Číslo 9 * červen 2013
Čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
sluníčka jsme si zatím moc neužili, věřím však, že v letních měsících nebude o teplo nouze. Vychází devátý Zpravodaj, čtvrtletník pro Ročov,
Úlovice a Břínkov. Po delší době, se sešlo opravdu hodně článků, takže se
máte nač těšit. Děkuji všem, za zaslané příspěvky.
Připravil jsem pro Vás rozhovor tentokrát s naším hasičským sborem. Protože se blíží čas výletů, najdete ve Zpravodaji povídku pana Kozla
z knížky Ročovské obrázky, která se jmenuje Výlet. Naleznete zde i novou
rubriku – Ze sčítání lidu, která Vás bude provázet pravděpodobně ještě
další tři vydání Zpravodaje. Dozvíte se mnoho zajímavého ze života MŠ
a ZŠ nejen od zaměstnanců těchto školských zařízení, ale i žáků. Panu
A. Houfovi děkuji za vzpomínky při přípravě článku o ročovských stromech.
Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné počtení
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor
V Ý L E T

B

rzo, když jsem začal choditi do školy, pořádal nám pan řídící Beneš velký výlet. Tenkráte byla u nás jednotřídka a pan řídící Beneš
byl ještě mladým učitelem. Znal jsem jen málo spolužáků, zvláště
jsem neznal ty velké hochy.
Na výlet jsem se velice těšil. O jedné hodině (v neděli) měli jsme se sejíti
ve škole. Tak jsem byl nedočkavý, že jsem oběd přímo hltal. Maso bylo
ještě horké, ale já jsem kus polkl. Pálilo mě to v žaludku hrozně, že jsem
vstal od stolu, vyběhl jsem na chodbu, ale tam jsem padl; omdlel jsem.
Babička mě brzo vzkřísila, ale sotva jsem se
trochu zotavil, běžel jsem do školy. Přišel jsem
včas, ale třída byla již plna. Za chvíli šli jsme
pochodem do akátovky nad Solopisky. Měli
jsme také hudbu; zatím jen tambora. Byl to
Janek, policajtův syn; buben byl ovšem obecní
„Vědomost se dává“.
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Šli jsme podél knížecí třešňovky na tabulce.
Bylo tam plno krásných třešní. Tenkráte
měl koupeno ovoce sadař Termer, který
později byl starostou.
Někteří žáci vyběhli
z řady a kupovali si
třesně. Já jsem se
ovšem mohl jen dívati.
Tenkráte mne sice
Hauner již zaučoval
vministrování,
ale nepřišel jsem ještě
k ničemu, tak jsem nebyl jako obyčejně „při
penězích“.
Když jsme došli do akátovky, hrály tam již
flašinety. Ze školy vyšli jen žáci a žákyně,
ale na výletě sešlo se z celého okolí více
dospělých než nás; byla neděle.
Pro mne to ovšem byla nebývalá podívaná.
Někteří žáci i žákyně přednášeli básně, ale
těch jsme neposlouchali, ani dospělí nevěnovali jim mnoho pozornosti, ostatně ve
velké akátovce při tolika lidu a hluku nebylo to ani slyšeti. Raději jsme zpívali a střídali se s flašinety a s dospělými, kteří zpívali národní písně.
Pan řídící pouštěl papírový balon, který
však nechtěl vzlétnouti. Nejvíce zajímala
nás i dospělé zábavná čísla. Paní stará Ti-

S O U T Ě Ž :

„ Ž I V O T

chá, tenkráte však ještě velmi mladá, drobná panička, darovala velký švestkový koláč,
ve kterém byl uprostřed dvacetník. Kdo se
tam poctivě dokouše, bude dvacetník jeho!
Dva velcí hoši statečně kousali a polykali
ze dvou stran a snažili se prokousati až
k dvacetníku. Když potom přišli domů,
maminky jich nepoznaly.
Měli jsme také závody v běhu asi na
50 kroků, ale více zajímaly nás i dospělé
závody v pytli. Dráha byla jen asi dvacet
kroků. Kdo chtěl si pospíšiti, hned padl.
Já jsem ovšem jen stál někde u akátu
a všecko pozoroval. Už tenkráte jsem si
myslel, že jsou ti hoši hloupí. Proč nevytáhli z kapsy kudlu, neprořízli díry pro nohy
a byli by u cíle hned?
Také mnozí lezli na hladký peň modřínu,
kde byly zavěšeny párky a vuřty (knaky
jsme říkali), které si mohl utrhnouti každý,
kdo tam vylezl. Byli u nás hoši, kteří vlezli
na každý strom. Vylezli i na vysoké borovice v Perném a vybrali každé hnízdo vran,
ale tento vábný cíl na modřínovém hladkém
bidle byl těžký. Zábava malých i velkých
byla srdečná. Před večerem vedl pan řídící
děti domů, dospělí šli po nich.
Z knížky Ročovské obrázky připravil

