Číslo 7 * prosinec 2012
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a vydáváme druhé vánoční číslo Zpravodaje. Končí
rok 2012 a nejen my v redakční radě budeme bilancovat, co se povedlo
a co můžeme zlepšit. Budeme rádi za každý Váš komentář či připomínku.
Též přivítáme, když do Zpravodaje bude psát více občanů, třeba jen proto,
aby se podělili o své zájmy, poukázali na nějaký nedostatek či pochválili
někoho nebo něco. Máme za sebou rok, kdy Ročov oslavil své významné
výročí. Rok 2013 sice takovou slavnost chystat nebude, ale to není důvod
k tomu, abychom neslavili znovu. Třeba jen v našich domovech. Vždyť
každý den můžeme něco oslavovat a radovat se z maličkostí.
Vánoce nám klepou na dveře. Ovšem zanedlouho si řekneme „na Nový
rok, o slepičí krok“ či „na Hromnice o hodinu více“ a bude jaro. Přeji
Vám, našim čtenářům, spoluobčanům a všem lidem mnoho dobrých
a veselých chvil u vánočního stromečku při krásné zimní atmosféře a do
nového roku 2013 mnoho zdraví, dobré vůle a spokojenosti.
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor

Městys Ročov přeje všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků, v nadcházejícím roce 2013 mnoho radosti a úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali v tomto roce,
a těšíme se na spolupráci i v roce příštím.
Vedení městyse, radní a zastupitelé
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R O Z S V Í C E N Í

V Á N O Č N Í H O

S T R O M U

podvečer 3. prosince uspořádala Základní škola
v Ročově slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Celá akce se konala před budovou školy,
kde u dveří svítil po celou dobu malý vánoční stromeček,
na adventním věnci zářily svíčky a na sáních byly dárky.
Celý podvečer se nesl ve vánočním duchu. Diváků se
sešlo na desítky, takže děti měly podporu nejen
v rodičích. Žáci ze základní školy si pro všechny
přihlížející připravili doprovodný program. Večerem
provázeli dva moderátoři též z řad dětí. Ty si připravily
básničky, povídání k jednotlivým adventním nedělím
a nakonec všechny zazpívaly několik vánočních koled.
Přišel i Mikuláš s čertem a andělem. V tom se rozsvítil
velký vánoční strom v parku. Jistě za všechny diváky
smím poděkovat za krásný zážitek, který nás naladil na tu
správnou vánoční přátelskou atmosféru.

V

V. V. Pour
D L O U H É

Z I M N Í

ž je to tady, brzo tma, chladno,
večer, televize, počítač, telefonování,
četba knížek. Ale co bylo, když tyhle
vymoženosti ještě nebyly? To se večer třeba
dralo peří, jednou u téhle sousedky, poté zase
jinde. Stále bylo třeba
šikovných rukou k této
piplavé práci. Naše babička
nás brala s sebou a my malé
holky jsme
měly
uši
natažený, jak jsme chytaly
rozumy
těch
starších
a zkušených žen. Hospodyně
napekla
buchty
takové
obrovské
nebo
závin,
karásek, makovec, pečená panenská jablíčka
zavoněla z trouby a my všichni jsme si
pochutnávaly na domácím jídle. Pak se dralo
a dralo. Dokud nebyla peřina plná jemného
peří, ještě se třídilo na prachové a také
ostenky se zužitkovaly, pletly se mašlovačky

U

V E Č E R Y

a všechno se pokaždé zpracovalo. Jen
kýchnutí – to byl problém. Nebo průvan, to
se peří rozlítalo po sednici a vypadalo to, jak
při chumelenici. Muselo se dávat pozor. Při
draní se povídaly pohádky, také se probrala
kdejaká sousedka, která
zrovna chyběla. Nebo se
řešily důležité věci, týkající
se lidiček žijících tady nebo
v okolí. Pozdě večer jsme se
vracely do chaloupky, kde na
nás čekala obrovská postel
s velikou peřinou a babička
nám do ní vložila horkou
cihličku, aby nám hřála do
nohou. To se pak spalo, když nám do rána
mráz namaloval na okna zimní obrázky, a my
potom škrábaly okýnka, abychom viděly ven,
kolik sněhu zase do rána napadlo. Tyhle časy
jsou dávno pryč, jen milé vzpomínky
zůstávají.
M. Liptáková
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Z

