Číslo 4 * březen 2012
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje letošního roku, celkově
čtvrté. Za datum píšeme již rok 2012, zima nás nezahrnula sněhem, ani
ledovkou tolik, jako v letech minulých. Ale na mrazech nešetřila.
Jsem rád, že si časopis našel v uplynulém roce, kdy jsme se jako redakční rada pro vydávání Zpravodaje nadchli, své věrné čtenáře. Prostřednictvím e-mailu rozesílám aktuální čísla již sedmnácti zájemcům
(kdo bude chtít se přihlásit k odběru, stačí mně napsat e-mail) a dále se
roznáší dvaceti lidem.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří do Zpravodaje přispěli
svým článkem, popř. poskytli odpovědi na moje otázky do pravidelné
rubriky. Zpravodaj je určen hlavně občanům našich tří obcí, a proto budeme rádi za každý příspěvek od Vás, od čtenářů.
Přeji Vám příjemné počtení
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor
Ž I V O T A S M R T N A Š I C H P Ř E D K Ů
V 1 7 . A 1 8 . S T O L E T Í

J

ak je uvedeno v tomto čísle Zpravodaje, připomíná si letos Ročov
660 let od svého založení. K minulému kulatému výročí 650 let
byla vydána knížka, líčící ročovské dějiny až do 20. století. Chtěli
bychom tento pohled na život naší obce doplnit nahlédnutím do oblasti
demografie a běžného života našich předků v době dnes už pro nás
vzdálené a známé jen z literatury a z ne vždy historicky pravdivých filmů.
Základním zdrojem informací jsou samozřejmě matriky, které se vedly
a vedou ve třech řadách: matriky narozených, oddaných a zemřelých,
přičemž při pohledu do minulosti se musí využít všechny tři typy.
K tomu přistupují různé soupisy poddaných, dobové statistiky atp.
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Pro zkoumání situace Ročova máme štěstí:
dolnoročovský klášter vedl matriky už od
poloviny 17. století, a to nám umožňuje
podívat se hlouběji do minulosti. Jinak totiž
matriky začínají většinou až v průběhu
18. století.

Ve skutečnosti to mohlo být i více, poněvadž někdy se otec dodatečně přihlásil. Asi
nejvíc se jich narodilo v rozmezí let
1740–1750: celkem 10, takže vzniká podezření, zda to nesouvisí se stavebním ruchem
v Dol. Ročově – stavěl se klášter.

Asi první údaj, který nás bude zajímat, je
počet obyvatel v uvedeném období. Můžeme ale jen odhadovat: v polovině 17. století
v obou částech Ročova žilo asi 50–60 obyvatel, na konci tohoto století kolem 200.
Počet narůstal – v polovině 18. století to
bylo asi 260 obyvatel a na jeho konci málo
přes 300.

Do života vesnice se promítaly závažné
historické události – války, neúrody, což se
projevilo právě ve vývoji úmrtnosti. Tak
například prudce přibylo zemřelých
v polovině 18. století, kdy probíhala pětiletá
válka, v níž Marie Terezie válčila o tzv.
dědictví rakouské, totéž se opakovalo při
tzv. sedmileté válce 1756–1763, kdy dokonce více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důvodem nebyly přímé vojenské akce,
ale drahota, nedostatek potravin, hlad.
A krutá byla i neúroda a hladomor kolem
roku 1775. Život našich předků rozhodně
nebyl ani snadný ani idylický.

Dalším sledovaným ukazatelem
pro demografii je počet narozených dětí. V uvedeném období
zhruba 150 let se v Horním
a Dolním Ročově narodilo 1593
dětí, přičemž poměr narozených
chlapců a děvčat sice kolísal, ale
v dlouhodobějším pohledu se příliš nelišil.
Uvedený počet se může zdát vysoký (skutečně typický byl vysoký počet dětí v rodině
– v průměru 7 a více), ale je třeba vzít
v úvahu další hledisko, které přináší velice
smutné a dnes pro nás těžko představitelné
údaje – dětskou úmrtnost. Ve stáří do 1 roku
totiž umíralo 40–45 % novorozenců, tj.
téměř polovina, a do stáří 14 let umíralo
dalších 25–30 % dětí. Jestliže někdo překonal tato kritická období, měl naději dožít se
zhruba 55 let, což zase z dnešního hlediska
není mnoho. Je zajímavé, že vyššího věku
se dožívaly ženy.
Demografii také zajímá rozložení porodů
v průběhu roku. V celém sledovaném období se nejvíce dětí rodilo v lednu a v únoru,
a pak na podzim v říjnu, což nepochybně
souviselo s pracovním cyklem během roku.
Rovněž úmrtnost se koncentrovala do určité
části roku – nejvíce Ročováků umíralo na
jaře v dubnu a v květnu, což odpovídá celkové situaci v populaci té doby.
Zajímavostí jsou nemanželské děti: za
oněch 150 let se jich v Ročově narodilo 71.

Na závěr by nás snad
mohla zajímat veselejší oblast – ženění
a vdávání. Do manželství se v 18. století
vstupovalo později –
muži ve věku kolem
28 let, ženy kolem 25 let. Roli u mužů hrála
potřeba mít zajištěnou existenci, aby uživil
rodinu. Velmi často se z důvodů ekonomických znovu ženili vdovci, méně vdovy.
Hospodářství totiž potřebovalo hospodyni
a romantické citové momenty ustupovaly do
pozadí. A samozřejmě stěží přicházely
v úvahu dnes tak módní nesezdané páry.
Svatby podléhaly pracovnímu cyklu
v průběhu roku. Měly tři vrcholy: první na
počátku roku, poté na počátku jara, než
v plné síle začaly polní práce, a vůbec nejvíc se jich konalo v říjnu a listopadu, kdy už
zemědělské práce končily.
A kam si naši předkové chodili pro ženichy
a nevěsty? Nebylo to v naprosté většině
nijak daleko. Na prvním místě to byl samozřejmě Ročov, hned za ním Úlovice, Líšťany, Třeboc, Solopysky, Cítoliby, Konětopy,
Pochvalov, Domoušice. A pak v menším
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počtu následovaly další vesnice Podlesí. Vznikal tak někdy zajímavý příbuzenský propletenec a četnost stejných příjmení v rámci jedné obce. Výjimečné byly sňatky směřující do
vzdálených oblastí Čech.
K. Mareš

