tam ovšem barevné turistické značky nevedou.
Na celodenní výlet se z Ročova můžete vypravit po různých barvách. Například do Krušovic (14 km), kde vaří jedno
z nejznámějších piv. Krásná trasa stinným lesnatým terénem může
směřovat i do Žerotína (17,5 km), kde jsou zříceniny hradu a rybník na koupání, a odkud je coby kamenem dohodil do Panenského
Týnce se zámkem a magicky působícím nedostavěným kostelem.
Sličná je i Smolnice (20 km) s kostelem sv. Bartoloměje, který je
vidět ze širokého okolí. Za cíl můžete zvolit i Louny s cílem na
Mírovém náměstí (14,5 km).
Za zmínku stojí též cyklostezky, po kterých se každý rok vydává
mnoho místních i přespolních cykloturistů.
V. V. Pour

Z
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P R V N Í

Z V O N Ě N Í

V

Ú L O V I C Í C H

ne 16. 6. 2012 bude 1. zvonění v Úlovicích na opravené zvoničce. Tuto slavnost
zahájí farářka Církve husitské, s proslovem vystoupí členové
Spolku pro obnovu Ročova.
Malý kulturní program potom proběhne v kapličce, kde zazpívá Ročovský sbor (příslib Karla Chlouby) a zahrají
flétničky Jany Sečanské se sólistkou Kateřinou Štolovou. Místní děvčata
vystoupí se svými skladbami. Srdečně zveme všechny dobré lidi z okolí.

D

Za Spolek pro obnovu Ročova Milena Liptáková

C O

J E

N E J S L A D Š Í ?

N O

pohádkách se často opakuje otázka pro hloupého Honzu, který
však na všechno zná správnou
odpověď. Tolikrát mu dáme za pravdu,
když po vyčerpání, těžké práci, nebo
v nemoci nemůžeme usnout a spánek stále
nepřichází. Bereme si různé léky, pijeme
meduňkový čaj, řídíme se zaručenými
babskými radami, než konečně kýžený
klidný a opojný spánek přijde a my usínáme v očekávání sladkých snů. To je
jedna věc, ale co když nás začnou rušit
okolní vlivy, které člověku brání pohroužit se do snu? Například i po stanoveném
nočním klidu kdosi pustí nahlas disko,

P Ř E C E

S P Á N E K

nebo techno hudbu, jiný se hlasitě dohaduje se svým protivníkem, opilci se vrací
z oslavy, sousedův pes pro nic za nic blafe
a blafe a majitel je asi hluchý, nebo
schválně nechá hafana štěkat celou noc!?
Někteří spí ve dne a je jim jedno, co se
děje v noci, že jiní lidé vstávají časně do
práce a jsou-li nevyspalí, jaké je to pak
v zaměstnání náročné vydržet celou směnu v bdělém stavu. Tak co teď s tím naděláme? Jasně, že jsou výjimky, ale ne snad
každou noc musí někteří rušit pokojný
noční klid. Každý zná ten slastný pocit,
když se ráno probudí odpočatý, připravený zvládat vše co jej opět čeká.

V

M. Liptáková
K A R N E V A L

N A

R O Č O V Ě

ětský maškarní karneval uspořádali v ročovské sokolovně místní hasiči. Sešlo se
přes sto dětí v různých oblečcích a maskách
nejen z Ročova, ale i z okolních vesnic.
A skoro sto padesát rodičů, kteří své potomky doprovázeli a byli pro ně podporou. Děti se účastnily
připravených soutěží, tančily a veselí vládlo sálem.
Tombola byla velmi bohatá. Celkem čítala 409 cen
a každý malý človíček si z ní odnesl alespoň maličkost. Hasiči děkují všem 37 sponzorům a dobrovolníkům, kteří připravili 3. března pro děti tak pěkný
program.

D

V. V. Pour
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P R A V I D L A

P R O

P Ř I D Ě L O V Á N Í

B Y T Ů

minulém Zpravodaji č. 4 jsem napsal článek „Nájemce obecního bytu“. Nečekal
jsem, že by mohl vyvolat nějaké větší reakce. Jsem rád, že mě starosta V. Trylč
upozornil na nepřesnost v mém článku. Upřesnil, že: „V usnesení rady se nehovoří
o předběžném přidělení, ale pouze o předběžném souhlasu s přidělením.“ Uznávám, je to
rozdíl, měl jsem si toho opravdu všimnout!