J E D N Á N Í

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

M Ě S T Y S E

R O Č O V A

ZM schválilo:
 Přijetí finančního daru 100.000 Kč od MUDr. Václava Filipa z Prahy.
 Podání žádosti o dotaci od ROP SZ na: „Projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení
rozvojové kapacity území Mikroregionu Lounské Podlesí“.
 Podání žádosti o dotaci pro uspořádání varhanního koncertu a výstavy mladých
výtvarníků z Reichenbachu.
 Navýšení poplatku za likvidaci netříděného odpadu na 600 Kč/osobu.
M. Stanko

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 vzala na vědomí:
 Uzavření MŠ ve dnech 27.–28. prosince a 31. prosince 2012.
 Přípravu investičních projektů na období 2013–2016 financovaných z programu
příhraniční spolupráce CÍL 3.
 Návrh rozpočtu obce na rok 2013 a návrhy rozpočtů MŠ a ZŠ.
RM schválila:
 Úhradu 55.904 Kč na provoz neinvestičních nákladů na žáky navštěvující ZŠ v Lounech.
 Příspěvek na lampionový průvod dětí 2. listopadu 2012.
 Vypsání výběrového řízení na dodávku a montáž radiátorů v MŠ.
 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. p. 553/1 v k. ú. Úlovice z Povodí Ohře na
obec (jedná se o koryto bývalého klášterského potoka, dnes cesta na Račana).
RM projednala a doporučuje ZM ke schválení:
 Nový Požární řád obce.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v Rásochách, kde je uložen přivaděč
vody do Břínkova.
 Částku 250 Kč za metr čtvereční při prodeji obecních stavebních pozemků v k. ú. Horní
a Dolních Ročov.
 Prodloužení smlouvy s Úřadem práce v Lounech na pracovníky VPP do 28. února 2013.
RM jmenovala:
 Inventarizační komisi pro inventuru majetku obce za rok 2012.
J. Pourová
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Stalo se:
 Pan Jaromír Petr se vzdal funkce zastupitele. Na jeho místo nastoupil první náhradník na
kandidátce ČSSD pan Vladimír Charvát.
 Ve škole proběhlo vánoční tvoření. Děti tvořily svícny, papírové hvězdy a mnoho dalších
krásných předmětů.
 Jsou osvětlené kostely v Horním i Dolním Ročově.
 Platí nový autobusový jízdní řád.
Stane se:
 Na půlnoční bohoslužbě slova v Dolním Ročově od 23:00 hodin zazpívá Ročovský
pěvecký sbor (informace o sboru – vystoupení, repertoár, členové – naleznete na
sweb.cz/rocovsbor).
 V lednu se uskuteční první přímé volby prezidenta České republiky.
V. V. Pour

A U T O B U S

Š K O L Á K

říve jezdíval jeden školní autobus přes vesnice tak, aby posbíral cestou všechny
dětičky směrem na Ročov do školy a druhý zase opačným směrem na Louny. Oba se
potkávaly pod Břínkovem, kde se opatrně vyhýbaly a pokračovaly v cestě. Tehdy
fungoval pouze jeden dopravce a nebyly žádné problémy nebo námitky od lidí. Nyní jezdí
spoj již o půl hodiny dříve než tenkrát a děti, které časně ráno jedou do Loun, musí stihnout
jen ten jeden, který jede z Ročova přes Úlovice, Břínkov a Brodec. Ročovské děti mají přece
jen výhodu, že používají autobus Lexa, což je pozdější autobusová linka. Je tedy na místě
připomínka těch rodičů, kteří chtějí pro své děti, aby mohly jezdit do školy o něco déle, ale
zase na druhou stranu je pravda, že v současné době jsou spoje udělány tak, aby i dojíždějící
děti a hlavně studenti, učni a pracující mohli včas dojet až do Žatce, kde mnozí z nich
pokračují ve vzdělání. Každá varianta má své pro i proti, tak uvažme, co je důležité nyní
i potom, až z malých dětí budou větší a pocestují dál, než jen do Loun. Několikrát se tato
záležitost řešila na schůzích zastupitelstva a pokaždé jsme zvažovali všechny možnosti
k spokojenosti všech občanů.
M. Liptáková