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

M Ě S T Y S E

Prodej mlýna v Dolním Ročově
Na jednání zastupitelstva jsme se dozvěděli, že mlýn v Dolním Ročově zakoupila od
p. Mildnera občanka Ruské federace s bydlištěm v Moskvě. Tak uvidíme, co nám to přinese …?
Nájemce obecního bytu
Rada městyse předběžně schválila přidělení bytu občanu Švýcarska, p. Rohanovi. Upozornil jsem zastupitele na některé informace, které by mohly svědčit o tom, že s tímto nájemníkem by mohly být v budoucnosti velké potíže. Uvidíme, jak se rada zachová. Přidělování
nájmů je totiž v pravomoci rady a zastupitelé nemohou snadno žádná rozhodnutí rady
změnit. Změny rozhodnutí lze docílit pouze dohodou nebo prostředky v rámci zákona
o obcích.
Pozn. vyd.:
Jedná se o občana s českým pasem. Na zastupitelstvu bylo jasně řečeno, že i on musí splnit
podmínky pro přidělení startovacího bytu. V usnesení rady se nehovoří o předběžném přidělení, ale pouze o předběžném souhlasu s přidělením. Vlastní přidělení bytu vzniká až
schválením nájemní smlouvy. Rád bych upřesnil, že v radě jsou také jen zastupitelé. Ti zastupitelé, kteří nejsou členy rady, mohou dávat radě podněty k jednání, popř. být pozváni
do rady k projednání záležitostí, které navrhují k projednání. Viz Zákon o obcích.
V. Trylč
Pro nedostatek informací ze strany pana Stanka považuji tento článek za poplašnou zprávu.
J. Fric mladší
Územní plán obce
Územní plán obce je základní dokument pro rozvoj obce. Jeho vypracování stálo naši obec
nemalé finanční prostředky – cca 500.000 Kč. O to víc jsem se divil, když jsem se dozvěděl od starosty jedné obce na Žatecku, že oni vypracování územního plánu ze svých prostředků odmítli. A jak to dopadlo? Stavební zákon vypracování plánu výslovně neukládá.
Ten, kdo požaduje, aby byl územní plán vypracován (stát) nakonec jeho vypracování obci
zaplatí. Jejich obec ušetřila 660.000 Kč. Budou mít pro ně jistě dobré využití.
Pozn. vyd.:
Územní plán stál obec 448 tis. Kč, z toho 200 tis. tvořila dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Konečná cena Územního plánu z prostředků obce činila 248 tis. Kč.
Otázkou jsou ovšem další možnosti, které má obec se zpracovaným územní plánem. Jedná
se např. o pozemky ve vlastnictví státu, které jsou územním plánem určeny k zastavění.
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U nich může obec požádat o bezúplatný převod do majetku obce. Obec může žádat po Pozemkovém fondu bezúplatné převody cest do majetku obce. Je jich stále ještě dost přímo
v jednotlivých obcích, které obci nepatří.
Máme např. nově stanovená svážná území, která jsou podstatně menší, než byla původně.
Jsou jasně stanovené části obce, kde lze provozovat výrobu nebo klidová území. Jsou vytyčeny cesty, které mají být při pozemkových úpravách zachovány popř. obnoveny atp.
V územním plánu nelze tedy spatřovat jen vynaložené prostředky. Kromě jiného zdaleka ne
tak vysoké, jak se uvádí v článku, ale v budoucnosti také přínosy. Např. dotace na budování nové infrastruktury jsou přímo podmíněné existencí platného územního plánu.
V. Trylč
Investice
Zastupitelé odsouhlasili uvolnění finančních prostředků na opravu sokolovny. Konkrétně
se jedná o zateplení přísálí a výměnu oken. Pomoc při stavebních pracích nabídl p. Štich
a jeho parta. Dále je nutné zamezit zatékání vody do budovy MŠ. Jako poslední bod bylo
odsouhlaseno několik dílčích opatření v oblasti odvodu dešťových srážek. Vyčištění strouhy apod. Možná dojde i na některá problematická místa, která jsem chtěl takto řešit již dříve.
Pozn. vyd.:
V investicích jde především o takové akce, kterými lze získat finanční prostředky nebo alespoň jejich část nějakým způsobem zpět. Např. úsporou energií.
V mateřské škole jde zejména o zateplení stropů, které musí být provedeno současně
s opravou střechy.
Prozatím jsme neschvalovali finanční prostředky. Pouze jsme schválili priority, na které
budeme žádat dotace.
V. Trylč
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 schválila:
 podání žádosti Ústeckému kraji o dotaci z Programu na obnovu venkova
 podání žádosti o dotaci z fondu Přeshraniční spolupráce na oslavy výročí Ročova
 sponzorský dar ZŠ Ročov na pořádání Josefské zábavy formou poskytnutí bezplatného pronájmu sokolovny
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RM bere na vědomí:
 zápis z redakční rady Zpravodaje
 petici občanů Krajské veterinární péči s tím, že další zásahy ohledně koně pí Sedničkové budou podnikány až po šetření Krajskou veterinární péčí
 odeslání petice na Krajský úřad Ústeckého kraje na změnu jízdního řádu na lince
Louny – Ročov, Třeboc a zpět
RM doporučuje:
 ZM schválit rozpočtový výhled obce na roky 2012–2014
 ZM schválit rozpočet obce na rok 2012 dle předloženého návrhu
 ZM schválit oslavy 660. let založení obce Horní Ročov
 ZM schválit do funkce šéfredaktora Zpravodaje, čtvrtletníku pro Ročov, Úlovice
a Břínkov V. V. Poura
J. Pourová
L A D O V S K Á Z I M A

