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ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
chmele jsou za námi a dostává se Vám do rukou podzimní číslo zpravodaje. Dozvíte se v něm mnoho důležitých a pozitivních zpráv. Nebudou chybět aktuality a zajímavosti.
Přejeme Vám příjemné počtení a hodně zdraví!
Kulturní komise

Obsah
Povídka..............................................................2
Sloupek starosty...................................................2
Z jednání Rady městyse Ročova...............................3
Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova...................4
Střípky z Úlovic.....................................................4
Pošta partner Ročov..........................................5
Investiční akce...................................................5-6
Rozhovor..........................................................7-8
Čestný občan Městyse Ročova.................................8
Stále se něco děje..........................................9-10
Spolek pro obnovu Ročova a okolí.........................11

Kontakt:

zpravodajrocov@seznam.cz

Povídka

Sloupek starosty

Tři přátelé

Vážení spoluobčané,

Byl to náš „pantáta“, jak jsme říkali nevlastnímu dědečkovi
Maxantovi, pak starý pan učitel Petřík a jeho zeť, konventní myslivec Chládek.
Zábavu řídil a na staré doby vzpomínal obyčejně pantáta.
Měl na svůj věk (84 roky) výbornou paměť a často huboval
pana učitele, že si nic nepamatuje, na př. ani, jak byli spolu před 60 lety u muziky v Pochválově. Mluvilo se hlučně,
protože všichni tři nedoslýchali, zvláště pantáta.

mám velkou radost, že se s Vámi mohu podělit o několik
našich úspěchů. Velice mě těší, že jsme úspěšní v získávání dotací. Již teď Vám mohu sdělit, že jsme získali – za
dobu našeho působení na ročovské radnici – čtyři dotace,
pátá je přislíbená a věřím, že další ještě získáme. Za velký
úspěch považujeme získání 700 000 Kč za opravu kulturní památky – obecního hřbitova v Dolním Ročově. Již
minulý rok jsme získali 350 000 Kč na rekonstrukci Koziny, žádáme však o dalších 200 000 Kč na úpravu veřejného prostranství právě na Kozině, abychom tak využili co
nejvíce dotací pro tuto dlouho plánovanou akci. Byli jsme
úspěšní i při dotaci na nový knihovnický program a PC vybavení knihovny v částce 18 000 Kč a Ústecký kraj nám
schválil dotaci 350 000 Kč na opravu střechy ZŠ Ročov,
kterou plánujeme na rok 2021.

Pantáta pocházel z Loun; jeho otec tam byl měšťanem
a řezníkem. Ten se nedal ani panu purkmistrovi a šel
na něho žalovati až do Vídně k císaři Josefu II. Vyhrál
a purkmistr se zbláznil. Dědeček se do Področova přiženil; vzal si svou příbuznou, asi hodně starší. Má babička
byla jeho druhou ženou. Dobře se mu dařilo; heslem jeho
bylo: „Přej a bude ti přáno.“

Ministerstvo zemědělství nám přislíbilo dotaci skoro
700 000 Kč na opravu břínkovské požární nádrže, pokud
splníme určité podmínky. Na jejich splnění pracujeme. Již
teď máme schváleny dotace za více než 1 400 000 Kč!
Byla by veliká škoda dotace nevyužít. Vždy vedení obce říkalo, že chceme udělat v blízké budoucnosti tři základní
akce: rekonstrukci náměstí Na Kozině a dodělání Družstevní ulice, opravu střechy ZŠ a rekonstrukci sociálního
zázemí u lékaře. Ostatní akce uděláme za předpokladu,
že získáme dotaci. To jsme říkali vždy a poctivě to vůči
spoluobčanům dodržujeme. Získali jsme dotaci na hřbitov
a příslib dotace na požární nádrž, tak je chceme využít
a akce zrealizovat. Více o investičních akcích v samostatném článku. Stále se ovšem najdou lidé, kterým se nikdo
nezavděčí. Ale to už je jim vlastní … Do žabomyších válek
se zatáhnout nedáme.

Míval i dva chasníky, totiž svého bratra mladšího a tovaryše a ještě dva učedníky. Ti v létě a na podzim pásli ovce,
jichž měl na zabití vždy stádo.
Pásávali i na Rovinách u Kozojed, Smilovic nebo Pochválova, také na druhé straně za Ročovem od Boru až ke Třeboci, nikde však nebyli vítáni; jednak všecko vypásli a pak
to byli známí nezbedové.
Jednou pásli v zadním Perném u Třeboce. Když večer
hnali domů a museli lesem, vyskočil na ně z houštiny
medvěd a hrozně řval a odnesl jim jednu ovci. Kluci křičeli
a utíkali ke klášteru, ovce za nimi. Pantáta klukům od plic
vyhuboval a v medvěda ovšem nevěřil.
Druhý den tam učedníci pásli opět a večer se historie zase
opakovala. Kluci brečeli, že tam již nepoženou, ale pantáta zuřil. Vynadal jim po řeznicku, jak to uměl. Ráno pak nařídil, aby tam hnali opět; aby hochy povzbudil, těšil je, aby
se nebáli, že jim pošle naproti. Ať si pískají, až poženou
domů, ale spíše trochu později.

Druhá velice potěšující zpráva je, že městys ve spolupráci
se ZD Ročov udržel pro naše spoluobčany služby pošty
na Ročově. Na tomto důležitém úkolu jsme pracovali dlouho a více se dozvíte opět v samostatném článku v tomto
zpravodaji.

Učedníci tedy pásli zase u Třeboce. Odpoledne jim pantáta poslal naproti svého bratra i tovaryše. Ti vzali důkladné
hole a lehli si na blízku označeného místa. Čekali dlouho.
Konečně slyšeli hvízdání učedníků. Podle zvuku hvízdotu
usuzovali, jak se hoši blíží. Avšak najednou hvízdot umlkl a místo něco ozval se křik a pláč. Řezníci ovšem déle
nečekali; medvěda s ovcí ještě zastihli. Bušili holemi do
něco jako do snopu žita. Brzo přestal bručeti a ovci pustil.
Zato promluvil docela lidsky a snažně prosil, aby ho šetřili.
Ale řezníci nepovolili, až zmlkl docela. Pak poznali, kdo to
jest. Známý zloděj z Třeboce v obráceném kožiše. To ještě
udělali, že jeden došel k jeho ženě do Třeboce a řekl jí, že
v Perném leží její muž na cestě a že jest mu „ňák špatně“.
Žena si vzala hned trakař, muže přivezla, ale již neuzdravila; za několik dní měl pohřeb.

