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ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
první číslo letošního zpravodaje přišlo takřka současně s velkou
nadílkou sněhu. Den se pomaličku prodlužuje, ale ještě se rádi
ohřejeme doma v teple. Přinášíme Vám informace z dění v městysi
a věříme, že se Vám zpravodaj bude líbit.
Přejeme Vám hodně zdraví. Příjemné počtení.
Kulturní komise
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Povídka

Sloupek starosty

Tři přátelé
(závěr povídky z minulých čísel zpravodaje)

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme rok 2021 v plném proudu.
Koronavir však stále nechce odejít. Stát rozjíždí očkování
proti COVID-19. Nabídli jsme občanům starším 80 let,
kteří měli být v první očkovací vlně, že jim pomůžeme při
objednávání termínů. Vládní představitelé ohlašují, že další
vlny očkování lidí mladších 80 let budou následovat. Jsme
připraveni pomoci každému s registrací na očkování.

Třetí ze společnosti byl zeť starého pana učitele, poslední zkoušený konventní myslivec Chládek. Snad pocházel z Břínkova a byl (do r. 1848) klášterním poddaným.
V Břínkově měl nějaké příbuzné.
Byl z míry dobrák, tichý muž, snad nespokojený s domácností. Jeho žena byla hodná, ale hospodyní nebyla. Nerozhazovala, neutrácela, ale neuměla počítati. Kmotříček,
totiž náš pantáta stále huboval, když jim zabíjel krmníka,
kterému mohl spočítati žebra.
Sádla neškvařili, ač by je byli pro tolik dětí potřebovali. Paní
myslivcová neměla pro hospodářství smyslu jako její otec,
ač to byla žena dobrá a matka starostlivá. Dětí měla dosti,
asi šest, tichých a hodných.
Kdysi bylo u nich nějaké nedorozumění, které paní myslivcovou velmi dojalo, ale to též bylo příčinou, že se na smrt
pohněvala na pana převora.
Náměstí před klášterem nebylo ještě sklenuto; přes potok
vedla dřevěná lávka proti fortně. Pan převor někam šel.
Vstoupil na lávku a uzřel v potoce paní myslivcovou s vykasanými sukněmi nad kotníky; více vody v potoce nebylo.
Mírně a laskavě se ptal: „Co tu děláte, paní myslivcová?“
„Ale chci se utopiti, jemnostpane!“ a chtěla panu převorovi vypravovati historii až od Adama. Pan převor na to však
nečekal, vždyť je znal, ale mírně pokračoval: „Ale tady se
přece neutopíte. To raději jděte, paní myslivcová, támhle
výš nad stavidla do rybníka.“
Od té doby paní myslivcová na pana převora zanevřela.
Jak prý mohl jako kněz ji naváděti, aby se opravdu utopila!
Myslivec Chládek si rád pohovořil upřímně a mezi svými.
Jako myslivec mluvil také latinsky (tou mysliveckou latinou). Na př. často vypravoval, aby zastrašil báby, které
mu chodily do lesa a věřily, že v Neckách straší, že tam
jednou byl na čihadlech, aby prohlédl oka na kvíčaly, sedl
tam a usnul. „Jako když to na mne někdo hodí.“ Když se
probudil, byla tma jako v pytli. Šel tedy po pěšině k domovu, hmataje od stromu ke stromu. U jednoho stromu
nahmatal mužskou postavu. „Kdo je to?“ vykřikl jak mohl
srdnatě, ale ono nic. „Kdo je to?“, ale ono zase nic. Rozžal
tedy sirku, před ním chlap jako hora, ale stál jako němý.
„Pojala mě hrůza, že ani nevím, jak jsem se dostal do údolí
na cestu a domů. – Od té doby raději si tam ani nesednu,
abych neusnul. Ale jednu historku nám vypravoval nikoli
latinsky, ale česky a opravdovou.
Hajný Švestka, který hlídal na Boru, ale bydlel na Kocandě ve vlastním domku, hlásil mu, že do lesa chodí v noci
pytlák. Myslivec Chládek byl jistě 70letý, ale šel tam. Pro
větší bezpečnost šla s ním dcera Baruška, víc než dvacetiletá. Myslivec Chládek šel lesem po pěšině, dcera Baruška za ním, když uslyšel ránu. Šel po ní a pytláka stihl, ale
ten hned mířil na jeho prsa, dříve než si to myslivec uvědomil. Bystřejší byla Baruška, která šla za otcem. V okamžiku strhla otcovu pušku s jeho ramene a mířila na pytláka.
Ten se obrátil a utekl. Myslivec jej však poznal a Baruška
to potvrdila – byl to myslivcův synovec.
Myslivec Chládek odešel na pravdu boží ze všech tří přátel nejdříve. Po něm zemřel starý pan učitel a pak i náš
pantáta.