V

Na základě stížnosti jedné občanky, která měla zájem o přidělení bytu, ale
byla odmítnuta, jsem požádal radu městyse o poskytnutí a zveřejnění
„Pravidel pro přidělování startovacích bytů“. Od starosty jsem dostal
emailem odpověď: „ … pravidla nemáme a myslím, že ani nejsou nutná.“
a v příloze byl dokument „Výstavba podporovaných bytů“.
V zaslaném dokumentu opravdu žádná pravidla nebyla. Protože ale dokument nebyl „ukončen“, našel jsem si jeho originál na stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj a ejhle, dokument pokračuje a hned další bod vyjmenovává „Základní povinné náležitosti“, kde je v příloze č. 1 uvedeno, že je nutné „stanovit pravidla pro přidělování bytů, schválená příslušným orgánem“.
Po odeslání této informace jsem dostal od starosty odpověď, že: “Omlouvám se, ale při
podání žádosti o dotaci to na nás nikdo nechtěl. Proto jsem dodatek č. 1 zřejmě opomněl“.
Spolu s touto informací přišel i návrh Pravidel o přidělování bytů a opravdu na dalším zasedání zastupitelstva byla pravidla odsouhlasena.
Mému chápání služby veřejnosti připadá zcela cizí názor, že „ … pravidla nemáme a myslím, že ani nejsou nutná“. Můj názor je takový, že i kdyby nebyla tato povinnost stanovena
ministerstvem, sám bych taková pravidla požadoval. Jinak bych měl pocit, že se jedná
o zanedbání práva občanů na maximální informovanost.
Nevím, zda by také nehrozily sankce za nesplnění „Základních povinností“ při případné
kontrole ministerstvem. To jsem ani nezjišťoval a je to už jiná kapitola.
M. Stanko
P O T Ř E B A

Ú Z E M N Í H O

ád bych věděl, které obci stát zaplatil celý územní plán? Zřejmě jde
o nepřesné informace. Stát prostřednictvím kraje vždy pouze přispívá na
územní plán, protože se v něm řeší i problémy v zájmu státu. Jak sdělil starosta,
stejně tak tomu bylo u ročovského územního plánu. Zde se tedy (na rozdíl od projektu
na dešťovou kanalizaci) z obecního rozpočtu ušetřit nic nedalo.
Předpokládám, že každý člen zastupitelstva si územní plán přečetl
(když ho zodpovědně schvaloval)
a dočetl se, o čem je. Je to jakýsi
projekt na harmonický a bezkonfliktní rozvoj obce, proto je jeho

R

P L Á N U

pořízení především v zájmu obce. Stavební
zákon jeho pořízení přímo výslovně neukládá, ale na druhou stranu stanoví lhůty,
do kdy musí být schválen. A hlavně, pokud
nemá obec územní plán, nesmí se v obci
vůbec stavět výrobní provozy a rozvoj bydlení je silně omezen. Bez územního plánu
obec není schopna rozvoje, nejsou stanoveny podmínky pro rozvoj a zkulturnění krajiny a mnoho dalších návrhů na
zlepšení úrovně obce. Nechat si
zpracovat územní plán a strčit ho
do šuplíku ovšem nestačí.
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obecných. Psal v něm, jak se tehdy rozmáhaly vesnice oproti malým městům. Za komunistů a ještě dnes je tomu naopak.
Píše zde, jak lidi „dusí malé poměry“
a myslí si, že odchodem do větších měst
narostou i oni. To je stejné myšlení jako
dnes. Pokud budou lidi složitě vozit děti do
lounské školy, když ji mají na Ročově, pak
obci neprospějí. Zdůrazňuje regionalismus
– tj. péči o místní poměry, o svou vlastní
vesnici.