M E Z I

N Á M I “

L E S

V. V. Pour

2 0 1 3

My, žáci páté a čtvrté třídy jsme se přihlásili do soutěže o lese a snažili jsme se umístit co
nejlépe. Podařilo se nám to! Umístili jsme se na 2. místě, což je velký úspěch, protože byla
konkurence od městských škol hodně velká a máme štěstí, že jsme měli 2. místo právě my.
Získali jsme 131 bodů a vítězná škola měla
133 bodů. Pracovali jsme samostatně i ve skupinách. Měli jsme k dispozici počítače, učebnice a používali jsme i encyklopedie.
Osobně přijel sám autor všech otázek
a soutěžních úkolů až z Chomutova, aby nám
pogratuloval a předal ceny.
Dostali jsme: 3D laboratoř, planetárium, skleník, kartičky na angličtinu a mravenčí kolonii.
Skleník už jsme rozbalili a děláme pokusy.
Pozorujeme, jak rostliny klíčí a rostou. Těšíme se, až mravenčí kolonii naplníme mravenci
a budeme pozorovat jejich život. Příští rok se rádi soutěže opět zúčastníme.
Žáci 4. a 5. třídy
–2–
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RM vzala na vědomí:
 pořádání 2. ročníku her Mikroregionu Lounské Podlesí, které proběhnou 15. 6. 2013.
RM schválila:
 instalaci dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou zásobování dopravní obsluze vjezd povolen na příjezdovou cestu k MŠ a ukládá starostovi její umístění projednat s příslušnými orgány
 příspěvek na činnost Centra pro zdravotně postižené Louny ve výši 500 Kč
 do tisku předložený návrh na pozvánku „Setkání partnerů městyse Ročova a města Reichenbach“, které proběhne dne 29. 6. a 30. 6. 2013.
RM projednala a doporučuje ZM ke schválení:
 provést v rámci rekonstrukce sokolovny pouze opravu budovy bez dalších přístaveb
s tím, že by měl být lépe využit stávající prostor.
J. Pourová

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 bere na vědomí:
 Zprávu nezávislého auditora určenou zastupitelstvu Městyse Ročova o přezkoumání
hospodaření městyse v roce 2012 se závěrečným hodnocením, že hospodaření je bez
chyb a nedostatků
 přidělení finančních prostředků z Programu příhraniční spolupráce Cíl 3
 uzavření MŠ v době letních prázdnin od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013.
ZM schvaluje:
 rozdělení Družstevní ulice na dvě části zabetonovanými kovovými sloupky a oba její
konce označit dopravní značkou slepá ulice a ukládá starostovi toto opatření před jeho
realizací projednat s dopravním inspektorátem Police ČR v Lounech
 použití částky 6 414 Kč z fondu rezerv mateřské školy na velikonoční jarmark pořádaný MŠ Ročov
 provedení opravy družstevní ulice dle nabídky p. Filipa Vajce s tím, že budou navíc
částečně doplněny obrubníky
 zakoupení materiálu na opravu silnice v Gramofonové ulici.
V. V. Pour
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onečně teplo, sluníčko a počasí lákající k procházce. Ráda jdu pěšky k Ročovu a pak
zpět, pozoruji přírodu a okolí. Jen mě pěkně štve ten svinčík podél silnice. Povalují se
zde PET láhve i se zbytkem piva i limonády, krabičky od cigaret, pytlíky i se svačinou, plechovky a kapesníky, někdy i kus oblečení. Sbírám to do igelitky a házím do kontejneru u hřbitova. Nejvíce ,,materiálu“ je mezi Ročovem a hřbitovem, asi mnozí nedonesou papíry
od sladkostí až tak daleko do popelnice, nebo si je nemohou dát do kapsy a vyhodit před obchodem? Možná jsou zvyklí u sebe doma pohazovat kde co. Nebo mi chtějí udělat radost,
když vidí, jak sbírám podél silnice a hned přede mnou vyhodí z vozidla nový materiál?

K

M. Liptáková
J A K Ý

B Y

S E

M I

L Í B I L

osmém čísle Zpravodaje z března
2013 jsem si přečetl článek Miroslava Stanka „Jaký by se mi líbil
Ročov v roce 20XX?“. Snění je důležité.
Rozhodně
jsou
lepší
zastupitelé
s představou, vizí, než zastupitelé, kteří jen
čekají, co na ně na zastupitelstvu „vypadne“
a hlasují podle náhlého rozpoložení, bez
ohledu, zda v dlouhodobém horizontu ona
věc přinese obci a všem jejím
částem prospěch.

R O Č O V ?

obecní
pokladnu stavbou koupaliště/kluziště je zbytečné. Jak dlouhá bude asi
„koupací sezona“ v jednom z nejvyšších
(a tedy nejchladnějších) míst okresu? Dva
prázdninové měsíce? Kdo a z čeho bude
platit vodu a udržovat její kvalitu na úrovni,
vyžadovanou hygieniky? Kdo a z čeho zaplatí provoz? Většina měst v okolí provozuje koupaliště nebo bazény se skřípějícími
zuby a výše vstupného je pravidelně předmětem nekonečných
debat. Má tohle Ročov zapotřebí?

V

Myslím, že třeba stavba obchvatu Ročova je nesmysl. Nejenže
v případě této silnice se bude
těžko hledat argument pro její
přeložení mimo obec, když ji
zatěžuje provoz v mezích normy
(asi tisíc aut za 24 hodin, pro
srovnání přes obce na silnici
z Loun do Žatce jezdí denně asi
tři tisíce aut). Na obchvatu Ročova se mi nelíbí, že je zbytečný, že by
pouze zatížil krajinu v Přírodním parku
Džbán další stavbou (o záborech úrodné
půdy nemluvě), a že by zkomplikoval pohyb zemědělské techniky mezi areálem
družstva a chmelnicemi. Určitě by znamenal i další umrtvení obce – opravdu si těch
pár podnikatelů, kteří zde ještě jsou, přeje,
aby se nikdo nezastavil v obchodě,
v hostinci nebo na benzínce? Opravdu jsou
jejich snem prázdné ulice? Tomu nevěřím.
Ve stejném duchu se obávám, že i potrápit