Bylo mi v letošním roce velikou ctí a potěšením popřát
společně s paní místostarostkou za vedení městyse třem
manželským párům, které letos oslavily diamantové výročí
svatby. Je neuvěřitelné a velice krásné, že spolu dokáží
dva lidé v harmonii žít takový kus života. Přejeme jim ještě
jednou hlavně zdraví, mnoho radosti a lásky.
Vážení spoluobčané, přeji i Vám všem spokojenost
a zdraví!
Vojtěch Václav Pour
starosta

Nebylo z toho nic; nebylo udavače ani soudce. Tenkráte
soudy se konaly nejraději a většinou krátkou cestou. Dostal-li něco úřad, šlo to vyšetřování od soudu patrimoniálního k zemskému, ale po dlouhých cestách. (Pokračování
v příštím čísle zpravodaje.)
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour
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Z jednání Rady městyse Ročova

Z jednání Rady městyse Ročova

Z jednání Rady městyse Ročova (výběr usnesení)

Šíření takto nepravdivých a zavádějících zpráv považujeme za zbytečné strašení spoluobčanů městyse.

Vzali jsme na vědomí:

• instalaci spínačů pro zhasínání veřejného osvětlení v obci
Ročov na cca 80 vybraných světlech s tím, že nastavení
zhasnutí bude ve 23 hodin večer a opětovné rozsvícení
v 4:30 hodin ráno (například po vzoru Líšťan či Brodce).

• rezignaci paní Lenky Hertl na mandát členky Zastupitelstva městyse Ročova a vznik mandátu zastupitele pana
Lukáše Choury, jako druhého náhradníka na kandidátce
„Pro Ročov, Břínkov a Úlovice“.

• Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., číslo
2020/05911, včetně všech příloh, mezi Českou poštou,
s. p., a Městysem Ročov na zajištění provozování pošty
Partner Ročov, kterou bude městys provozovat a zachová
tak služby pošty pro občany.

• rezignaci pana Stanislava Hrdličky na mandát člena Zastupitelstva městyse Ročova a vznik mandátu zastupitele
pana Vladimíra Vojtka, jako třetího náhradníka na kandidátce „Pro Ročov, Břínkov a Úlovice“.

• Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a Ing. Rostislavem
Marešem IČ 74569589 na zajištění výběrového řízení a
žádosti o dotaci na akci Veřejné osvětlení Dolní Ročov.

• rezignaci pana Vladimíra Vojtka na mandát člena Zastupitelstva městyse Ročova a vznik mandátu zastupitelky
paní Bc. Kateřiny Vinšové, jako čtvrté náhradnice na kandidátce „Pro Ročov, Břínkov a Úlovice“.

• podání žádosti o dotaci na projekt (akci) s názvem „Úprava veřejného prostranství v lokalitě Na Kozině“ v rámci Výzvy č. 4, vyhlášené MAS SERVISO k předkládání žádostí
o dotaci z Programu rozvoje venkova, oblast podpory Veřejná prostranství v obcích, ve výši 200 000 Kč, přičemž
v případě získání dotace bude tato částka použita ke spolufinancování akce Stavební úpravy místních komunikací v
lokalitě Na Kozině a v ulici Družstevní, Ročov.

Schválili jsme:
• Dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů
mezi Městysem Ročov a panem Janem Charvátem, nar.
2002.
• zveřejnění veřejné zakázky – výzvu k podání nabídky (výběrové řízení – výzva k podání nabídky, rozdělovník, návrh
smlouvy o dílo, krycí list nabídky a čestná prohlášení) na
akci Rekonstrukci márnice a hřbitovních zdí ročovského
hřbitova; na základě projektové dokumentace.

• zveřejnění veřejné zakázky – výzvu k podání nabídky (výběrové řízení – výzva k podání nabídky, rozdělovník, povolení)
na akci Oprava požární nádrže Břínkov, na základě projektové dokumentace.

• Smlouvu o dílo č. 200619-01 mezi Městysem Ročov
a Ing. Radomilem Coufalem IČ 12013749 na zhotovení
projektové dokumentace na akci Břínkov – rekonstrukce
veřejného osvětlení.

• zveřejnění veřejné zakázky – výzvu k podání nabídky (výběrové řízení – výzva k podání nabídky, rozdělovník, povolení)
na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov, na
základě projektové dokumentace.

• Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a Ing. Rostislavem
Marešem IČ 74569589 na akci Oprava požární nádrže
Břínkov – výběrové řízení, technický a autorský dozor a dotační management.

• RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
mezi Ústeckým krajem (poskytovatel) a Městysem Ročov (příjemce) ohledně dotace na Rekonstrukci márnice
a hřbitovních zdí ročovského hřbitova z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro
rok 2020 ve výši 700 000 Kč.

• Nájemní smlouvu mezi Zemědělským družstvem Podlesí Ročov IČ 00121550 a Městysem Ročov na pronájem
prostor pro umístění pošty Partner v budově č. p. 1 Ročov.

• Smlouvu o výkonu činností technického dozoru investora
na akci Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova mezi Městysem Ročov a Ing. Janem Sochůrkem.

• Základní škole Ročov, p. o., výjimku ve školním roce
2020/2021 z nejnižšího počtu žáků stanoveného školským zákonem a to tak, že ZŠ Ročov bude tvořena třemi
třídami prvního stupně.

• paní Kateřině Vinšové bezplatný pronájem Kulturního
domu Ročov na cvičení „Kruhový trénink a jóga“ – každou
neděli od 18 do 21 hodin – do 31. srpna 2021.