Regionalismus znamená, že mám své okolí
natolik rád, že jsem pro něho ochoten něco
udělat. (Myslím tím nejen zajít jednou za
čtvrt roku na schůzi zastupitelstva.) Není to
v rukou Nečase či Kalouska, ale našich.
A komu volby neumožnily pracovat pro
obec prostřednictvím zastupitelstva, má
možnost zkrášlovat Ročov prostřednictvím
Spolku pro obnovu Ročova či jinak. A to
zejména podle návrhů v územním plánu.
Ing. arch. K. Chlouba

D Ě T S K Ý

D E N

N A

B Ř Í N K O V Ě

yslivecké sdružení Dolní Ročov pořádalo 2. června od 14:00 hodin v Břínkově
dětský den. Akci podpořilo 14 sponzorů – jednotlivci i organizace. Děti se scházely postupně, ale nakonec jich bylo požehnaně. Soutěžily v již tradičních disciplínách ve třech skupinách. Střelba na terč, shazování plechovek,
házení kroužků, koulení sudů, skákání v pytlích, přespolní běh
a přetahování lanem. Dospěláci si mohli zakoupit guláš, pivo, dětem se rozlévala červená a žlutá limonáda. Hlavně od té červené
měly děti pěkně zmalovaná ústa. Zajímavou částí dětského dne
bylo „vystoupení“ kynologického oddílu z Lenešic. Některé děti
byly odvážné a samy si zkusily, jaké to je, když se jim pes zakousne do ochranného rukávu. Při čekání na vyhlášení pořadí si rodiče
s dětmi opékali buřty. Všechny děti byly na závěr celé akce odměněny sladkostmi a medailí. Věřím, že nadšení organizátorů a dobré
počasí bude přát dětem i za rok.

M

V. V. Pour
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V Y H O Z E N Í

P E J S K O V É

ne 27. 4. jsem jela autobusem na Ročov a všimla si, že u silnice
leží ve strouze 2 malí psíci, jeden starší světlý kříženec pudla
a druhý mladší drsnosrstý kříženeček jezevčíka. Asi za hodinu
jsme šli pěšky se synem z Ročova a oba vystrašení pejskové tam pořád
leželi. Navečer si můj syn všiml, že na stejném místě jsou pořád a hned
mi dal vědět, když jel autobusem okolo nich. Tak a co teď? Pokusila
jsem se dovolat starostovi městyse, ale později se dozvěděla, že je mimo
republiku, takže v tu chvíli záleželo na rychlém rozhodnutí, asi jako
v seriálu ,,Ordinace“, kdy se musí Magda Mázlová rázně postavit k řešení akutní situace,
a tak jsem volala rovnou do útulku v Jimlíně. Vysvětlila celou situaci a domluvila s panem
Kubalíkem, že pojedu s ním a oba pejsky vezme s sebou. Když jsme dojeli k místu, kde
oba stále čekali, zřejmě na svého pána, který je asi vyhodil, tak na to, že byli vystrašeni, se
nechali bez potíží nalákat na dobrou psí lahůdku a skočili do auta. Bylo na nich vidět, že
jsou rádi, že se jich někdo ujal. Kdybych neměla doma už 3 psy, 2 z útulku a jednoho nalezeného v lese, tak bych si je hned vzala. Ty jejich smutný oči. A kdoví jaký osud měli za
sebou. Stále mě to dojímá. Snad se podaří pro oba najít nového páníčka, který jim dá lásku
i nový domov. Přála bych všech psím kamarádům zodpovědné páníčky. Pejsci, kteří hned
další den byli zveřejněni na internetu, a jejich majitel si je oba v útulku hned vyzvedl. Kéž
by všichni tuláčci našli svého páníčka.
M. Liptáková

D

P R O J E K T

P

N O V É

Z A S T Á V K Y

A U T O B U S U

rojekt obsahuje nejen stavbu přístřešku, ale i nástupní ostrůvek (s možností nájezdu
kočárků atd.). Dělal se na poslední chvíli, těsně před realizací nástupiště.

Při projektu se standardně postupuje (i pro mnohem větší a problematičtější stavby) takto:
1. Projektant si se zástupcem investora ujasní zadání zakázky. Protože obec nemá zřízenou stavební komisi s odborníky, je zde kompetentní osobou, která vystupuje podle zákona za obec navenek, pouze starosta. Ohledně zastávky jsem se starostou dohodl předem místo a velikost čekárny.
2. Návrh je před odevzdáním čistopisu předložen této pověřené osobě k vyjádření. Navíc
byla projednávána s dodavatelem a jejich návrhy byly respektovány.
Návrh zastávky je zdůvodněn takto:
Dnešní čekárna je umístěna na nevhodné straně – většina lidí jezdí
(a čeká) ve směru na Louny. Navíc je nevzhledná – má nevhodnou
střechu. Stěny jsou zbytečně mohutné, není z ní vidět dostatečně do
stran, uzavřené kouty lákají mládež k nekalostem. Je tedy navržena
před bývalou lékárnu, kde je pro ni místa dost. Ani nestíní oknům
obytných místností (za ní jsou jen malá okna na WC a do koupelny).
Velikost je navržena podle počtu odjíždějících osob.
V průběhu prací byla čekárna zmenšena a posunuta co nejvíce směrem
ke kostelu. Střecha je navržena co nejníže (podchodná výška 210 cm), tašková krytina,
která je na vesnici běžná a je levná a trvanlivá. Boční stěny prosklené čirým bezpečnostním sklem nebo polykarbonátem.
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Pokud bude mít rada jakožto výkonný orgán obce další písemné požadavky (dnes už po
odevzdání a ukončení akce), rád je s ní projednám a případně projekt upravím. Zastupitelstvo obce však není kompetentním orgánem k vyjádření či schvalování projektu stavby.
Ing. arch. K. Chlouba
N Ě C O