Myslím, že jsou naléhavější –
a zdánlivě přízemnější úkoly.
Líbilo by se mi, kdyby lidé, žijící podél hlavní silnice, nebyli
odkázáni na chůzi po této silnici
a mohli jako jiní normální lidé
jít po chodníku. Málokomu působí radost kličkovat v zimě
nebo v dešti mezi auty. Líbilo by se mi,
kdyby opět bylo možné obejít Břínkov,
Ročov a Úlovice po polních cestách, jako to
bývalo možné kdysi. Aby cesty nebyly zdevastované zemědělskou technikou, případně
ohrazené jako pastviny a tím neprůchozí.
Bylo by dobré, kdyby k cestám se opět vrátily aleje, které tam kdysi byly. Lidé
v ulicích Charvátově, před bytovkou
u školky, v Družstevní a v dalších ulicích
by ocenili, kdyby jejich ulice měly normální povrch, nikoli ten, který se v suchu mění
–4–
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v prach a v dešti v bahno. Líbilo by se mi,
kdyby se z těch tří „prvků“ na návsi (lavička, pyramida a skluzavka) stalo něco víc
pro děti, než jen to, co dnes připomíná nahodile pohozené hračky, které čeká postupné odumření. Ocenil bych, kdyby zastupitelé byli těmi, kteří obyvatele Břínkova, Ročova a Úlovic spojují, nikoli rozdělují
(vzpomeňme na předvolební „kampaň“ v roce
2010, plnou osobních
útoků vedených do absurdních rozměrů); aby
byli skutečně zastupiteli
za naše obce, nikoli zastupiteli nanejvýš za svoji ulici. Vážil bych si
zastupitelů, kteří přijmou
své zvolení jako příležitost pracovat pro obec, nikoli pro přepouštění místa v zastupitelstvu těm, kterým voliči
důvěru
nedali.
Ocenil
bych,
v zastupitelstvu lidi s nápady, chutí (spolu)pracovat s ostatními a vytvářet atmosféru, ve které se naslouchá všem názorům.

rozhlednou a kostelem v Horním Ročově.
Sním také, že se budou udržovat už existující značené turistické trasy pro pěší v okolí
obce a vhodně se připomene to, že jsme tu
v přírodním parku. Sním o obci, která se ve
spolupráci s církví a soukromými investory
pokusí najít rozumné využití pro areál kláštera; takové využití, které by bylo v souladu
s významem této budovy
a pokud možno přineslo
obci pracovní místa.
Opravdu asi jen sním
o tom, že by bylo možné
získat do obce nějakou
malou dílnu, nějaký malý
provoz, který by nabídl
práci lidem od nás nebo
z okolí. Sním o dalších
akcích (kromě sportovních a kromě pravidelné pouti), které
umožní lidem a místním spolkům setkávat
se a zároveň při tom prezentovat obec navenek. (Když má Peruc krajské dožínky,
proč by jakási podobná varianta větší vesnické dočesné pro široké okolí nemohla být
na Ročově?). Z oblasti úplných snů jsou
pak úvahy, zda (a jak?) by obec mohla pomoci svým obyvatelům s řešením problémů, jako je vytápění (pěstování rychle rostoucích dřevin?) nebo dodávka elektrické
energie (nemusí jít jen o stavbu třeba „sluneční“ elektrárny, ale třeba o výhodný nákup elektřiny ve velkém pro celé skupiny
zájemců).

A ještě ty sny. Sním o obci, kde se zastavují
turisté, kde se mohou v hospodě (nebo hospodách) slušně najíst, aniž by z jejich oblečení několik dní smrděl kouř cigaret a zápach kuchyně. Sním o obci, ve které funguje malé chmelařské muzeum, vhodně prezentující tradici ročovského chmelařství;
muzeum je otevřené alespoň o víkendech
a během prázdnin třeba každý den. Sním
o obci, která kromě muzea nabídne turistům
i prohlídku jedinečného chrámu v Dolním
Ročově, opět v takovém režimu, který turistům umožní tuto památku vidět zevnitř,
nikoli před ní pouze postávat. Sním o obci,
kde se podaří vytvořit výletní stezku pro
pěší v jejím okolí, která by propojila nejen
muzeum s klášterem, ale třeba také s tou

„Velké“ akce (obchvat, koupaliště) vypadají navenek krásně a jejich iniciátoři mívají
dojem, že něco „velkého“ pro voliče udělali. Velkého efektu lze dosáhnout i menšími
prostředky, vycházejícími ze samotné obce.
A ke spokojenosti lidí často stačí úplné maličkosti.
D. Hertl
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( k a p k a s n ě n í 2 . d í l )

2 0 X X ?

nergie z obnovitelných zdrojů. Slyšeli jsme, jistě všichni, jak dokázali někteří „podnikatelé“ využít „správně“ nastavenou legislativu pro podporu výroby elektřiny ze
slunce. Obrovské sluneční elektrárny na orné půdě, které dotujeme ze svého všichni,
ať chceme nebo ne. V Německu prý převažují malé instalace na rodinných domcích, školách
apod. Takový je i můj sen o Ročově, podpořit výrobu elektřiny
a teplé vody pro vlastní potřebu. Jeden z prvních průkopníků bydlí
hned nad námi. Soused má instalované 3 solární panely pro ohřev
vody, které pokryjí potřebu domácnosti o 3–5 členech. Přidat ještě
na každý dům panely pro výrobu elektřiny a dodavatelé energií nás
jistě nebudou mít rádi. Schválně se nebudu zabývat finanční otázkou, ale věřím, že přijde doba, kdy se to vyplatí každému.