• reakci na takřka „poplašnou zprávu“ paní Lavičkové
ohledně pitné vody uveřejněnou ve zpravodaji R.Ú.B
a líc. V něm se sice nacházejí další zavádějící informace, ale tuto pokládáme za velice podstatnou vzhledem
k její závažnosti, proto se k ní musíme okamžitě vyjádřit: „RM se ohrazuje proti lživému tvrzení, že starosta
městyse, resp. vedení městyse, byl informován o „výskytu bakterií“ v pitné vodě v Ročově. Nikdo ze SČVK,
ani pan Ing. Tesařík, starostu ani vedení městyse
o ničem neinformovali, protože nebylo o čem. Viz dopis
SČVK, zaslaný paní Lavičkové, datovaný 2. 7. 2020,
kde SČVK výslovně uvádí, že nedošlo k přerušení dodávky pitné vody, proto nebyl důvod městys informovat.

• opravu střechy hasičárny – část nad trambusem u firmy
Jan Siwiec IČ 87787695 do celkové částky 30 000 Kč
bez DPH.
Všechna usnesení schválena všemi přítomnými členy
rady.
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Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

Střípky z Úlovic

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročovaa

• ZM schvaluje pana Ladislava Gebauského do Sboru zástupců vlastníků pozemků pro zastupování Městyse Ročova ve všech Komplexních pozemkových úpravách, které
se týkají městyse, tzn. KoPÚ v k. ú. Horní Ročov, Dolní
Ročov, Solopysky u Loun, Břínkov a Úlovice.
pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 1 (Chládek); zdržel se: 4 (Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová)

• ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2020 s rozpočtovými opatřeními č. 6 až 12.
pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 5 (Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová); zdržel se: 0
• ZM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a
firmou Lounská stavební spol. s r. o. IČ 48288128 na zakázku Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova za celkovou cenu 1 670 518,73 Kč včetně
DPH a schvaluje realizaci celé akce s tím, že dotace činí
700 000 Kč.
pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 4 (Chládek, Jirman, Sejval, Vinšová); zdržel se: 1 (Lavičková)

• ZM uděluje čestné občanství Městyse Ročova panu
PhDr. Karlu Marešovi za dlouholetou práci pro městys a
jeho občany.
pro: 13 (Fric, Gebauský, Charvátová, Chládek, Jirman,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Petrová, Pour, Pourová,
Sejval, Vinšová); proti: 0; zdržel se: 1 (Mareš)
Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour

• ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. E04386X mezi Městysem Ročov a firmou Window Holding, a. s., IČ 28436024
na zakázku Výměna 10 ks oken v objektu ZŠ Ročov dle
nabídky č. P209686A za celkovou cenu 226 633,53 Kč
včetně DPH.
pro: 14 (Fric, Gebauský, Charvátová, Chládek, Jirman,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Sejval, Vinšová); proti: 0; zdržel se: 0

Střípky z Úlovic
Někteří traktoristé
Stává se poměrně často, že se na úzké silnici potká linkový
autobus s velkým traktorem s vlekem na cestě. Co teď?
Řidič autobusu čeká, zdali traktorista umožní bezpečný
projezd mezi vozidly. Omyl! Stává se, že proti sobě stojí dva
a nic se neděje, nehledě na to, že každá minuta zpoždění
linkového autobusu je důležitá pro cestující, kteří pokračují
dalším spojem. A tak jim v Lounech ujede před nosem …
Je opravdu nebezpečné couvání autobusem s cestujícími,
než s traktorem, který je přizpůsoben jízdě v terénu anebo
chvilku počkat na návsi v Úlovicích nebo Břínkově, vy páni
podnikatelé zemědělci, co myslíte?

• ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 857/11 v k. ú. Břínkov o výměře 116 m2 paní Marcele Jarolímové, za cenu
500 Kč za 1 metr čtvereční, tzn. 58 000 Kč se zřízením
věcného břemena, služebnosti inženýrské sítě (vodovodní
vedení) pro oprávněného Městys Ročov.
pro: 8 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Petrová, Pour, Pourová)
proti: 3 (Chládek, Sejval, Vinšová); zdržel se: 3 (Jirman,
Lavičková, Mareš)

Milena Liptáková

• ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 475/34 v k. ú.
Horní Ročov o výměře 127 m2 vzniklého oddělením z pozemku p. č. 475/22 o výměře 1 049 m2 dle GP 438304/2019 manželům Janě Mlezivové a Mgr. Robinu
Mlezivovi za nejvyšší nabídnutou cenu 70 000 Kč za celý
pozemek 475/34 v k. ú. Horní Ročov.
pro: 8 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Petrová, Pour, Pourová); proti: 4(Chládek, Jirman, Sejval, Vinšová); zdržel se: 2 (Lavičková, Mareš)

Čekárna
Letos bylo plno dětí ve vsi a jejich letní večerní i noční „dovádění“ se podepsalo ve zdejší autobusové čekárně. A tak
se dvě děvčata rozhodla, že pěkně samy vymalují čekárnu.
Nejdříve pečlivě oškrábaly starou vrstvu barvy, poté vybílily
a uklidily. Stejně pořád něco chybělo, a tak ještě krásně
ručně vymalovaly pnoucími barevnými růžemi a hned bylo
prostředí ještě hezčí. Vrátily se zpět i další dětičky a obdivovaly tohle jejich místo setkávání. Tak teď si alespoň více
váží pěkné práce svých kamarádek.