M Á L O

O

N Á D R Ž I

V

Ú L O V I C Í C H

aždé jaro se ve vodní nádrži objeví divoké kačeny, někdy pouze jeden pár a letos
dokonce několik kachních párů. Je zajímavé je z povzdálí pozorovat, nejdříve se
opatrně seznamují, a pak si zvyknou na přítomnost lidí a dětí. Jeden rok jsme tady
měli kachní rodinku a sledovali, jak si svá malá kachní miminka starostlivě hlídá jejich
ptačí maminka. Pojmenovali jsme ji kačena Blažena. Házeli jsme jim pečivo, zbytky svačiny a ony se nás přestaly bát a byly správně ochočené, že plavaly úplně blízko každého,
kdo si šel do rybníka zaplavat. Ale za čas, na konci prázdnin se kačeny odstěhovaly. Tak to
jde pořád dokola a my, kteří využíváme vody ke koupání a okolí nádrže k různým hrám se
vždy těšíme, až se tady zase nová rodinka hezky rozmnoží. V dřívějších letech jsme dělávali dětské prázdninové hry a táborák u rybníka, to bylo legrace s dětmi, dospěláky a hlavně vodníky, které jsme tahali přes rybník v neckách. Potom rozdávali z hrnečků bonbony
malým dětem a hráli s nimi spoustu legračních vodních her. Snad se najdou rodiče, kteří
rádi obnoví tuto prázdninovou veselici a svým dětem připraví nezapomenutelné zážitky …

K

M. Liptáková
P E T I Č N Í
rvní petice byla na Ročově proti
„placenému zdravotnictví“. Za vlády
Mirka Topolánka a „reformistů“ Julínka a Šnajdra se na Ročově vybralo 58
podpisů proti placení ve zdravotnictví. Dnes chce ministr
Heger poplatky dál radikálně
zvyšovat. Tam, kde to šlo, hejtmani za ČSSD poplatky za své
pacienty v nemocnicích hradili.
Bohužel zákon je přinutil poplatky přestat lidem proplácet.

P

Několik desítek lidí se též podepsalo pod
petici „proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase“.
Pravicová vláda tu sice stále je, ale
v Evropě se od politiky tupých škrtů upouští (viz Slovensko, Řecko, Francie, dílčí volby v Německu).

A K C E
Poslední
je petice
oddělení
krétně

akcí, která se stala nejúspěšnější,
na podporu a proti uzavření dvou
Nemocnice Žatec, o. p. s., kondětského
a
gynekologickoporodnického oddělení. Petičnímu výboru jsem odevzdal 135
podpisů, které se vybraly na
Ročově. Podepsali se obyvatelé
nejen Ročova, ale i blízkých
vesnic. Podporu jediné okresní
nemocnici vyslovilo i Zastupitelstvo městyse Ročova, které
ve svém usnesení jednoznačně
vyslovilo názor, že pro plnohodnotnou obslužnost musí být zachována všechna oddělení v nemocnici. Veřejné slyšení v Senátu
PČR se konalo 22. května od 10 hodin ve
Valdštejnském paláci v Praze. Petici podepsal téměř každý třetí dospělý občan okresu
Louny a já jsem rád, že občané Ročovska se
k nim též připojili.
V. V. Pour
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beseda v knihovně
dopravní policie
a policejní psi

upálení Morany
jaro je tady

jaro je tady
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Den matek

PČR – kontrola aut

škola v přírodě

Morana
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