E

Osvětlení obce – úsporná automatická LED svítidla uspoří až 90 % energie.
Pro někoho možná divná představa – celá obec v noci ve tmě. Z domu vyjde chodec a najednou se rozsvítí úsporné LED světlo. Chodec jde ulicí a světla se postupně rozsvěcují a zhasínají podle toho, kde právě prochází. To není v dnešní době žádná
nedostupná fantazie, ale zcela reálná možnost. Pokud projíždí
obcí auto, uvidí jen trvale osvětlené přechody pro chodce. Pak by
se nám možná zdála divná dnešní realita – po celé obci svítí celé
dlouhé noci, dlouhé roky a roky bez přestání energeticky náročná
světla. Nikdo nikde nejde a světla svítí a svítí a my platíme a platíme a dodavatel energie je trvale spokojen.
Elektřina a plyn pro obyvatele – elektronické burzy nákupu energií.
Slyšeli jste také o tom, jak
v Říčanech u Prahy zorganizoval městský úřad nákup energie
pro své potřeby i pro občany
města? Navrhoval jsem na zastupitelstvu již v roce 2011 vyzkoušet některé nákupy pomocí
elektronických aukcí, bohužel
jsem se nesetkal s pochopením.
Splašková kanalizace – příklad k zamyšlení.
Mluvil jsem se starostou jedné obce na Žatecku, který mi řekl, jak vyřešili problém
s kanalizací v obci. Tradiční, jinde hojně používané řešení = oslovit firmu, která „umí“ sehnat
dotace, rozkopat obec, postavit kanalizaci za desítky miliónů a léta splácet úvěr bance se jim
nelíbilo. Vymysleli a realizovali to jinak. Každému zájemci poskytla obec příspěvek
50.000 Kč na výstavbu domácí čističky odpadních vod. Vyčištěnou vodu z čističky pak vypouštějí do dešťové kanalizace. Výsledek? Minimální výkopy v obci a náklady pro obec kolem 7 milionů Kč. To je zlomek ceny, kterou by museli zaplatit při tradičním řešení.
M. Stanko
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Hasiči mají na Ročově dlouholetou tradici. Přibližte
prosím čtenářům historii
ročovských hasičů. Jsou nějaké momenty, na které by se
nemělo zapomínat?
Na popud p. Josefa
Ibla, bývalého starosty Městyse Ročova,
byl v roce 1878 založen Ročovský hasičský sbor. První předseda sboru: Antonín
Termer, první velitel
sboru: Václav Brantl,
dlouholetý předseda
a velitel sboru: Antonín Pázler, dlouholetý jednatel a vzdělavatel sboru: Rudolf Vohánka, dlouholetý
člen a aktivní záchranář sbor: František
Janek, dlouholetý člen výboru a aktivní člen
sboru: Jan Gebauský.

H A S I Č Ů

Kdybyste měli porovnat hasičské spolky
v okolních obcích. Jak si jako Ročov vedeme? Spolupracujete též s jinými sbory?
Některá družstva v našem okrsku jsou na
tom lépe a některá hůř. V rámci možností
jsme na tom dobře. Spolupracujeme se sbory našeho okrsku
a s okolními
hasičskými sbory.
Při výročí 660 let
založení Městyse Ročova jsme si mohli
prohlédnout otevřenou hasičskou zbrojnici. Jakou máte výstroj, chybí Vám něco, co pokládáte za
potřebné?
Na to, že jsme ve třetí třídě výjezdové jednotky, tak jsme celkem dobře vyzbrojeni.
Jak se Vám spolupracuje s Úřadem městyse
Ročova a ročovskými spolky?
S Úřadem městyse Ročova spolupracujeme
dobře. S ostatními spolky se snažíme vycházet jen v dobrém.

Kolik členů má hasičský sbor na Ročově
a jak se početně vyvíjel? Máte též mládežnické družstvo, popř. kolik má členů?
V současné době má hasičský sbor 52 členů, z toho je 13 žen. Mládežnické družstvo
nemáme. Starosta hasičů je Vladimír Charvát, velitelem hasičů Miloslav Moravec ml.,
zástupcem velitele Ladislav Lapka a kulturním referentem je Josef Fric.

Na Ročově měly dlouhou tradici „máje“.
Nechystáte je obnovit, např. ve spolupráci
s obcí?
Rádi bychom tuto tradici dodržovali, ale
účast na přípravách každý rok slábne, tak
jako slábne účast i na samotných oslavách.
Je to časově náročné, ale rádi bychom se
k této tradici vrátili. Řada občanů upřednostňovala Vinařický pochod, před místními Staročeskými máji, a tím účast klesala,
jak ze strany samotných občanů, tak i vedení obce.

Jistě se účastníte různých hasičských soutěží. Jakých úspěchů náš ročovský sbor dosáhl?
Okresních soutěží se zúčastňujeme pravidelně. Největší náš úspěch bylo druhé kolo
okrskové soutěže v Telcích.
Kolik za rok máte ostrých výjezdů, kolik
cvičení a jaký výjezd považujete za nejvíce
nebezpečný?
Za rok 2012 bylo 14 ostrých výjezdů
a 4 cvičení. Každý výjezd je svým způsobem nebezpečný. Nevíme, co na místě můžeme očekávat.

V dřívějších letech jste během roku pořádali zájezd, který stmelil nejen hasičský kolektiv. Proč se od této akce upustilo? Nechystáte se opět nabídnout podobné výlety
(např. ve spolupráci s ZD Ročov, Úřadem
městyse Ročova a jinými)?
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Zájezdy byly moc hezké, obáváme se
ovšem malé účasti lidí na zaplnění autobusu.

V letošním roce jsme pořádali Maškarní bál
pro děti, tato akce se nám vyvedla, ale večerní zábava měla slabou účast. Dále Čarodějnice, kde nás překvapilo, že i za nepříznivého počasí přišlo hodně dětí i dospělých.