• ZM schvaluje aktualizovaná Pravidla Městyse Ročova o
zadávání veřejných zakázek.
pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 5 (Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová); zdržel se: 0

Milena Liptáková

• ZM schvaluje Dodatek č. 2 Přílohy ke smlouvě o zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu včetně využitelných složek komunálního odpadu ve
správním území Městyse Ročov mezi společností Marius
Pedersen, a. s., a Městysem Ročov týkající se dotřiďovacího poplatku, nové nádoby na plast a jedlé oleje a změny
svozu skla na 1x za měsíc, s tím, že fakturace za dotřiďovací poplatek bude provedena zpětně od 1. 1. 2020.
pro: 11 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová, Vinšová);
proti: 0; zdržel se: 3 (Chládek, Jirman, Sejval)

Rybník a jeho okolí
Opravdu pěkná a čistá voda je v požární nádrži a spousta
lidí a dětí sem jezdí si zaplavat, skákat „lomeňáky až ze
silnice“, opékat buřtíky a bavit se u vody. Okolo je ovoce:
maliny, josty i rybízy, ale ty stačili sklidit ptáci ještě nezralé.
Tak i toho si každý může natrhat do sytosti. Nejen u rybníka se angažují ochotní spoluobčané i chalupáři a snaží
se zkrášlit naši krásnou vesničku v údolí. No tak, ať jsou
všichni spokojení u nás v Úlovicích.
Milena Liptáková
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2018. Na tuto rekonstrukci jsme byli nuceni zažádat
o dodatečné povolení stavby, aby nedošlo k jejímu odstranění. Opravenou ulici samozřejmě nechceme bourat, takže jsme nechali zpracovat projekt, abychom mohli zažádat
právě o dodatečné stavební povolení. Věříme, že se celá
akce zlegalizuje.

Přesně před 150 lety byla na Ročově založena pobočka
pošty. Tradice jednoho a půl století této služby občanům
jsme se rozhodli na Ročově udržet. Otázkou pošty (tím
však budu myslet poštu Partner Ročov) se vedení městyse zabývalo již opravdu hodně dlouhou dobu. Pošta v budově COOP svého času fungovala docela dobře, nicméně
za poslední rok se služby pošty v obchodě začaly značně
omezovat.

Hřbitov Dolní Ročov
Jedná se o první větší akci po zatím zmařené rekonstrukci
Koziny a dodělání ulice Družstevní. Zastupitelstvo městyse
Ročova rozhodlo o rekonstrukci hřbitova v D. Ročově, pro
akci hlasovalo devět zastupitelů. Ale koukněme se na akci
z časové posloupnosti. Nejdříve jsme si nechali zpracovat
projekt. Nad opravou hřbitova se uvažovalo již dlouho, ale
nikdo ji nedotáhl do konce. Chtěli jsme žádat o dotace,
ale zjistili jsme, že hřbitov včetně márnice je památkově
chráněný (patří totiž do komplexu kláštera v Dolním Ročově). Proto jsme se rozhodli počkat a podat žádost o dotaci
následně do vhodného programu pro kulturní památky.
Rozhodli jsme se pro Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje v roce 2020. Projekt
respektoval základní požadavky městyse a zejména to, že
obecní hřbitov je památkově chráněný. Byly jimi – oprava
obvodové zdi, vybudování zadní zdi od márnice ke kostelu (která je v rozpadlém stavu), opravu márnice (těsně
před rozpadnutím) a chodník v centru hřbitova, například
po vzoru Vinařic apod. Projektanti vypracovali projekt, se
kterým jsme souhlasili, když respektovali to, že objekt je
památkově chráněný. Celý projekt schválil stavební úřad
a vyjádřila se k němu památková péče.
Jak jsme říkali od začátku, pokud bychom na tuto akci nezískali dotaci (není totiž „prioritní“) tak bychom ji odložili.
Nicméně jsme dotaci získali a to 700 000 Kč, což je skoro více než 55 % uznatelných nákladů na akci. Chodník
není uznatelný náklad, ale i při jeho započítání činí dotace skoro 42 %, což je krásné. Jen připomenu, že před
12 lety se opravovala pouze zeď na hřbitově v H. Ročově.
Tato oprava stála skoro 520 000 Kč a dotace činila cca
48 %. Za tu dobu se ceny výrazně zvýšily a je třeba si uvědomit, že neopravujeme pouze zeď, ale část zdi bude zcela nová, opravuje se i márnice (která je před rozpadnutím)
a vybudujeme nový chodník.
Když jsme se dozvěděli, že jsme získali dotaci, vypsali
jsme transparentní výběrové řízení. Přímo jsme oslovili
pět firem. Projektovou dokumentaci si vyžádalo i několik
dalších firem (výběrové řízení bylo otevřené a vyvěšené na
úřední desce). Nakonec se nám sešlo pět nabídek. Vybrali jsme nejlevnější. Soutěž vyhrála firma LOSTA, která se
již osvědčila při opravě sokolovny. Postupovali jsme zcela
průhledně. Firma si již převzala staveniště a začala pracovat.
.

Vyvrcholilo to obdobím koronaviru na začátku roku a trvalo
to v podstatě až do plného převzetí pošty pod správu městyse. Snažili jsme se jednat jak s Jednotou Rakovník, tak
s Českou poštou, aby se opět poštovní služby pro občany
v místním obchodě obnovily. Bohužel po všech e-mailech,
telefonátech i schůzkách mezi všemi aktéry – za účasti vedení městyse – nebyla Jednota Rakovník schopna poštu
opět otevřít. Když pohár naší trpělivosti přetekl, měli jsme
jasný cíl a plán. Převzít poštu pod městys, aby tato důležitá služba zůstala pro občany zachována.
Začali jsme tedy vést jednání pouze se zástupci České
pošty. Schůzek bylo několik a výsledek byl, že městys bude
akceptovat podmínky, za kterých je možné zřídit poštu pod
správou městyse a že poštu převezmeme. Problém však
nastal s výběrem místa, kde by pošta mohla být. Po dohodě s panem předsedou ZD Ročov, J. Fricem ml., byla uzavřena smlouva mezi družstvem a městysem na pronájem
dvou místností bývalé ústředny (podatelny) v přízemí budovy č. p. 1 v Ročově. Tomu samozřejmě předcházel souhlas vedení pošty s tímto místem pro provozování partnera. Jsem tomu velice rád, protože je to místo v centru
městyse a děkuji družstvu za tento vstřícný přístup a výbornou spolupráci s městysem!
Před samotným podpisem smlouvy s Českou poštou se
sešla na místě budoucí pošty v Ročově delegace zástupců nejen z lounské pobočky. Na místě jsme si upřesnili
důležité věci pro fungování pošty. Na začátku srpna byla
na schůzi Rady městyse Ročova schválena smlouva o provozování pošty Partner Ročov. Před samotným otevřením
pošty došlo k nastěhování nábytku a potřebného vybavení. Poštu bude mít na starost zaměstnankyně úřadu paní
Dana Cífková. Na poště jsme první zákazníky přivítali od
1. září 2020. Otevírací hodiny pošty budou od 1. října
2020 nově následující: PO a ST od 13:00 do 17:00, ÚT
a ČT od 7:30 do 10:00 a PÁ od 7:30 do 9:30 hodin.
Mám velikou radost z toho, že jsme tuto základní službu
pro naše spoluobčany zachovali.
Vojtěch Václav Pour