U

žili jsme si pěkně ledové dny a noci, zmrzlé vše okolo nás. Děti si zabruslily, sněhu taky bylo na sáně
dost. Stejně ale není venku tolik dětí vidět, jako když
naše generace dětí let šedesátých si užívala zimních radovánek a prázdnin na vesnici. Moc ráda jsem jezdila k babičce
do Úlovic a spolu s mladší sestrou a sestřenicí jsme byly
u naší milované bábinky. Ta nám vařila samé dobroty, pekla
a starala se o nás. Tenkrát si děti uměly tak nějak více spolu
hrát, dovádět a vymýšlet aktivity na sněhu. Jezdily jsme na
pytlích se slámou až z Hory, kličkovaly mezi zahrádkami až
do potoka, občas se někdo namočil a my ostatní jsme měly legraci. Vracely jsme se promočené, a pak sušily vytahané tepláky nad kamny, abychom zase mohly běžet ven. S kluky jsme honili puk na rybníku, občas dostaly ránu a pobrekávaly, když to bolelo. Večer
jsme byly jako malované, jak říkávala babička, ofoukané z čerstvého vzduchu a vysmáté
ze všech zážitků. Tehdy bylo málo uhlí, a tak z rádia každý týden hlásili, že se uhelné zimní prázdniny opět prodlužují! No tohle byla vždy senzační zpráva, že si ještě víc užijeme
krásné zimy. V té době bylo hokejové utkání mezi námi a ruskou sbornou, no a naši kluci
vyhráli 2:0, to bylo slávy a my děti z Oulovic bez
rozdílu, jestli kluci nebo holky, jsme vyřvávaly po
návsi. A všude se radovali dospěláci a oslavovalo se
tohle zlomové vítězství. Večer nás bábinka uložila
do veliké postele, do ní vložila nahřátou cihličku, my
se přikryly těžkou duchnou, až jen nosy nám koukaly. Potom nám babi nevyprávěla pohádky, ale o životě. O tom, jaké ona měla dětství, a co vše poznala.
My její 3 holky jsme pozorně naslouchaly jejím
moudrým slovům. Takové nádherné vzpomínky
z dětství, ten pocit bezpečí, něhy, lásky a sounáležitosti mě provází stále. A jsem vděčná za to, že jsem
měla takovou skvělou bábinku, která nám hodně ze
sebe předala a mnohému nás naučila.
M. Liptáková
-5-
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Stalo se:
 od 6. 1. 2012 jsou kostely Narození Panny Marie a Nanebevzetí Panny Marie bez
osvětlení
 v noci z 22. na 23. ledna byla částečně vytopena Základní škola Ročov
 dne 3. února t. r. byla ukončena podpisová akce – petice proti novému jízdnímu řádu.
Krajskému úřadu Ústeckého kraje byla 17. února t. r. zaslána výzva k přehodnocení
jízdního řádu spolu s petičními archy. Celkem se podepsalo 127 občanů Ročova
a okolí.
Stane se:
 měsíc březen bude opět patřit občánkům Ročova a okolí – chystá se „vítání občánků“

Pozn. vyd.:
Městys Ročov děkuje paní Ivaně Kubátové za práci na kronice narozených dětí. Krásnými
obrázky a krasopisem již třináct let zdobí pro každého novorozeného občánka Ročova
a okolí jeho stránku v naší kronice.
V. V. Pour
P O D Ě K O V Á N Í
v naší obci způsobily mrazy škodu na majetku. Silné mrazy byly příčinou prasknutí
potrubí vody v bývalém kadeřnictví nad ordinací lékaře. Nebýt ochoty a všímavosti
p. Adolfa Houfa, mohla být škoda způsobená vodou mnohem větší. Chtěl bych mu
tímto veřejně poděkovat za pohotovou reakci a zajištění opravy. Navrhuji, aby byl za jeho
prospěšnou činnost pro obec a také za tento konkrétní skutek zastupitelstvem oceněn.

I

M. Stanko
6 6 0

L E T

O D

Z A L O Ž E N Í

řed deseti lety jsme si připomněli
kulaté výročí 650 let od založení
naší obce. Čas nepozorovaně přidal další roky a dostáváme se k dalšímu, i když
ne tak kulatému letopočtu.
Chtěli bychom si těchto 660 let
opět připomenout vzpomínkovou slavností v září tohoto
roku. Bližší program oslav
bude uveřejněn v dalším čísle
Zpravodaje. V jejich rámci

H O R N Í H O

R O Č O V A

chceme uspořádat výstavu k ročovským
dějinám, a proto již teď bychom rádi požádali naše občany o zapůjčení
dokladů ke starší i novější historii naší obce. Vše bude zajištěno tak, aby nedošlo k jejich
poničení nebo ztrátě. Jejich
případné digitalizování proběhne samozřejmě jen se svolením majitele. Děkujeme za
pomoc.

P

Za komisi pro přípravu oslav K. Mareš
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S E R O Č O V S K É K N I H O V N I C E
p a n í D a g m a r V a n k á t o v é

Ročovská knihovna má jistě
zajímavou historii, co byste
vyzdvihla? Jací se tu vystřídali knihovníci?

dě, kuchařské knihy, ruční práce, zdravotnickou liter., cykloatlas Česko, Ottovu
encyklopedii ČR, populárně-vědecké knihy pro mládež (i dospělé), romány českých i cizích autorů, romány o ženách
z islámského světa, časopisy Květy, Moje
země a další. Dále nabízíme knihy presentační, velkého formátu, které doporučujeme prohlížet v knihovně např. 1000 divů
světa. Nejkrásnější města světa a Evropy,
Největší přírodní katastrofy a jiné podobné. Kromě knih a časopisů nic dalšího
nenabízíme.