D
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P T Á M

S E Z A S T U P I T E L K Y P A N Í
M I L E N Y L I P T Á K O V É

Kdy jste se rozhodla, že
se
natrvalo
usadíte
v Úlovicích? Přemýšlela
jste, že byste se z Úlovic
někdy odstěhovala?
V Úlovicích jsem vyrůstala u svých dvou
babiček, velké Anny a malé prababičky
Kristýnky, od malička. Přesto, že jsme
bydleli v Praze, kde jsem vychodila školu,
vyučila se a dálkově studovala, tak tady ve
vsi jsem chtěla vždy zůstat. Po různých
životních událostech, naše rodina koupila
domek po příbuzných, tak tehdy v roce 1978
jsem se s dcerkami nastěhovala natrvalo do
Úlovic. Rodiče šli do důchodu, opustili Prahu
a zůstali zde také. Nějaký čas jsem ale žila
v Jizerkách a po těžké autonehodě se vrátila
k rodičům zpátky domů. Nyní napořád zde
bydlím jen s mamkou. Dcery, syn a vnučky
jezdí na víkendy k nám.
Co se Vám, jako úlovické patriotce, na této
vsi líbí a co si myslíte, že by se mohlo
změnit?
Ano, cítím se jako patriotka této malebné
vesničky. Líbí se mi příroda, lesy, voda, čistý
vzduch. Přesto tvrdím, že dříve tady bylo
všechno lepší. Pamatuji si obchůdek,
hospodu s divadlem, kovárnu, mlýn,
truhlárnu, mandl s prádelnou, obecní úřad,
prosperující JZD, využívané ubytovny,
kuchyň. Troufnu si říci, že i lidi bývali k sobě
vřelejší než nyní. Je to asi dobou, každý
lebedí v tom svém, na ostatní tak nehledí.
Změnit by se dalo, což o to, ale chybí peníze
na všechno, co si budeme povídat, zdarma
dělá málokdo, víc než jen musí … Je to v nás
lidech.
Vedete děti a mládež k pořádku v obci,
hlavně u „koupaliště“ v Úlovicích, kde se
schází v létě mnoho nejen místních obyvatel.
Myslíte si, že tuto záslužnou práci po Vás
někdo převezme?

Když už se požární nádrž vybudovala, tak od
té doby se starám, chodím k vodě, brzy zjara
čistím od žabince, sbírám odpadky po okolí,
ožinuji kopřivy, sázím keře a kytky, chystám
táboráky, zahražuji stavidlo po hasičské
brigádě a hlídám napouštění rybníka z potoka
i kanálů. Děti se už naučily třídit odpadky do
pytlů na břízách, využívají převlékárnu
i kadibudky ve stráni. Celé léto je zde plno
vodomilů ze širokého okolí a rádi se k nám
vracejí. Nyní i vnučka Viktorka 4 a půl roku
ráda chodí se mnou k vodě, hledá vodníka
Toníka, pomáhá a říká: „Babičko, my jsme
„Kačny“ z Oulovic máme rybník, kdo má
víc?" Tak tahle pomocnice určitě po mě
převezme žezlo, o tom nepochybuji.
Přes dva roky působíte v Zastupitelstvu
městyse Ročova. Zastupitelkou jste se stala
poprvé. Jak se Vám spolupracuje s vedením
městyse a se zastupiteli? O co usilujete
v zastupitelstvu?
Už dva roky je doba,
kdy
aktivně
řešíme
v zastupitelstvu vše, co se
týče Ročova i okolních
obcí. Je to zajímavé,
důležité, prospěšné. Je to
práce ve volném čase
zcela zdarma (pozn. red.
viz článek o odměnách
zastupitelů ve Zpravodaji č. 2). Baví mě dělat
věci pro ostatní, některé jsou vidět hned, jiné
trvají déle. S vedením městyse je spolupráce
skvělá, vše si vysvětlíme a řešíme. Prosazuji
hlavně naši obec. Do budoucnosti bych byla
ráda, aby se pohnulo s klášterem, dostalo se
mu využití. Již před 10. lety jsem se aktivně
účastnila projektu a také mediálně
prosazovala jeho obnovení (vloni natáčený
dokumentární film o klášteře na TV NOE).
Získala jste ocenění Křesadlo 2008 za
dobrovolnou práci. Co nejdůležitějšího se
Vám podařilo prosadit?
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Křesadlo – odměna a veřejné ocenění za
úlovickou kapličku, která se úspěšně podařila
opravit. Honila jsem řemeslníky, uklízela po
nich, lakovala. Využíváme ji ke konání
koncertů,
zpívánek,
hraní
pohádek
s loutkami, setkávání dětí, také jedno
smuteční rozloučení se tady konalo.
Jak se díváte na vzájemné
starousedlíků s chalupáři?

vztahy

Jelikož jsem se stala z chalupářky
starousedlicí, tak si myslím, že záleží na
každém jedinci, jak se zde usadí a zapustí
kořeny. Někteří si hned zamilují naši
vesničku a druzí dávají příliš najevo, že oni
jsou měšťáci. A vztahy? To je otázka do
loterie. Občas je třeba bouřka, aby zase
svítilo sluníčko, a tak je to tady mezi všemi.
Vím z vlastních zkušeností. Mám radši lidi
přímé a upřímné, pěkně si vše vyříkat z očí
do očí, než nějaké pomluvy, faleš a drby za
zády. To je hned vše na místě vyřešené a je
to tak dobře.