Investiční akce
V úvodním sloupku jste se dozvěděli o dotacích, které
jsme získali, popř. které nám byly přislíbeny. Teď Vám
chci říci, co všechno máme v plánu vybudovat a na čem
pracujeme. Již před několika měsíci jsem psal, jak je důležitá projektová připravenost. Protože takovou připravenost máme (víme, jak a co chceme dělat), můžeme žádat
o dotace a můžeme budovat bez obav, že nějaká stavba bude po pár měsících stavebním úřadem označena
za „černou“, jako se tomu stalo s ulicí Družstevní z roku
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ZŠ Ročov
Na otázku, proč třeba neopravujeme raději střechu základní školy, je jednoduchá odpověď. Nic nejde dělat teď a
hned. Vždy bude mít někdo něco opraveného a někdo na
to bude čekat. Ale děláme akce postupně, tzn., jak máme
projekty a stavební povolení, popř. dotaci. Na střechu ZŠ
nezapomínáme, naopak. Tu jsme se rozhodli opravit bez
ohledu na dotaci, protože ji pokládáme za prioritní. Jsme
ale ještě dále. Na střechu nám byla krajským zastupitelstvem schválena dotace 350 000 Kč. V současné době
máme zažádáno o stavební povolení, které je dle vyjádření
vedoucí stavebního úřadu potřeba (bohužel se opět najdou „odborníci“, kteří tvrdí opak). Střechu máme v plánu
opravit v roce 2021. Letos ještě vyměníme stará dřevěná
okna za plastová. Konkrétně osm oken ve dvou třídách
a dvě velká okna na chodbě (akce za 230 000 Kč). Je to
další etapa k renovaci školní budovy. Letos ještě proběhla
rekonstrukce dvou učeben v prvním patře.

Veřejné osvětlení Dolní Ročov a Břínkov
Jde o důležité projekty. Když jsme nastupovali do úřadu,
netušili jsme, že nás tyto akce zasáhnou. Společnost ČEZ
bude v roce 2021 v Dolním Ročově ukládat elektrické
vedení do země, proto musíme předělat i naše veřejné
osvětlení v této části městyse. Do výkopu budou umístěny
i naše kabely od osvětlení a vystavěny nové lampy. K tomu
bylo zapotřebí zhotovit projekt, na který jsme dostali stavební povolení. V současné době máme i vysoutěženého
dodavatele stavby. Cena bude kolem 1 500 000 Kč. To
samé nás čeká (pravděpodobně v roce 2022, ale jisté to
ještě není) v Břínkově. Nicméně již teď se začínáme na
tuto akci připravovat a pracujeme na projektu. Samozřejmě budeme žádat o dotace!
Ostatní investice
Pracujeme na projektu rekonstrukce sociálního zařízení u
lékaře. Tato akce má prioritu a budeme ji dělat bez ohledu
na získání dotace. Realizace je reálná po získání stavebního povolení v roce 2021. Někdy slýcháme, že kašleme na
malé vesničky městyse. Pokud jste si přečetli tento článek, tak jste zjistili, že je tomu právě naopak. Do Dolního
Ročova budeme investovat kolem 3 milionů Kč (osvětlení a hřbitov) a do Břínkova cca tu samou částku (požární
nádrž a osvětlení). Tolik finančních prostředků do těchto
obcí v minulosti investováno nebylo!

Kozina a Družstevní ulice
Kdyby nebylo „dobrých lidí“, již tato akce byla dávno za
námi. Rekonstrukce náměstí Na Kozině a dodělání ulice
Družstevní se táhne již delší dobu. Za tu dobu tuto akci
prověřil audit, ministerstvo vnitra atd., vždy s výsledkem,
že jsme postupovali správně. Nechali jsme si zpracovat
projektovou dokumentaci (připomínám, že na Družstevní
z roku 2018 projektová dokumentace nebyla), zažádali
jsme v únoru letošního roku o stavební povolení. Stavební
úřad v srpnu zahájil stavební řízení, které trvalo měsíc. Za
tuto dobu přišly na stavební úřad čtyři připomínky k projektové dokumentaci – od paní Bezděkovské, paní Evy Charvátové, manželů Trylčových a manželů Jirmanových. Takřka
ve všem jsme vyhověli a stavební úřad vydal rozhodnutí,
kde stavbu povolil. Než nabyde právní moci, mohou se
zmínění odvolat. Pokud tak učiní, je jisté, že akce se bude
muset odložit na rok 2021 s nejistým závěrem (opět dodatek s firmou Ekostavby, na dotaci z kraje apod.). Pokud
odvolání nebude, stavbu bychom mohli ještě letos stihnout. Na závěr je nutno připomenout, že na tuto akci jsme
získali dotaci ve výši 350 000 Kč od Ústeckého kraje a
žádáme ještě o dalších 200 000 Kč.
Požární nádrž v Břínkově
Na této akci pracujeme také již několik měsíců, vlastně od
našeho působení na radnici. Nejdříve bylo nutné správně
zaměřit samotnou nádrž a změnit druh využití pozemku.
Nádrž totiž byla komunikací a pozemek, přes který má
vést přivaděč (cesta mezi chatičkami), byl ovocným sadem ještě zapsaným v zemědělském půdním fondu. Toto
hotové nebylo, proto to byl náš první úkol. Převzali jsme
projektovou dokumentaci, na kterou jsme získali stavební
povolení. Po splnění výše popsaného jsme zažádali o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR. Ta nám byla přislíbena
ve výši cca 700 000 Kč (pouze na nádrž, přivaděč není
uznatelný náklad) za splnění určitých podmínek, na kterých pracujeme. Rozhodli jsme se, že přivaděč chceme
udělat laciněji, ve spolupráci ze ZD Ročov. Uvidíme, jak
nakonec vše dopadne. V současné době probíhají práce
na výběrovém řízení. Máme již zajištěn i dotační management a stavební dozor. Z toho vyplývá, že břínkovská nádrž je pro nás jednou z priorit, jinak bychom na této akci
nepracovali tolik, kolik pracujeme!