Co byste vzkázali těm, kteří by chtěli do
hasičského sboru vstoupit? Jak byste je
motivovali pro práci ve sboru?
Pokud chce někdo vstoupit do hasičského
sboru, tak má možnost. Motivace by měla
být činnost hasičské jednotky. Charakteristika dobrovolného hasiče je čestná funkce
zakládající se na pomoci našich sousedů
v ohrožení a nouzi.

Dne 8. června 2013 budeme pořádat na
Ročově okrskovou soutěž od 10:00 hodin.
Tímto bychom chtěli pozvat všechny občany. 22. června 2013 se bude čistit požární
nádrž v Úlovicích od 9:00 hodin, opět
zveme všechny občany, ať je velká účast.
V měsíci listopadu budeme pořádat Dojablečnou zábavu.

Pořádáte různé akce, můžeme se těšit
i v tomto roce na nějakou?
Děkuji Výboru SDH Ročov za odpovědi
a přeji další úspěšné působení.
Ohni zmar!
V. V. Pour

E V R O P S K É

P E N Í Z E

N Á M

P O M O H L Y

ákladní škola Ročov získala v červnu 2010 grant z MŠMT z programu EU – peníze
školám, který byl určen na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Finanční částka pro naši školu činila 450 115 korun a postupně jsme tuto částku mohli
odčerpávat do roku 2013. Na co vše jsme peníze mohli použít?
Na proškolování učitelů v novějších a pro děti zábavnějších metodách při vyučování. Část peněz byla také po dobu dvou školních let věnována na individualizované hodiny českého jazyka, angličtiny a také přírodovědy. Vybrané ročníky nemusely být po tuto dobu spojovány a vyučovaly se samostatně. Ve finále
individualizacemi prošli téměř všichni žáci.
Peníze nám také pomohly při modernizaci počítačové učebny a čítárny. V roce 2011 jsme
nakoupili jedenáct kompletně nových počítačových sestav s veškerým příslušenství. V roce
2012 jsme vybudovali novou čítárnu a za peníze z EU nakoupili vybavení čítárny, ale hlavně
nové knihy pro děti. Projekt nám letošním školním rokem končí – peníze jsou vyčerpány, ale
myslíme, že peníze jsme opravdu smysluplně využili pro zlepšení vzdělávání našich žáků.
Přijďte se podívat!
P.S.: Gratulujeme Honzovi Charvátovi, který byl přijat do primy na lounské gymnázium. Se
svými výsledky z přijímacího řízení byl přijat jako devátý z 33 žáků.
J. Citová

Z
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P O D Ě K O V Á N Í

M Š

ateřská škola v Ročově již funguje přes 30 let a jejími dveřmi prošlo nespočet dětí.
Za tuto dobu zde pracovalo mnoho kuchařek, uklízeček, učitelek a jako ředitelka
jsem tu třetí v pořadí. V loňském září jsem přebrala štafetu a všechno bylo pro mě
nové, ale kolektiv spolupracovnic jsem si nemohla vybrat lepší. Po celý školní rok probíhal
náš třídní vzdělávací program pod názvem „Pohádkový rok“. Děti se ocitly v kouzelném království Země Nezemě u draka Mraka. Každý měsíc měl nějaké téma, které děti plnily a za
odměnu získávaly obrázky patronů, např. Myšák Modrovous, Čertus Popletus, Žabounek Blátivý a další. Během těchto činností jsme se zúčastnili divadelních představení, jeli na výlety
do Loun, Libochovic a Prahy, absolvovali jsme plavecký výcvik v bazénu Prosen Louny, učili se anglicky,
navštívil nás kouzelník, v preventivním programu se
naučili jak se vyvarovat nástrahám návykových látek,
navštívili základní školu, třídili odpad, besedovali jsme
s Policií ČR, zavítali k nám canesterapeutičtí psi, nacvičili pásmo na Vánoce, ke Dni matek, na podzim zorganizovali Lampionový průvod se soutěží o nejhezčí dýni,
jaro nás přivítalo Velikonočním jarmarkem a nyní nás
čeká ukončení školního roku - „Zahradní slavnost“. Rok
bude pomalu za námi a já bych ráda poděkovala všem
rodičům za spolupráci, obecnímu úřadu, složkám v obci (fotbalisté, myslivci, hasiči), Zemědělskému družstvu Podlesí Ročov za finanční podporu na všech akcích školky. Fyzickou pomoc nabídli pracovníci obecního úřadu, šikovní řemeslníci v dílně zemědělského družstva –
pan J. Fric a pan L. Zýka, pan Čenda Zlatohlávek, pan Jiří Hocký a pan Jaromír Petr. Doufám,
že jsem na nikoho nezapomněla. Bydlíme na vesnici a tady by si měli lidé pomáhat. A to je
dobře.
A abych nezapomněla, náš taneční kroužek se přihlásil do amatérské taneční soutěže „Česko
se hýbe“ a v sobotu 25. 5. 2013 vystupoval se třemi skladbami. Všichni získali medaile, diplomy a skupina kočiček postoupila do republikového finále v O2 aréně v Praze. Děkuji všem
děvčatům za reprezentaci naší školky a obce.
Ještě jednou srdečné poděkování za spolupráci a pomoc Vám všem.
I. Kubátová