Jste členkou Spolku pro obnovu Ročova.
Poslední větší akcí v Úlovicích byla oprava
husitské zvoničky. Máte nějakou myšlenku či
nápad na případné další zkulturnění Úlovic
a okolí?
Členkou spolku jsem hlavně kvůli té
kapličce, následně opravy husitské zvoničky.
Pomáhám, jak se dá, každý rok hlídám
výstavu v ročovském kostele, uklízím okolí,
hrajeme loutkové divadlo, účastnila jsem se
jako podpora soutěžících na hrách
mikroregionu, organizuji malé kulturní akce
atd. Podle toho, co je zapotřebí. Do
budoucnosti by bylo fajn upravit malý parčík
u zvoničky, osázet ho keříky a květinami,
umístit lavičku. A hlavně pořádně dát do
kupy požární nádrž, u které sjíždějí boční
panely, prosakuje voda a jsou tam přerostlé
vrby – větve se ulamují a padají. Vždyť, je
tohle jediná vodní plocha v okolí, tak nač
jezdit do Loun na drahé koupaliště, když zde
máme tak bezvadné koupání. A u nás doma!
Za odpovědi děkuje
V. V. Pour

E U R O B A B I Č K A
ěkteří z Vás sledovali zajímavou soutěž babiček. Již v květnu byl první kástink na
Jimlíně, potom druhé kolo na lodi Porta Bohemica, kdy porota vybírala ty
nejzajímavější babičky, které ve finále soupeřily až na Moravě ve Velkých Losinách.
Byla jsem jednou ze soutěžících, neboť mám ráda legraci, a tak jsem to i celé brala
s nadhledem. Připravené scénky, vtipy, parodie na politickou smetánku a situaci, převleky za
starou babču Esmeraldu, vodnickou tetku s vodníčkem Toníčkem i sportovní natěšenou
bábrdlinku, to vše pro obveselení diváků. Byla i anketa o miss sympatie, kde jsem stále vedla,
až do posledního dne, kdy hravě vyhrála babička z České Lípy, dobře, budiž jí přáno, ať si
užije pobyt na ranči. V závěrečném klání však bylo nad Slunce jasné, kdo a jak získá
umístění, což nejen mně, ale i ostatní soutěžící pěkně rozladilo. Takže
i scénky se nedohrály tak, jak měly a nálada byla pryč. Rozhovory se
dělaly ještě před soutěží jen s těmi, které měly jisté předem své umístění.
Ceny byly připravené dopředu a porota hodnotila favoritky již vytipované.
Bylo mi líto nadšených, a pak zklamaných ženských, které si pořídily
drahé večerní šaty jen pro tuhle příležitost, aby putovaly přes celou
republiku a zažily pár minut slávy na podiu ve stínu těch, které získaly
plno hodnotných cen. Hra skončila a ponaučení je, že málo co, je opravdu
tak, jak má být. Sláva vítězům, čest poraženým.
M. Liptáková

N
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K R A J S K É

V O L B Y

N A

R O Č O V Ě

e dnech 12. a 13. října jsme i na Ročově (Úlovicích a Břínkově) volili naše zástupce
do krajského zastupitelstva. Nejvíce hlasů získala KSČM (58), druhá skončila ČSSD
(43), třetí ODS (27), atd. Za celý kraj vyhrála KSČM, druhá skončila stejně jako u
nás ČSSD. Třetí byli Severočeši, až čtvrtá ODS a poslední uskupení, které má svoje zástupce
v krajském zastupitelstvu je Hnutí Pro! Kraj. Povolební jednání nakonec vyústila v koalici
KSČM a ČSSD. To znamená, že výsledek krajského uspořádání je v podstatě takový, jaký si
přáli občané našich tří obcí. Celková účast dohromady za všechny tři okrsky (Ročov, Úlovice
a Břínkov) byla 49,05 %. Účast za celý kraj pouze 33,94 %.