Historie ročovské knihovny je zpracována
a lze se s ní seznámit v knihovně. Zmíním
se o některých faktech, ale bude to bez
zajímavostí.
První zmínky o knihovně pocházejí z roku
1892 a 1897. Byly to knihovny spolkové,
první knihovna ochotnického spolku, druhá sokolská, umístěna ve spolkové místnosti ročovského Sokola v hostinci U Křížů, č. p. 15. Je zřejmé, že později byly
knihy spolků postupně předány obci. Nelze doložit, zda činnost knihovny byla nepřerušená. Umístění knihovny bylo pravděpodobně po celé období 1. i 2. světové
války a i nadále až do roku 1983
v hostinci, č. p. 15. V roce 1975 byla při
Osvětové besedě vytvořena tzv. středisková knihovna jako metodické centrum pro
knihovnický obvod (patřilo sem 13 okolních obcí). V roce 1983 se knihovna konečně stěhuje do adaptované vily č. 181.
Dále roku 1993 je střediskové kulturní
zařízení zrušeno, knihy přecházejí do majetku obce a knihovna se stěhuje, tentokrát
do budovy mateřské školy.
Knihovníky byli zřejmě učitelé, od roku
1954 Karel Chlouba st., Marie Vrbová,
Jaroslava Holá, Hana Drexlerová ml.,
znovu K. Chlouba st. a D. Vankátová.

Je možné si vypůjčit knihu, kterou knihovna momentálně nedisponuje?
Je to poněkud komplikované, ale je to
možné.
Jaké jsou podmínky půjčení knih? Kolik
korun ročně stojí čtenářský lístek?
Podmínkou je dodržování knihovního
řádu a hlavně včasné vracení knih. Nelze
tolerovat tři až čtyři měsíce výpůjční dobu. Bohužel, v ročovské knihovně si to
někteří čtenáři neuvědomují. Proto se muselo přistoupit k tomu, že se výpůjčky od
ledna 2012 zpoplatňují. Pokud čtenář nemá přečtenou knihu, může si ji nechat
prodloužit
na
další
měsíc
buď
v knihovně,
na
e-mailu:
knihovnarocov@seznam.cz nebo SMS
(číslo mobilu dostane v knihovně).
Zápisné na jeden kalendářní rok: děti do
15 let zdarma, studenti a důchodci
Kč 20,– a ostatní Kč 40,–.

Kolik knih je v ročovské knihovně,
z jakých žánrů si lze vybírat? Lze si zapůjčit, krom knih, i něco jiného?
V současné sobě je evidováno v knihovně
4 075 knih a přibližně 1 000 knih
z výměnného fondu lounské knihovny
(4× ročně se obměňuje). Výběr žánrů je
dost velký. Nabízíme historické romány,
knihy s válečnou tematikou, knihy o významných osobnostech, cestopisy, detektivky, dobrodružné knihy, knihy o zahra-

Vedete statistiku návštěvnosti knihovny
a počtu zapůjčených
knížek (měsíčně, ročně)? Jaké tituly se
nejvíce čtou?
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Statistika se provádí ročně. V roce 2011
navštívilo knihovnu 655 čtenářů a 58 návštěvníků bez výpůjčky. Počet zapůjčených knih a časopisů byl 1 703 ks.
Děti mají rozmanitý zájem, většinou je
zajímají knihy o zvířátkách, dospělí čtou
romány, detektivky, cestopisy.

ve školách, pracuje se s nimi v družinách
a je též v mnoha rodinách. Dospělí ho
v knihovně využívají ojediněle, děti častěji pro výuku. V druhém počítači je uložená elektronická katalogizace knih.
Je všeobecně známo, že upadá zájem
o četbu knih. V čem Vy, i třeba z pohledu
bývalé paní učitelky, vidíte příčinu?

Navštěvují knihovnu též děti? Pořádají se
pro ně nějaké akce, besedy?

Žijeme v uspěchané době, hodně informací a zábavy přinášejí počítačové hry, internet, televize a množství nejrůznějších
časopisů. Kde vzít čas na knihu?
V případě dětí záleží hodně na rodičích,
jak jim uspořádají volný čas. Kniha by
v něm ale neměla chybět.

Je evidováno 51 dětí do 15 let. Knihovna
spolupracuje se ZŠ a MŠ Ročov.
V minulém roce bylo uspořádáno 8 besed
s literární tematikou. Při návštěvě knihovny se školou si děti také vyměňují knížky.
Prohlížejí si je se zájmem, ale
k samostatné
návštěvě
knihovny
a k vlastnímu čtení potřebují „postrčení“.

Co byste vzkázala potencionálním i současným čtenářům z Ročova a okolí?

V knihovně jsou
dva
počítače
s internetem pro
veřejnost. Vědí
občané, že mohou tyto počítače využít,
popř. k čemu je využívají nejčastěji?

Ne každá kniha splní vaše očekávání, zájmy jsou různé. Domnívám se však, že ze
čtyř tisíc knih si i náročnější čtenář dokáže
vybrat pěknou knihu. „Vracet se k dobré
rozečtené knize je jedna z mála životních
radostí.“ – řekl kdysi jeden moudrý muž.
Zvažte to. Cestu do knihovny jednou za
měsíc zvládnete a berte ji jako stále doporučovanou zdravotní procházku. Ráda Vás
tam uvidím.