Investujeme, i když se nám snížily příjmy. Chceme, aby
celý městys (Ročov, Úlovice a Břínkov) šel kupředu. I přes
letošní koronavirový rok jsme za 8 měsíců letošního roku
v plusu přes 2 250 000 Kč! Proto si můžeme dovolit investovat do akcí, které jsme připravili, které připravujeme
a které realizujeme. A to pro všechny občany městyse. O
předraženosti akcí nemůže být ani řeč. Vždy jsou na základě projektu, s ohledem na potřebnost (či památkovou
péči) a hlavně tak, aby se všechno udělalo pořádně a vydrželo to hodně dlouho! A samozřejmě jsou transparentně
vysoutěžené otevřenou soutěží mezi jednotlivými firmami.
Nakonec musím zmínit, že pokud bychom se zadlužili 5 miliony Kč a zbudovali úřad městyse na faře za 10 000 000
Kč (dotace cca 1 milion, což je 10 %), což chtělo minulé
vedení obce a vehementně to prosazovali současní i někteří odstoupivší „opoziční“ zastupitelé, tak bychom neudělali poté již vůbec nic. (Jen pro upřesnění, před 5, 6
lety se nabízel přeshraniční projekt. V něm se uvažovalo
o rekonstrukci fary včetně přilehlých stodol, zahrady, dvoru apod. za cca 40 milionů Kč. Byl to pouze odhad, co
však podstatné je, že vlastní zdroje byly cca 4 miliony Kč,
ostatní by pokryla dotace. To jsou přeci jen jiné počty, než
když je dotace jen 10 % jako v případě opravy fary za 10
milionů Kč, viz výše. U přeshraničního projektu se uvažovalo o dotaci kolem 90 %, takže by zbylo i na další akce.
Po faře za 10 milionů a dotaci 1 milion a se zadlužením
5 milionů Kč by na další akce moc nezbylo …). A jistě mi
dáte za pravdu, že je lepší udělat více akcí: školu, středisko, silnice, chodníky, hřbitov, nádrž, veřejné osvětlení,
než udělat jednu obrovskou akci (rekonstrukce fary za 10
milionů), ze které by občané neměli takový užitek, protože
úřad funguje i teď. A dokonce po volbách opět pro občany
5 dní v týdnu!
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Rozhovor s hostinským a ročovským patriotem
panem Jaromírem Petrem

se dobře pamatuji, tak se to povedlo. No a druhý den od
otevření proběhla velká „zátěžovka“. Místní fotbalový klub
vybojoval postup do okresního přeboru a z posledního zápasu s Hříškovem přijeli na rozlučkový večírek a byl to masakr. Dnes jedu 22. rok, bohužel musím říci, že poslední.
Asi je to škoda, ale cítím únavu, ač to tak nevypadá, je to
dřina, hlavně psychická. Za celou tu dobu se uskutečnilo
mnoho akcí, od svateb, oslav, srazů, mejdanů. Některé
byly zajímavé svým datem 9.9.1999 nebo ročovák žijící
v Kanadě si bral děvčicu z Brna. Na některé akce je lepší
zapomenout a pamatovat si to hezké, užívat si život a nekoukat se na to jak jiný člověk ničí život druhým.

Nedávno jsi slavil jubileum, jak bys bilancoval svůj dosavadní život?
Už je to tak, padesát let uteklo jako voda, většina života za
sebou. Myslím, že můžu říct, nebyl jsem na světě zbytečný. Něco se povedlo, několik snů se splnilo a něco zase
ne. I pár volovin, na které hrdý nejsem, proběhlo, ale to je
život. Měl jsem a mám skvělou rodinu, od rodičů po vnoučata, tak nač si stěžovat.
Jsi zdejší rodák, něco taky pamatuješ, tak zdali můžeš
od svého dětství, jaký jsi byl, co by malý kluk?
Pamatuji si hlavně to, že nesmět jít ven s kamarády byl
trest. Dnes je vše obráceně, mládež venku pomalu člověk
nepotká, když už, tak s mobilem před očima. Jako kluci
jsme vymetli kdejakou skládku a na „Pekarce“ se hrávala jílová válka, to býval mazec. Každý z nás věděl kam jít
na třešně, švestky, jablka, který strom kdy dozrává. No,
a když se nechtělo courat kolem Ročova, tak se šlo na hřiště, zahrát si fotbálek. Rozhodně jsem nebyl domácí pecivál, kdejaká rošťárna se nesměla propásnout. A v zimě,
pomalu každý den se sáňkovalo, hlavně na „Betonce“, od
pumpy až do kláštera. Byla to osvětlená sáňkařská dráha,
kde se mohlo jezdit i za tmy. Jelo se několikrát za odpoledne, a když se přišlo domů, byl člověk utahaný, ale spokojený a šťastný a těšil se na druhý den. To se po škole
pro změnu hrál hokej na „Mlejňáku“. Vzpomínky na moje
dětství? Můžu říci: dětství šťastné, doma pohoda a mezi
kamarády také. Takže super.