M

Ř E P K A
de jsou pole s obilím, řepou, hrachem, bramborami, kukuřicí, slunečnicí a jinými dříve pěstovanými plodinami? Všude, kam se člověk podívá, je hlavně pěstovaná řepka.
Když kvete, tak smrdí a dusí, pokud jedete okolo autem, nebo na kole, nedá se ani
nadechnout. Zvěř ani není vidět v rozlehlých lánech. Jak je možné, že kvůli zisku některých
mocných, se tahle plodina tady roztahuje a vytěsňuje původní naši zemědělskou výrobu
a práci pro občany? Ještě před nedávnem byla zde prosperující družstva, sami si zpracovali
vše, co vypěstovali a vyšlechtili, plno obyvatel nemuselo stát zbytečně na úřadech práce, nebo
daleko dojíždět za podřadnou prací. Jsme snad pokusní králíci v rukou lobbistů a miliardářů?
Co Vy ostatní, jaký je Váš názor a postoj k tomuto?
M. Liptáková

K
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P A M Á T N É A V Ý Z N A M N É S T R O M Y N A R O Č O V Ě
( a n e b j a k t o b y l o s l í p o u N a K o z i n ě )
očov se pyšní nejen krásnými historickými architektonickými památkami (bazilika minor Nanebevzetí
Panny Marie, kostel Narození Panny Marie,
výklenková kaplička sv. Vojtěcha, socha
Panny Marie v parku aj.), ale i malebnou
přírodou okolo nás. Příroda jsou i stromy.
My se můžeme pyšnit hned čtyřmi památnými a třemi významnými
stromy. Která obec naší velikosti toto může říci?
V okresním městě Louny
mají jen o jeden památný
strom více. A nutno dodat,
že to nejsou stromy zdaleka
tak staré, jako ty naše.

R

o lípy. Dvě rostou přímo na náměstí v parku
naproti škole. První z nich, Švehlova, byla
zasazena 12. prosince 1933 na památku
vůdce zemědělského lidu a velkého státníka
ČSR. Jak příznačné, vzdávat holt agrárníkovi v městysu, který je úzce spjatý právě
s dlouholetou zemědělskou tradicí. Druhá,
Masarykova, byla zasazena 7. března 1930
na paměť 80. narozenin prvního prezidenta republiky.
Škoda je, že oba dva pomníky, které připomínají tyto
slavné události, jsou pro
běžného návštěvníka Ročova
naprosto skryté v porostu
pod lípami.

Ale popořadě. Nejdříve se
podíváme na ročovské památné stromy. Jak už jsme
řekli, jsou čtyři. Poslední,
který byl vyhlášen, je vlastně raritní. Hrušeň u Křížů (obvod 140 cm
a výška 10 metrů), která se nachází
v zahradě domu č. p. 108. Její staří je přes
100 let. Velkou vzácností je Tis červený
(138 cm, 13 m). Ten roste v zahradě u jídelny ZD již 200 let. O sto let je starší Lípa
velkolistá (515 cm, 26 m) u výklenkové
kapličky sv. Vojtěcha. Její menší příbuznou
je Lípa srdčitá (511 cm, 15 m), která roste
na náměstí naproti obchodu již 400 let.

Posledním, třetím, památným stromem je lípa Na
Kozině (na obrázku). Ten,
kdo k ní přijde, uvidí pomník, na kterém je napsáno
„Lípa svobody“, která byla vysazena na
památku dvacetiletého trvání Čsl. republiky
(což je tedy rok 1938).

Dále jsou na řadě stromy, které se vztahují
k určité památné události. Opět se jedná

Zeptal jsem se na tuto lípu ročovského pamětníka a patriota pana Adolfa Houfa. Poskytl mi výpověď a průkazný důkaz, že
lípa, která roste Na Kozině teď, není lípa,
ke které byl vyhotoven pomník s nápisem
umístěným u lípy v současnosti. Pomník
s nápisem patřil nejspíše lípě, která na tomto místě byla vysazena, ale později zanikla.

Lípa Na Kozině byla zasazená v roce 1946 po II. světové válce.
„Mám slušnou paměť na rok 1946, kdy jsem nastoupil do 1. třídy, tehdy obecní školy. Na
podzim roku 1946 jsme šli od měšťanky (z náměstí) zasadit lípu svobody Na Kozinu. První šel
řídící Karel Chlouba, za panem řídícím děti z obecné školy (I. až V. ročník), dále dospělí žáci
z měšťanky na náměstí. Ze vzpomínek Dáši Malecké (Vankátové), Heleny Šlégrové (z Koziny)
se pronášely básně k prezidentu T. Masarykovi a určitě nějaké přednášky žáků obecné školy
a měšťanky k osvobození z II. světové války.“ říká Adolf Houf.
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Pomník je nejspíše původní.
„Pomník byl určitě postaven na stávajícím místě za první republiky (nápis na desce, že lípa je
zasazena před válkou). Foto je z roku 1945 – měsíc po ukončení války (1939–1945), jelikož
jsme ještě v letním oblečení. Lípa na tomto místě po válce není! Jaký strom někdy byl zasazen
nevím, žádné pamětníky z předválečného období neznám.“ povídá dále ročovský rodák.
Průkazná fotografie.