Občané byli několikrát informováni
o možnosti využití – Ročov, Třeboc vývěsky v Jednotě, Úlovice, Břínkov – veřejné tabule. Byla doba, kdy se v knihovně
na počítač stála fronta. Dnes jsou počítače
Výpůjční doba:
Čtvrtek
14:00–17:00 (říjen–březen)
15:00–18:00 (duben–září)
Pondělí
1. pondělí v měsíci od 16:00 do 18:00
D O B Ř Í

Za odpovědi děkuje V. V. Pour

L I D É

M E Z I

N Á M I

aždoročním zvykem je, že si posíláme vánoční i novoroční upřímná přáníčka, posíláme pohledy, dopisy, esemesky, nebo jednoduše přes počítač svým přátelům,
kamarádům, známým, no prostě všem dobrým lidem. Jedna věc je, že pošleme
a čekáme na podobnou reakci a jsme rádi, že i nám bylo přáno. To se těšíme a radujeme
dvojnásob. Nebo se nedočkáme žádné odpovědi anebo jen nevěřícně koukáme na odpověď, kterou nám nějaký „dobrák“ poslal. Jak bylo řečeno, je slušné pozdravit, ale nesluš-

K
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nější je neodpovědět. Či poslat ,,inteligentní" povzbudivou zprávu právě na sváteční Štědrý
večer. Říká se, že potrefená husa se ozve. Tak tomu bylo u příspěvku o psích kamarádech.
Budeme možná překvapeni, jak se v dalších Zpravodajích rozvine diskuse na všechny
články. Kéž by všichni reagovali tak rychle, pohotově a zodpovědně na veškeré zveřejněné
články. To by bylo najednou všude čisto, živo, veseleji i lépe v mezilidských vztazích. Těším se na reakce pozorných čtenářů.
M. Liptáková
P Ř Í R O D N Í

K L U Z I Š T Ě

P R O

D Ě T I

ačátkem ledna jsem poslal hasičům, sportovcům a ředitelce ZŠ J. Citové e-mail
s návrhem na „vybudování“ přírodního kluziště na asfaltové ploše hřiště za sokolovnou. Návrh spočíval v tom, že by se nakoupily podlouhlé protipovodňové pytle
na písek a vyhlásila by se brigáda na jejich naplnění. Pak by se čekalo na mrazy, provedlo by se rozložení po obvodu plochy a hasiči by
několikrát polili plochu vodou. Celkové náklady na akci pro plochu
40 m x 20 m by byly cca 3.400 Kč. O příspěvek jsem chtěl požádat
obec, případně uspořádat sbírku. Bohužel jsem nakonec nedostal od
nikoho žádnou konkrétní odpověď a od jednoho sportovce jsem se dozvěděl, „že by tam stejně nikdo nechodil“. Nakonec byly opravdu pěkné mrazy a bruslení „V Říti“ jsme si s dětmi
užili spolu s malou procházkou.
M. Stanko
Pozn. vyd.:
Bohužel, žádná žádost na obec nepřišla.
V. Trylč

Z

J E Š T Ě J E D N O U O P E J S C Í C H
A J E J I C H P Á N E C H
minulém Zpravodaji byl článek o psech. Někteří si vzali k srdci to, co bylo psáno,
a dali vše do pořádku. Ale jiní si dál nevšimnou, že právě jejich psí miláček dál
vesele znečišťuje veřejné plochy nebo neustále štěká ve dne v noci a ruší noční
klid. Je fakt – jsme na vesnici – dříve tohle nikomu nevadilo, ale nebyly upravené chodníky, takže „hovínko“ se vsáklo do hlíny společně s husími, slepičími nebo jinými velkými
zvířaty, které „to“ upustily. Když se pak na schůzích řeší i takovéto důležité problémy, pak
si někteří ze všeho dělají legraci, pokud se to netýká právě jich. Hodně babiček ví své, jak
je nepříjemné s batolícím vnoučetem kličkovat po cestě mezi hromádkami, aby se mrně
neumazalo. Nebo do ručky nevzalo zajímavou věc. Tak lidičky, buďme ohleduplní a nečiňme ostatním to, co vadí nám samotným.
M. Liptáková

V
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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

Štědrý den v kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme si mohli vyslechnout vystoupení Ročovského pěveckého sboru. Koledy a pastorely se rozléhaly po mohutné
kostelní lodi. Z ničeho nic se začátkem ledna sbor rozpadl.
Začátky sboru, který vedl Karel Chlouba mladší, jsem prožíval osobně velmi aktivně. Spolu s Karlem a jeho manželkou Hanou jsem podepisoval za přípravný výbor 8. 5. 2007 Stanovy nově vytvořeného sboru – občanského sdružení. Po necelých pěti letech sbor přerušil
svoji činnost. Položil jsem tyto otázky: Proč si myslíš/te, že
se rozpadl Ročovský pěvecký sbor? Co k tomu vedlo? Je
možné, že v Ročově nějaký sbor příští léta vznikne?, třem
členům sboru. Ing. Aleši Goliášovi, který nějakou dobu již
ve sboru nezpíval, paní Martě Sejvalové, která vystupovala
se sborem i na posledním koncertě v dolnoročovském kostele a nakonec sbormistrovi Ing. arch. Karlu Chloubovi. Zde
jsou jejich odpovědi:

O

Ing. Aleš Goliáš:
„Je škoda, že sbor v lednu 2012 zaniknul, ale kvůli neshodám zřejmě nebylo jiné řešení.
Část zpěváků začala dojíždět do Loun, kde zpívají v různých sborech. Bylo hezké, když
měl Ročov svůj vlastní sbor. Každý začátek je těžký, ale věřím, že v budoucnosti se zase
podaří pěvecký sbor v Ročově vybudovat.“
Marta Sejvalová:
„Myslím si, že není lehké jednoznačně říci, proč došlo k rozpadu Ročovského pěveckého
sboru. Každý vnímáme různé situace odlišným způsobem a "vina" je zcela jistě na obou
stranách, dirigent versus zpěváci. Rozpadly se světově známé kapely i regionální sbory a důvody byly určitě individuální. Možná jsme my, zpěváci, nechtěli slyšet Karlovu
"pravdu", ale možná to bylo i naopak. Snad poučení pro obě strany. Já si ale myslím, že
Ročov bez pěveckého sboru nezůstane.“