Jaký nejvzácnější host byl u Tebe?
Asi máte na mysli nějakou celebritu, tak to nemůžu sloužit. Pro mne však vzácný host je každý spokojený štamgast. S nimi jsem rád a oni se mnou snad také a čekat
na nějakou nafoukanou celebritu, které každý poleze do
zadku? Toho jsem byl na štěstí ušetřen.
Pořádáte i hudební kulturu, kdo a jak je populární? Co
se lidem líbí?
Hudební produkce, toť v posledních letech tvrdý oříšek.
Asi každý „ročovák“ ví o co jde, to nebudu rozebírat. Je
paráda, když je živá hudba a lidi se u toho dobře baví. Co
se lidem líbí, to je tak, každý má rád něco jiného, tak nebudu jmenovat, abych si to u někoho nerozházel. Já své
favority mám a ti co mě znají, tak na 100 % vědí o koho
jde. Konečně, proto jsem si je pozval i na své padesátiny.
Pomalu při každém mejdanu, nebo chcete-li hudební produkci, nesmí chybět písničky z českých pohádek!
Jak se změnili hosté, atmosféra pohostinství za dobu,
co máš hospodu?
Co na to říci? Zpočátku klientela byla mládež, moji vrstevníci a starší „bardi“. Nyní přichází nová omladina, střední
generace, ale i „omladina“ z řad seniorů. Pohostinství na
vesnici se asi moc nezměnilo, to spíš trendy v pití kořalky.
Jednou jsou to sladké likéry, jindy se přitvrdí na pálenky,
pamatuji, že se pil hodně vaječňák, ale zelená, rum a vodka, přes to vlak nejede, to se pije stále.

Který učitel ze zdejší školy byl nejlepší, na kterého rád
vzpomínáš?
Škola, můj úhlavní nepřítel, ale také jsem to přežil. Učitel, kterého jsem měl nejraději? Tak stoprocentně paní
učitelka Marta Dudová. K té jsem chodil i na doučování
z matematiky. Ta věděla jak na mě, abych látku pochopil.
Vzpomínám de facto na všechny učitele, ale na každého
z jiného důvodu. Někdo nás chtěl učit a někdo si to přišel
odučit, asi jako my, odsedět a mazat.
Pořádáte setkání bývalých spolužáků?
Sraz spolužáků jsme měli zatím 2x. Nikdy nepřišli všichni
a je to škoda, ale chápu, že na to každý není. Vidím to i u
jiných ročníků, vím to, protože v hospodě těch srazů mám
několik do roka. To se ke mně dostanou rošťárny starších
i mladších ročníků než jsem já. Můžu Vám říci, někdy jsou
to perličky.
Cítíš se být patriotem Ročova, co pro tebe rodná víska
znamená?
Patriotem jsem a budu, to rozhodně ano. Je to můj domov, rodná ves nebo se také říká rodná hrouda. Vždyť
je tu krásně, dokola les a když ne les, tak řady chmelnic.
A jsou tu i lidé, které bych nedokázal opustit a že mě to za
posledních pár let napadlo, vzít odtud „čáru“.
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Rozhovor

Čestný občan Městyse Ročova

PhDr. Karel Mareš se narodil v roce 1947, absolvoval Základní školu v Ročově, oba jeho rodiče byli učitelé na zdejší ročovské škole. Přípravu do života započal
v Lounech, kde studoval na gymnáziu. Poté se vydal na
vysokou školu, Filosofickou fakultu UK v Praze, kde studoval obor, který se stal jeho životním posláním – češtinu
a zejména historii. V roce 1988 získal doktorát v oboru
historických věd. Téměř půl století působil na lounském
gymnáziu jako středoškolský profesor českého jazyka, dějepisu a latiny, kde byl velmi oblíben pro rozsáhlé znalosti
a přístup k žákům. V současné době předává zkušenosti
formou výuky na universitě 3. věku pořádané lounskou
knihovnou.
Celý život se zajímá o historii Ročova a studium regionálních dějin. Přispěl k popularizaci historie Ročova zejména
četnými přednáškami a rozsáhlou publikační činností. Vydal mnoho článků v regionálním tisku, odborných periodikách, historických sbornících a několik knižních publikací
s tematikou ročovské historie. Soustavně se věnuje dějinám dolnoročovského kostela a kláštera, jako spoluautor se podílel na vydání obsáhlé historie augustiniánského
řádu, která vyšla knižně v Římě. Při 115. výročí založení
lounského gymnázia se podílel na zpracování komplexních
dějin školy. V roce 2018 mu byl udělen titul českého občana Města Loun. Byl členem Spolku pro obnovu kostela
v Horním Ročově, půl století s pečlivostí vedl ročovskou
kroniku a několikrát se ve volbách stal členem zastupitelstva obce.

Největší shon máš asi v době chmelových brigád, co
nejvíce letí u mládeže?
Chmele, to je místní folklór. Zpočátku je to frmol, dokud
mají brigádníci sílu a peníze. Postupně to slábne, někteří
táhnou poctivě celou sklizeň, někteří se trhnou ke konkurenci a někdo to střídá. Jen je škoda, že už nejsou takové
ty partičky s kytarou. Pak je vše o něčem jiném než Jukebox nebo rádio. Trendy u dnešní mládeže? Pizza, burgery a nesmrtelný „smažák“. A k pití? Cokoliv po čem se
člověk motá. Ovšem top trend u mládeže je: Jaké máte
heslo na wifi?
Se ženou jste také řádku let, pomáhá v podnikání a je
moc šikovná, pracovitá a super partnerka, co bys ji rád
veřejně projevil?
Ano, s Ivčou jsme spolu přesně polovinu mého dosavadního života. Pomáhá mi, seč může, nejen v hospůdce. Je
šikovná, velice kreativní a co všechno stíhá, to klobouk
dolů. Svoji práci, která ji naplňuje, domácnost, hospodu
a další veřejné aktivity a zájmové činnosti. Říkám, že musí
být na atomový pohon, jinak nevím, jak to vše stíhá. Miluju
ji už od mého útlého dětství, když jsem jezdil za babičkou
na Smolnici. Dala mi rodinu s prima dětmi, skvělou dceru,
zachránila mi život a nikdy mi neodmítla pomoc. Proto se
ve mně vaří voda vzteky, když se někteří občané po ní ošklíbají a pomlouvají. To je ubohost! Ostatně, kdo nic nedělá,
nic nezkazí!
Co bys vzkázal některým urýpaným lidem z Tvého okolí?
Ať si každý zamete svůj dvoreček. Jsme na světě jen jednou, tak proč si škodit a znepříjemňovat život druhým. Nevím, kde se v posledních letech bere v lidech taková zloba,
závist a nepřejícnost. Je mi z toho jako rodákovi smutno.
Bohužel ani nevím co s tím? To by se musel každý chtít
„uzdravovat“ v tom našem Ročově, Úlovicích a Břínkově.