„Z fotografie, na které jsou z leva sedící: Boha Houf, Adolf Houf (kouká jen hlava), Augustin
Brabec (má na hlavě černou vojenskou lodičku, kterou nosili němečtí tankisté), Civím (po
válce odešel z Ročova), Jarda Svoboda, Václav Svoboda, Jarda Frencl (sedící na koloběžce)
a Karel Štíbr (sedí se dvěma bochníky chleba, které nesl z Dolního Ročova ze mlýna J. Ibla)
je jasně vidět, že žádná lípa zasazená není.“ končí zajímavé vyprávění pan Houf.
Každý den chodíme kolem nich, obdivujeme jejich mohutnost, někdy je objímáme,
abychom z nich načerpali sílu, jindy si
z jejich usušených květů děláme čaj a jsou
i tací, kteří neodolají a vyrobí si vlastní lipový med. Ovšem málokdo si uvědomuje,
kolem jakých památných, významných
a krásných stromů chodí. To proto, že je my
ročováci bereme jako samozřejmost. Pochlubme se jimi našim přátelům, známým,
návštěvníkům Ročova. Můžeme být na ně
právem pyšní.
V. V. Pour
– 11 –
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D O S T A V B A

T E M E L Í N A – Ú S P O R Y
– L A I C K Á Ú V A H A

E L E K T Ř I N Y

inistr Kuba sdělil veřejnosti:
"Myslím, že cenová nabídka (zájemců o dostavbu Temelína) je v tom rozptylu
(200 až 300 miliard korun), mám pocit, že je třeba ještě tu nabídku tlačit směrem
dolu. Každému, kdo energetice trochu rozumí, je jasné, že dnes téměř žádný investor není
schopný investovat v oblasti energetiky tak, aby mohl spočítat návratnost“.
Tak to jsou pro občany Česka dost chabé informace a chmurné vyhlídky. Prý je třeba do Temelína investovat, jinak nebude mít průmysl dostatek energie.

M

Každý, s kým jsem o tom mluvil, se zamýšlí nad tím, jestli by
nepomohlo, kdyby se vyměnily staré elektrospotřebiče za nové. Tak jsme se pustili do laického výpočtu.
Zjistili jsme si, kolik el. energie spotřebují domácnosti a kolik
spotřebují jednotlivé druhy spotřebičů v domácnosti. Našli
jsme si, že domácnosti spotřebovávají asi 30 % celkové spotřeby. Dále jsme zjistili, že ledničky, televize a osvětlení spotřebují asi 45 % v každé domácnosti. Pak jsme porovnali spotřebu starých a nových spotřebičů a řekli si, že budeme počítat například s polovinou počtu všech domácností, které by si
nové spotřebiče mohli pořídit. V budoucích 15 letech se počítá s přibližně 30procentním nárůstem spotřeby el. energie. Chladící technika, TV a osvětlení spotřebují dohromady 45 procent spotřeby elektřiny v domácnosti. Domácnosti pak spotřebují přibližně 30 procent z celku.
Výpočtem jsme zjistili, že výměnou chladniček, TV a svítidel by se spotřeba snížila přibližně
o 13 procent. Pokud by chtěl stát podpořit tyto nákupy třeba částkou 5.000 Kč pro každou
domácnost, náklady by byly okolo 10 miliard Kč. Za rok hotovo, chce to ale někdo?
M. Stanko
H L A S U J T E

P R O

M Š

R O Č O V

aše školka se přihlásila do soutěže pro děti o nové dětské hřiště. Největším a hlavním
úkolem bylo vyrobit maskota, panáčka Rabáska z jakéhokoliv ekologicky zpracovatelného materiálu. Toho vystavit a seznámit všechny rodiče
s výsledkem. Vyfoceného Rabáska
umístit na profilu naší školky na
www.soutezeprodeti.cz, kde bude probíhat hlasování o nejvydařenější dílo.
Hlasovat můžete od 1. června
do
14.
června
2013
na
www.soutezeprodeti.cz. Zapojte prosím celou svou širokou rodinu
i veřejnost, abychom získali co nejvíce
bodů. Děkujeme!

N

I. Kubátová
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L E T N Í

Č A S

ako každý rok nám posouvají hodinu sem a tam, ale jaký to má efekt? Dříve prý kvůli
fabrikám, průmyslu a šetření
energie. Ale nyní, když už naše česká
výroba je kdesi a dovážíme bůhví,
co všechno z ciziny – levné a nekvalitní věci, tak proč máme pořád tyhle
posuny? Už dokonce i v Rusku president nechal čas podle přírody. Vždyť i
zvířata se řídí svými smysly, jen lidi
vymýšlejí čím dál větší nesmysly.
Doufám, že se dožiju doby, kdy hodiny budou odbíjet svůj normální čas, jako tomu bylo dříve.
M. Liptáková

J

P O D Ě K O V Á N Í
iž několik let pro základní školu připravuje v knihovně minimálně 4× do roka paní Vankátová besedy pro děti spojené i s prohlídkou a půjčováním knih. Na každou naši návštěvu se paní knihovnice pečlivě připravuje. Vybírá různá témata besed, ať už se týkají různých výročí autorů, svátků nebo ročních období, ale hlavně přibližuje dětem známé spisovatele a ilustrátory dětských knížek.
Vždy dětem přečte pohádku nebo úryvky
z knih a ony poslouchají s napjatýma ušima, protože dnes už jim málokdo čte. Besedy navíc prokládá krátkými básničkami,
říkankami nebo hádankami. Děti vždy odchází z knihovny spokojené, s nějakou vypůjčenou knihou a s předsevzetím, že určitě
budou číst a určitě budou chodit do knihovny. Zatím se to daří jen některým z nich, ale
my pevně věříme, že návštěvy místní knihovny s milou paní knihovnicí v nich zanechají nějakou stopu a v dospělejším věku se
potvrdí známé přísloví: “Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš,“ a ony si budou samy rády číst.
V letošním školním roce nás čeká ještě poslední setkání s knihovnou, a to bývá takové slavnostnější. Paní knihovnice vždy vyhodnotí a odmění nejčastější návštěvníky a největší čtenáře
knihovny. A hlavně na naše prvňáčky čeká pasování na čtenáře.
Paní Vankátová, děkujeme za vřelou spolupráci .
Osazenstvo ZŠ Ročov