Ing. arch. Karel Chlouba:
„Ročovský sbor se dosud nerozpadl. Přerušil svou činnost. Momentálně nemáme bohužel
ani jeden alt.
Založit sbor v takové kvalitě, na tak malé obci, je docela rarita. To, se mému tátovi povedlo něco dost výjimečného. Je to ale samozřejmě velmi křehké a těžko udržitelné seskupení.
Po rozkvětu v 90. letech (viz historie sboru na našich internetových stránkách na
http://rocovsbor.sweb.cz/historie.htm) dostal sbor první těžkou ránu v roce 2003: 7. prosince zemřel zakladatel a sbormistr Karel Chlouba. Dirigovat ho ihned začal Ing. Jiří Kurka.
Po třech letech ho však chtěl přesunout do Loun. Tehdy do jeho sboru (dnes Harmonie)
přešla nemalá část zpěváků, především „Louňáci“. Podařilo se mi ale téměř všechny „Ročováky“ udržet v našem vesnickém sboru. Naše řady doplňovali další zpěváci a zpěvačky.
I přespolní mládež. Přijali jsme každého, třeba i méně zdatného zpěváka, i když ani noty
neznal. Vše jsem doháněl tím, že jsem každý hlas nahrál na počítač a přehrával ho nováčkům. Ročovský sbor se tak (za cenu těchto dost pracných postupů) udržel.
Sbor neměl problémy s kvalitou zpěvu. Kdokoli nás slyšel, byl překvapen úrovní venkovského sboru. I na soutěži v Jirkově jsme byli oceněni. Jako jediní na Lounsku jsme dělali
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ve větším měřítku moderní muziku, i s doprovodem kapely. Navíc jsme dělali dost těžké
věci.
Proč přestali postupně jednotliví zpěváci chodit do sboru, to Vojtěchu ve skutečnosti ani já
nevím. To se musíš zeptat jich. Někteří upřednostňují sbory v Lounech, někdo má zdravotní potíže, jiný rodinné – důležitější starosti.
V tomto sboru zpíval téměř každý. Zpěváci dobří, kteří i noty umí, ale
i zpěváci méně zdatní. Koncem roku 2011 nás bylo 12. Před pěti léty
nás bylo 2× tolik. Ovšem v množství kvalita netkví. Odešli většinou ti,
které to moc nebavilo. A nebaví to hlavně ty zpěváky, kteří to moc
neumí – logicky. Takže nakonec nám přirozeným sítem zbyli pouze ti
dobří.
Problémem v tomto sboru byla morálka a odpovědnost k druhým. Víš
sám, když jsi sbormistroval, že během zkoušky často někdo vyrušoval, a že se v takovém
prostředí těžko soustředí a pracuje. Zkrátka někteří si trochu pletli sbor s diskusním kroužkem. A to mě docela znervózňovalo. Někteří si sbor zase pletli s holubníkem – a chodili na
zkoušky, jak se jim zachtělo, a zdržovali dobu nazkoušení. Dokonce nepřišli i na vystoupení. V kostele v Dolním Ročově jsme také zažili vystoupení sboru bez altů či bez tenorů.
Pražáci sem přijedou tolik kilometrů a Ročováci na zkoušku nepřijdou. Takhle to přece
nejde. Tyhle věci mně velmi vadí, znervózňují – a v takové nervózní atmosféře se nedá
dělat muzika. Takovou docházku u zpěváků nelze tolerovat, sbor by nic neudělal. No
a někteří, než by to uznali, tak hrdě odešli… Nemáš zdání, kolik času stojí příprava not
a organizace kolem sboru – a pokud někdo nemá čas přijít alespoň na většinu zkoušek, pak
je mi líto.
Některým asi vadilo zvyšování náročnosti skladeb a kvality interpretace. Ale já vím, že
pokud děláš věci, co nejlíp umíš, pak z díla máš největší potěšení. A občas se to povedlo.
Přiznám se, že někdy i mě krásný zpěv sboru na vystoupení dojal k slzám…
Za pomoci Milana Wainera dodělávám CD sboru: moderní, klasiku a Vánoční koledy
a pastorely. Budou k dispozici u mě.
Sbor má oddechovou přestávku. Na jaře plánuji minimálně kvartet. Domluvili jsme se, že
někteří přijdou do sboru opět alespoň na vánoční koledy.
Ale připomínám – není to Chloubův sbor, ale Ročovský sbor. Může se ho ujmout kdokoliv. Já si v něm třeba rád zazpívám tenor. Jeho pokračování tak může ovlivnit kdokoliv…“
V. V. Pour
P O H Á D K Y
ak hezké jsou staré české pohádky. Každý má ty své oblíbené a rád si
zavzpomíná na dobu svého dětství. Teď v čase zimním, i když je spíše
venku jako zjara, opět přichází do loutkového divadélka v Ročově na
faru maličký Kašpárek, který vás, milé malé děti, zve na pohádky, které
máte rády. Vezměte s sebou maminku a tatínka, babičku s dědečkem
a přijďte se pobavit a shlédnout české pohádky, které jsou ponaučením pro
každého malého, ale i velkého dobrého človíčka. Srdečně Vás zveme.