Proto mi dovolte, abych navrhnul pana doktora K. Mareše na titul čestného občana Městyse Ročova a poděkoval mu, jménem občanů Městyse Ročova, za dlouholetou
práci pro městys a jeho občany.

Na závěr bych chtěl také moc rád poděkovat svým rodičům za pomoc při plnění mého snu mít svoji hospůdku.
Tátovi, co přiložil ruku k dílu a mamince, co pro mě po
celý můj život udělala. Nevzdala to se mnou ani při mých
úletech. Děkuji mami, mám tě rád.
Děkuji Ti za rozhovor a přeji mnoho zdraví a úspěchů do
dalších let.
Milena Liptáková

Čestný občan Městyse Ročova
Přepis projevu, starosty Městyse Ročova, Ing. Vojtěcha
Václava Poura, při navržení pana doktora Karla Mareše
na titul čestného občana Městyse Ročova na jednání zastupitelstva dne 9. září 2020.
Máme mezi námi v Ročově občana, který mnoho dokázal, a proto je mi velkým potěšením, že mohu uznávaného
pedagoga, historika, ročovského patriota a člověka, který
pro Městys Ročov nezištně vykonal mnoho dobrého, navrhnout na udělení čestného občanství Městyse Ročova.
Dovolte mi, abych o této osobnosti Ročova řekl několik
slov.
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Návštěva z Reichenbachu
V den ročovské pouti nás navštívil starosta partnerského města Reichenbachu, správce obce Rotschau a další
dva jejich spolupracovníci. Zúčastnili jsme se společně
slavnostní mše svaté v Dolním Ročově, kde byl plný kostel místních i přespolních. Přátelé z Německa si prohlédli
muzeum chmele a výstavu obrazů v H. Ročově, společně
jsme poobědvali a v přátelské atmosféře probrali naše
partnerství.

Nádrže u hřbitovů v Dolním Ročově a v Břínkově
Ke hřbitovu v D. Ročově a Břínkově jsme umístili nádrže
s vodou ve spolupráci se ZD Ročov, kterému děkuji. Voda
je pro potřeby hřbitovů, pokud není možné vodu nebrat
jinde. Ulehčili jsme tím práci zejména starším občanům,
aby nemuseli tahat vodu z domova.

Zatoulaný pejsek
V Ročově někdo vyhodil, nebo se zde zatoulal pejsek. Po
masivní facebooké kampani (děkuji všem, kteří sdíleli), aby
se o něj někdo přihlásil se nikdo nenašel. Teď čeká na majitele v útulku Jimlín.

Vítání nových prvňáků
S paní místostarostkou jsme ráno, první zářijový den, přivítali prvňáčky do naší ZŠ Ročov. Poděkoval jsem, za sebe
a městys, paní ředitelce a všem zaměstnancům ZŠ za
skvělou práci, kterou pro školu a žáky dělají. Rodičům, že
jejich děti navštěvují právě naši školu a na závěr jsem popřál prvňáčkům a všem žákům mnoho úspěchů při studiu.
Na závěr jsme předali prvňáčkům na památku drobnou
pozornost od městyse. Ať se daří!

Vymalované čekárny
Nově vymalované čekárny v Ročově a v Úlovicích. V Ročově se o to postarali zaměstnanci městyse, v Úlovicích si
čekárnu krásně vymalovala místní mládež. V Břínkově se
zase místní starají o květenu a opravili lavičku u čekárny

Odložení výletů
Výlet pro děti a seniory, který se měl konat dne 20. 9.
2020 (neděle) a 23. 9. 2020 (středa) jsme byli nuceni
zrušit kvůli širokému postupu virové epidemie.
Všechna přihlášení na výlety zůstávají v platnosti s tím,
že výlet bude uskutečněn pravděpodobně na jaře roku
2021, o čemž přihlášené budeme dále informovat. Na
výlet pro děti se mohou zájemci hlásit. Výlet pro seniory
je již plně obsazen.
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Dvě učebny v ZŠ Ročov v novém
Základní škola Ročov má nově vymalované a předělané
dvě učebny v prvním patře. Jsem rád, že se podařilo opět
zvelebit naši školu. Paní ředitelka zajistila firmu, městys
dodal finanční prostředky. Jsme rádi, že můžeme investovat do naší školy, která je tu s námi přes sto let, aby se
v ní, nejen žákům, líbilo.

Zkrášlení veřejného prostranství květinami

Natření hřbitovní zdi v Horním Ročově

Mateřská škola má novou ložnici
Od nového školního roku je v naší Mateřské škole Ročov
nová spací místnost s novými lehátky. Opět zlepšení prostředí pro děti. Paní ředitelka zajistila firmu, městys dodal
finanční prostředky. Jsme rádi, že se podařilo opět lépe
vybavit naši MŠ Ročov. Za zmínku stojí i pěkný zahradní
altán v zahradě školy, který si zajistila paní ředitelka sama
za přispění sponzorských darů.
Vojtěch Václav Pour
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Spolek pro obnovu Ročova a okolí

Pouťová výstava se vydařila

Čištění a revize komínů
Kdo má zájem o vyčistění komínu, přihlaste se na úřadě.
Termín: 5. a 6. listopadu (Ročov) a 9. listopadu (Břínkov
a Úlovice). Cena za revizi a čištění je 450 Kč za jeden komín.

Jak již název titulku napovídá, tradiční pouťová výstava v kostele Narození Panny Marie se nesla
v přátelském duchu. Připravili jsme si pro občany
a návštěvníky výstavu obrazů pana Pavla Macáka.
Obrazy měly velký úspěch, do kostela přišlo na 130
občanů, kteří tak mohli obdivovat autorovo umění.

Městys Ročov

Pokud nám situace s koronavirem dovolí, uspořádáme pro Vás podzimní a vánoční koncert, sledujte
naši vývěsku. Na podzim chceme také opravit úlovickou zvoničku. Obě akce za finanční podpory Městyse
Ročova.
Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek
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