V

Volební strana

Ročov

Úlovice

Břínkov

Celkem

„Občané městu, město občanům“

1

1

SUVERENITA

5

5

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

3

3

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

5

Hnutí PRO! Kraj

4

10

2

Strana soukromníků ČR

2

2

LEV21

2

TOP 09 a Starostové

9
12

3

7
2

12

5

Koalice SNK ED a SZSP

4

1

Severočeši.cz

4

3

4

11

52

2

4

58

1

3

KSČM

1

18
5

NESPOKOJENÍ OBČANÉ!

2

DSSS

6

ČSSD

34

4

5

43

ČSNS

0

0

0

0

ODS

24

2

1

27

Strana svobodných občanů

1

KSČ

1

Česká pirátská strana

10

6

1
1

2
10
V. V. Pour
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H O U B Y

N A

N Á V S I

a Šumavě v městečku Stachy rostou na náměstí hříbky koloděje a každý dostane
cedulku s datem svého vykouknutí ze země. Zajímavá rarita v Čechách. Jenže i my
tady na Podlesí máme svou zajímavost, kdy na návsi v Úlovicích rostou houby. Z jara
voňavé špičky, které jsou seřazeny pěkně do obloučku podél jedné zahrádky. Na podzim
okolo staré hasičárny vylézají z trávy klouzci a my lidičky jen čekáme, až dozrají na
smaženici. Podél cesty k rybníku rostou kozáci, modráci a u hráze pěkné žampiony. Člověk
nemusí běhat po lese, aby si nasháněl jedlé houby, ale stačí přímo ve vsi koukat a jen sbírat.
Takže milí a vážení, kdo nevěří, ať sem běží a na vlastní oči uvidí.
M. Liptáková

N

Ú R O D A

B R A M B O R

ořád si stěžujeme, jak je vše drahé, nikde nic kvalitního, jen z dovozu kde co. Ale kdo
má zahrádku, třeba maličkou, tak si přece jen může vypěstovat alespoň trochu své
vlastní zeleniny nebo i brambor. Nejsem zrovna nějaká Mičurinka, ale mám ráda, když
se mi podaří vypěstovat pár kousků zeleniny na plácku u domu. Jen tak pro legraci jsem
zkusila za jednu sezonu otočit 3 krát na jednom záhoně úrodu brambor. Mám na to svoji
metodu, kterou prozradím. Brzy zjara připravím řádky na sadbové brambory. Když už je
pěkně vyhřáto, tak opatrně zasadím naklíčené brambory. Za necelé 3 měsíce je vybírám a ten
samý den na stejné místo jdou do hlíny druhé. Ty jsou zralé mnohem dřív a koncem září je
vybírám. A do třetice ještě několik sadbových nasadím hned ten samý den. No a tyhle
poslední už nestihnou odkvést, ale přece jen se zdaří úroda a koncem listopadu vybírám. Je to
fajn, když se z hlíny vykulí pěkné žluté nebo červené kousky. A jak úplně jinak chutnají, než
ty z dovozu kdoví odkud. Tak tedy pěstitelé s chutí do toho. Budeme si pěstovat sami pro
sebe. Pro radost.
M. Liptáková

P
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podzimní malování

dýňový Mistr Joda
lampionový průvod
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A L Š O V O

D I V A D L O

O P Ě T

O Ž I L O

edělní dopoledne 16. prosince bylo zasvěceno dětem. Loutkové
divadlo mělo na programu svojí oblíbenou pohádku Čertovy
nevěsty. Tu pro děti nacvičili zkušení loutkoherci Karel, Eva
a Milena a zapojil jsem se i já. Děti přivítal kašpárek a mohlo se začít.
V pohádce vystoupily celkem čtyři pohádkové postavy: princezna, čert,
Káča a čarodějnice, které si chtěly vzít čerta za muže, ačkoliv chtěl
princeznu. Pohádka začala i skončila zpěvem a dobro zvítězilo nad zlem.
Doufáme, že se divadélko líbilo a věříme, že příště se zúčastní dětí více.
Kašpárek se na Vás totiž moc těší!
Za loutkové divadlo V. V. Pour

N

P O Z V Á N K A
ovoluji si Vás pozvat na nezávaznou prohlídku ročovské knihovny v areálu Mateřské
školy v Ročově. Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 14:00–16:00 hodin.
K dispozici jsou knihy různého žánru, buď na prohlížení, nebo k výpůjčce. Mnoho
informací o knihovně můžete najít v rubrice „knihovna“ na stránkách Městyse Ročova
(www.obec-rocov.cz). Ráda Vás v knihovně přivítám.
Knihovnice D. Vankátová

D
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