J

Za loutkoherce M. Liptáková
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Č E K Á R N A

ajímal jsem se, proč není dokončena autobusová zastávka v Ročově
směrem na Louny. Na posledním
zasedání zastupitelstva 21. února 2012
jsem se dozvěděl, že realizace
je v jakémsi „nerozhodném
stavu“. Projekt, který vypracoval Ing. arch. Karel Chlouba,
se nelíbí některým členům
rady a některým zastupitelům.
Proto
se
nepokračuje
v realizaci a vznikl tento podivný stav. Proč a jak k tomu
došlo? Situace se vyvíjela následovně. Zastupitelé odsouhlasili, aby bylo vypracování
projektu
zadáno
přímo
Ing. arch. Chloubovi. Starosta poslal objednávku
a
Karel
začal
tvořit.
V objednávce nebyly napsány žádné podrobnosti: z jakého materiálu nebo
v jakém stylu má být stavba vypracována.
K. Chlouba tedy vypracoval projekt podle
vlastního uvážení. Po předložení projektu

R O Č O V

radě a zastupitelům bylo konstatováno, že
projekt neodpovídá jejich představám
a nebude tedy realizován. Protože ale nebyla uzavřena řádná podrobná smlouva
a projekt byl dodán, rozhodl
starosta V. Trylč, že má být za
projekt zaplacena sjednaná
cena cca 25.600 Kč, a tak se
také stalo. Myslím, že měl být
použit zcela jiný postup. Karel
Chlouba měl být vyzván, aby
předložil nejprve nějaké návrhy, třeba jen fotografie podobných staveb nebo náčrty, ze
kterých by byl patrný charakter
stavby. Za tuto práci bych nabídl nějakou „symbolickou
cenu“ a teprve po odsouhlasení konkrétního návrhu bych zadal vypracování podrobné dokumentace. To vše samozřejmě
definované ve smlouvě s termíny a všemi
náležitostmi. Takto máme nepotřebnou
dokumentaci a špatně utracené peníze.

Z

M. Stanko
K rozhodnutí o posunutí autobusové zastávky směrem ke kostelu došlo až
v průběhu stavebních prací. Bylo proto
nutné urychleně vyřešit nový nástupní
ostrůvek tak, aby vyhovoval předpisům
o bezbariérovém přístupu a mohl být proveden současně s vozovkou a chodníkem.
Není proto tak docela pravda, že se jedná
o vyhozené peníze, protože část projektu
byla realizována. Náklady na zhotovení
nástupiště byly hrazeny z rozpočtu kraje
jako součást opravy. Pokud by zastávku
celou realizovala obec mimo rekonstrukci
hlavní silnice, hradila by obec realizaci
sama. Navíc samotná čekárna, pokud bude do budoucna vůle zastupitelstva, se
nechá v budoucnosti kdykoliv realizovat.

Pozn. vyd.:
V článku M. Stanka je řešena pouze čekárna. Stav věcí je nutné však posuzovat
jako celek. Zastupitelstvu byl předložen
cenový návrh na projekt autobusové zastávky, který byl odsouhlasen na veřejné
schůzi zastupitelstva. Projekt řeší autobusovou zastávku jako celek vč. nástupiště.
Na základě tohoto usnesení byla dána
objednávka Ing. Chloubovi, který projekt
zpracoval a vyfakturoval. Jedná se zcela
o standardní postup při drobných zakázkách. Podáním nabídky dodavatelem, jejím odsouhlasením odběratelem a zadáním objednávky je uzavřena řádná smlouva. Zásadním problémem byl nedostatek
času, protože ke zpracování dokumentace
došlo až v době, kdy už byla v běhu rekonstrukce silnice 2. tř. Louny – Rakovník.

V. Trylč
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A L Š O V O

L O U T K O V É

D I V A D L O

ne 22. ledna jsem se jako divák zúčastnil vystoupení ročovského loutkového divadla. Na programu byla pohádka O perníkové chaloupce. Hrálo se na bývalém prvním stupni základní školy. Jak si ještě pamatuji – tam kde bývala sborovna. Hned
na první pohled mě zaujalo samotné divadlo, které působí velmi krásně, starobyle. Před
začátkem vystoupení se pomalu scházely děti s babičkami. Jsem tomu rád, že se v naší
obci provozují i takové aktivity, jako je hraní loutkového divadla. Je pěkné, že existují
nadšenci, kteří tomu věnují čas a chtějí udělat našim malým spoluobčánkům hezké dopoledne s pohádkou. A protože mě Alšovo loutkové divadlo zaujalo a jeho inscenace byla
zajímavá, zeptal jsem se principála Ing. arch. Karla Chlouby na podrobnosti. Děkuji mu za
příspěvek, který mi pro Zpravodaj poskytnul:

D

„Divadlo s loutkami asi 30 cm vysokými
údajně věnoval někdy před sto léty Sokolu
Ročov pan Kulhánek, ředitel pražského
gymnázia, který pocházel z jednoho
z největších statků na Ročově.
V roce 1975 se Sokol rozhodl předat veškerý svůj majetek Místnímu národnímu
výboru Ročov, protože v té době neměl
žádnou možnost sehnat peníze na údržbu
a opravu sokolovny. Alšovo loutkové divadlo má proto dnes Městys Ročov.
Divadlo se hraje občasně již snad 100 let:
v 50. letech v Sokolovně (tehdy jsem byl
jako malý kluk divákem), v 60. letech
v knihovně „U Křížů“ – na návsi (inicioval ho můj otec, hrál s námi také např.
Karel Mareš aj.), v 80. letech v budově
MNV (zde jsem ho hrál mj. i svým dětem)
a dnes v bývalé faře (mezi diváky již patří
i můj vnuk). Loutkové divadlo mě tak
provází celým životem.
Alšovo loutkové divadlo má dozajista
velkou cenu. Jeho loutky byly vyrobeny