J

– 13 –

MK ČR E 20377

Zpravodaj č. 9

S t a n e

s e

 Spolek pro obnovu Ročova pořádá slavnost úlovické kapličky svatého Antonína. Dne
9. června 2013 od 15:30 hodin. Program: Ročovský pěvecký sbor, vzpomínka na rodáky, vystoupení dětí.
 Hry mikroregionu proběhnou 15. června 2013 ve Zbrašíně (sokolské cvičiště).
Můžeme se těšit na týmy z obcí mikroregionu, které budou soutěžit v různých disciplínách, nebude chybět hudební program, občerstvení aj. Zahájení 13:00 hodin.
 Mateřská škola Ročov pořádá ve středu 26. června 2013 na zahradě školy od
16:00 hodin „Zahradní slavnost“.
Program: Stezka s plněním úkolů, slavnostní rozloučení s předškoláky, ukázky tanečního kroužku, opékání špekáčků, malba na obličej + tetování. Celým programem bude
provázet HIT Rádio Most.

 Setkání partnerů městyse Ročova a města Reichenbach proběhne ve dnech
29. 6. a 30. 6. 2013.
 V neděli 18. srpna 2013 proběhne tradiční pouťová mše v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Dolním Ročově od 10:00 hodin.
V. V. Pour

P O T Ů Č E K
od našimi okny teče vodička, někdy se objeví i malá rybička. Nejednou zde smrdí jen
fekálie, kdopak nám tu dělá ty patálie?
Jsou mezi námi lidé ohleduplní a také ti druzí. Je to zarážející. Když domácnost, která
má septik, nebo žumpu dokládá potvrzení o likvidaci obsahu, a přesto se stává velmi často, že
kdosi vypouští fekálie rovnou do potoka, který protéká středem vesnice – klidně během dne,
když jsou lidé venku na zahrádkách s dětmi, mají otevřená okna a všechen odér se line celou
obcí. Když už se dějí tyhle „čuňárny“, tak proč takto okatě? Nebo dávají někteří najevo svůj
postoj k ostatním tímto primitivním způsobem? Na jednu stranu se chceme chovat ekologicky, ale na druhou stranu zamořujeme potok, který smrdí i těm, kteří to způsobili.

P

M. Liptáková
– 14 –

MK ČR E 20377

Zpravodaj č. 9

V Z P O M Í N K A

N A

O S L A V U

D N E

M A T E K

ako každý rok, tak i letos jsme si připravili pro naše maminky krátké pásmo, drobné dárky a pohoštění. Sešli jsme se ve čtvrtek 16. 5. v 16:00 hodin na školním dvoře. Počasí
nám přálo, jen bylo trochu větrno. Začali jsme básněmi, které vystřídala dramatizace sestavená z významných žen naší historie. Žáci si sami secvičili taneční sestavy, které předvedli ve dvou skupinách. Nechyběla ani hra na zobcovou flétnu. Po závěrečné společné písni
a přání pro maminky se děti rozešly ke svým maminkám a předávaly jim připravená přáníčka,
kytičky a dárky, které vlastnoručně vyrobily. Následovalo pohoštění a volná zábava. Využitý
byl každý kout našeho školního dvorku. Těšilo nás, že se všem odpoledne líbilo a těšíme se na
další setkání.
D. Bajáková

J

Z E

S Č Í T Á N Í

L I D U

eská republika zažila své druhé historické sčítání, které bylo deset let po
prvním v roce 2001. Vůbec první sčítání provedla Marie Terezie. Významný
mezník bylo datum 13. října
1753, kdy vydala patent
o každoročním sčítání lidu,
faktické sčítání proběhlo o rok
později. První moderní sčítání
lidu se uskutečnilo v roce
1869 a mělo se po každých deset let opakovat. Za první republiky i za socialismu proběhlo s menšími odchylkami sčítání opravdu každých deset let až do dnešní doby.
Sčítání mělo mnoho podob. V každé éře se
zjišťovaly údaje pro konkrétní účely (které
se v čase měnily) a různými způsoby.
Z toho vyplývá, že sčítání má na území
Českého státu dlouholetou tradici a je jed-

Č

D O M Ů

A

B Y T Ů

ním z nejlepších, nejobsáhlejších a nejstarších v Evropě. To byla stručná historie sčítání. V následujících článcích se seznámíme
s výsledky posledního sčítání, které proběhlo (mělo rozhodný okamžik)
z půlnoci pátku 25. na sobotu
26. března 2011. Protože je
výsledků hodně a vyhodnocují
se podrobně, Českému statistickému úřadu trvá delší dobu,
než všechny údaje zpracuje. Proto se s nimi
seznamujeme až teď. Výsledky jsou uváděné za Ročov (včetně Úlovic a Břínkova).
V tomto červnovém Zpravodaji si ukážeme
pouze základní výstup ze sčítání, a to „obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu“.
V příštím čísle se můžeme těšit např. na
„obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného
vzdělání“.
– 15 –
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Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Kategorie
Obyvatelstvo celkem

Z toho
rodinný
stav

svobodní,
svobodné
ženatí,
vdané
rozvedení,
rozvedené
vdovci,
vdovy

Celkem

Muži

Ženy

531

257

274

195

106

89

236

117

119

59

26

33

39

6

33

Z tabulky a grafu vyplývají jednoduché závěry. Na Ročově (v Úlovicích a Břínkově) bydlelo
celkem 531 obyvatel. Žen bylo více než mužů. Hlavně z důvodu většího počtu vdov (ženy se
z demografického hlediska dožívají většího věku než muži). Největší procento populace
(45 %) zaujímají ženatí a vdané.

V. V. Pour
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