sériově na základě obrázků známého malíře Mikoláše Alše. Obsahuje 35 mužských,
18 ženských postaviček a 6 pohádkových
bytostí, plnou bednu kulis (lesy, skály,
krajiny, vesnice, hrady a zámky, i městské
interiéry a exteriéry). Bylo by proto hříchem nechat ho zahálet ve skladu na úřadě.
Na půdě jsem našel po tátovi plné dva
kufry pohádek pro loutkové hry. Nejstarší
jsou ještě z doby Rakouska-Uherska (pro
děti však je čeština již hůře srozumitelná).
Vystoupení jsem obnovil na počátku roku
2009 pohádkou O perníkové chaloupce.
Od té doby hrajeme dětem každou zimu
a odehráli jsme již 7 pohádek. Mezi nimi
i jednu, kterou kdysi napsala Miloslava
Chloubová, a druhou od Mileny Liptákové
(samozřejmě o Úlovicích☺). Kulisy malovala Evička Víšková (naše nejzdatnější
loutkoherečka). Vloni jsme podnikli dokonce výjimečně výjezdní vystoupení
v Úlovicích. Zvali si nás také do
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jedné mateřské školky
v Lounech, ale vzhledem
k nebezpečí
poškození
starého divadla jsme tam
radši nehráli.
Od roku 2009 kromě
jmenovaných hráli: Dáša
Bajáková, Líba Grossenová, dnes hraje i Hana
Drexlerová a pí Šírová
z Břínkova.
Nahrávat
zvuk nám pomáhal Ondra
Hájek.
Protože je nás málo, namluvíme totiž nejdříve pohádku do počítače. Potom už jen vodíme loutky, obstaráváme hřmění, blesky, stmívání, oheň
a kouř z draka apod.
Několik pohádek mám natočené na DVD
(pokud by chtěl někdo pohádky vidět, jsou

k dispozici). Zdálo by se,
že
v době
televize
s americkými super kreslenými
příběhy,
kde
všichni lítají takovou
rychlostí, že je ani nevidíte, mlátí do sebe od počátku
do
konce…,
že
loutkové
divadlo
s dřevěnými herci, kteří
stěží udrží klacek v ruce,
nebude mít šanci. Ale není
tomu tak: s televizí ani
s počítačem si dětičky
nepopovídají a nezazpívají tak jako
s Kašpárkem či hloupým Honzou.
Kdo nevěří, ať tam běží – na naše příští
vystoupení
(vstupné
Kč
1,–).“

V. V. Pour
P A M Á T K Y

V

N A Š I C H

O B C Í C H

J

iž vloni před koncem roku byla natočena reportáž o činnosti Spolku
za obnovu Ročova. V několika částech se Česká televize zastavila
v klášteře, ročovském kostele, kapličce v Úlovicích i na Břínkově,
kde nafilmovala souhrnný dokument. Tato reportáž měla být původně
odvysílána do konce loňského roku, ale prý se do programu nevešla. Nyní
čekáme, až nám dají vědět skutečné datum odvysílání tohoto dokumentu,
který by měla vysílat ČT2 v cestopisném pořadu. Přesné datum a čas dáme veřejnosti vědět, třeba i vyhlásíme místním rozhlasem.
Pozn. red.: Pořad o církevních památkách a činnosti Spolku pro obnovu Ročova odvysílá
TV NOE 31. března t. r. okolo 21:00 hodin. V následujícím týdnu budou odvysílány reprízy
pořadu.
Za Spolek pro obnovu Ročova M. Liptáková
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P O Ž Á R N Í

N Á D R Ž

V

elké mrazy způsobily, že přítoková roura, kudy tekla voda do nádrže, popraskala a voda teče jinudy, než by měla. Co s tím? Je nás hodně
příznivců a milovníků koupání v této jediné vodní ploše široko daleko a neumím
si představit, že bychom jen chodili okolo
vody, která by byla plná bláta a splašek
z kravína, neboť – prý by stačilo napouštění nádrže vodou z potoka, který protéká
přes vodní jímky plné močoviny? Nadělali
jsme už zde spoustu práce, zvelebili okolí,
pořídili lavičky, opravili kadibudky ve
stráni, zhotovila se převlékárna, nové stavidlo, nasadily ovocné keře – maliny,
josta, rostou zde 4 druhy mirabelek, je

Ú L O V I C Í C H

tady tábořiště pro děti a mládež, děláme
i Čarodějnice s opékáním buřtů a různé
hry. Tak proč bychom měli jen čekat, že
se z našeho milého místa stane jen další
zdevastovaná vodní plocha, jako se
,,povedlo“ z pěkného koupaliště V Řiti?
Vidím jediné kladné řešení tohoto. Že
bychom vlastními silami a brigádně s pomocí všech, kteří tady rádi využíváme
vody k osvěžení a radovánkám, se spojili
a opravili potřebné. Vždyť taková cesta do
Loun a celý den na koupališti vyjde docela draho. A my zde máme takovou možnost doslova za humny nechat ladem?
Předem díky Vám všem ochotným dobrovolníkům.
M. Liptáková

V

N A B Í D K A

S L U Ž E B

Letní tábory s výukou angličtiny




výuku vedou kvalifikovaní rodilí mluvčí
pro děti od 10 do 18 let
6 vyučovacích hodin denně zábavným
konverzačním způsobem
 více informací na www.descart.cz

U P O Z O R N Ě N Í
Městys Ročov důrazně žádá občany Ročova, kteří mají psa, aby exkrementy po svých
čtyřnohých miláčcích nejen v centru obce, ale i v okolních ulicích u obytných domů
neprodleně uklízeli. Děkujeme.

Městys Ročov
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S V O Z U O D P A D U P R O J E D N O T L I V É
T Ý D N Y V R O C E 2 0 1 2
S K L Á D K A V R B I Č K A , S . R . O .

Svoz odpadu se z Velikonočního pondělí přesouvá na 6. dubna 2012.

Grafická úprava: V. V. Pour
Zpravodaj vydává: Úřad Městyse Ročova
Šéfredaktor: Vojtěch Václav Pour (vpour@email.cz)
Redakční rada: PhDr. Karel Mareš (K.Mares@seznam.cz), Miroslav Stanko (miroslav.stanko@seznam.cz)
Uzávěrka příštího čísla je 20. května 2012

- 16 -