Děkuji ZD Ročov, zejména panu J. Charvátovi, za úklid
sněhu v ulicích, děkuji všem občanům, kteří přispějí k uklízení sněhu alespoň před svým domem a samozřejmě děkuji našim zaměstnancům v čele s panem M. Kučerou,
kteří odvádějí skvělou práci! Když jsem v děkování, tak musím ocenit iniciativu občanů Úlovic, kteří si vyspravili cestu
na Račana. Požádali o recyklát, ten jsme zajistili a sami
si cestu vyspravili. Nakonec ještě poslali fotografie, jak je
dílo pěkné. Děkuji za příkladnou spolupráci.
Jak jsme psali v minulém zpravodaji, mění se odpadová
legislativa, nicméně vedení městyse nebude zdražovat poplatky za komunální odpad. Chceme je zachovat v současné výši. Bereme to jako službu občanům! I když vyvážení
bude, díky zákonům a zvyšujícím se cenám, dražší. Budeme se však muset zamyslet nad velikostí popelnic, protože ne všichni mají vždy plnou popelnici a stačila by někdy
i menší. O tom Vás však budeme informovat. Našim cílem
je, aby současný systém dál fungoval tak, jak jsou občané
zvyklí. Tzn. vývoz odpadů (1 za 14 dní), poplatek za odpad
stejný jako doposud s tím, že zvýšené náklady za odpadové
hospodářství jako celek budou službou občanům od městyse. Děkuji všem, kteří poctivě třídí. Napněme se ještě
k většímu třídění, tím uspoříme městysi peníze. Meziročně jsme měli o cca 40 tun méně komunálního odpadu ve
srovnání let 2020 a 2019, což je perfektní! Nepolevujme.
Pokud počasí dovolí, začne se v Dolním Ročově pracovat
na novém veřejném osvětlení. Na jaře se pustíme do rekonstrukce náměstí Na Kozině. Zažádali jsme o dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu školy, víceúčelové hřiště a opravu Koziny, dále jsme zažádali o dotaci
na opravu hřbitovního kříže a vnějšího pláště márnice
v H. Ročově. Uvidíme, zda nějaká dotace vyjde, zda nás
ministerstvo vybere. Dále je potěšující, že máme žádosti
o koupi dvou pozemků vedle ZD Ročov od dvou zájemců.
Můžeme se tedy těšit, že tu v budoucnosti budou nové
rodinné domky.
Na závěr bych vzpomněl, že pošta Partner pod správou
městyse funguje na Ročově již půl roku. Věřím, že všichni spoluobčané jsou spokojeni. Považujeme udržení pošty
v Ročově za jeden z našich velkých úkolů, který se nám
podařilo splnit.
Přeji Vám hodně zdraví!
Vojtěch Václav Pour
starosta

Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour
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Shrnutí roku 2020 aneb, co se nám podařilo

Splátky traktoru cca 250 000 Kč: ač se může zdát, že
městys nemá žádný dluh poté, co současné vedení městyse nechtělo zadlužit městys 5 miliony Kč na opravu fary
a zrušilo úvěrový účet, stále splácíme traktor.

Nejdříve pár celkových čísel. Na rok 2020 byl schválený rozpočet ve výši příjmů 12 080 000 Kč a výdajů
16 330 000 Kč. Plánoval se tedy schodek ve výši 4,25
milionu Kč. Jak jsme již několikrát avizovali, důležité je hlavně plnění rozpočtu v průběhu roku a jeho výsledek ke konci sledovaného období, tzn. k 31. prosinci. Příjmy byly za
celý rok naplněny 13 128 925 Kč a výdaje 12 043 472
Kč. Konečné hospodaření za rok 2020 bylo v přebytku!
Městys ušetřil skoro 1 100 000 Kč! A to i přesto, že
jsme investovali do rozvoje městyse. Dvě velké investice
a řada menších investic a nákladových položek.

Projekty pro plánované investice a inženýrské služby
pro probíhající investice cca 240 000 Kč. Tyto činnosti jsou důležité pro hladký průběh výběrových řízení, samotné realizace a samozřejmě realizační přípravy. V této
částce jsou zahrnuty projekty, popř. inženýrské služby na
tyto akce: veřejné osvětlení D. Ročov, rekonstrukce sociálního zázemí ordinace lékaře, rekonstrukce hřbitova
v D. Ročově, oprava požární nádrže v Břínkově, stavební
úpravy náměstní Na Kozině a ulice Družstevní a obnova
ZŠ Ročov. Stále dokola někdo opakuje, že spolupracujeme
pouze s Ing. Marešem. Není tomu tak. Spolupracujeme
například i s firmou Atiking či Ing. Coufalem. Nicméně pan
Ing. Mareš spolupracuje řadu let například s obcí Vinařice
a Domoušice. Dlouholetá spolupráce v těchto obcích přinesla výsledky, proto věříme, že přinese výsledky i v naší
obci (za zmínku stojí dotace na Kozinu, Družstevní, realizace dokončení Družstevní ulice a příprava dalších projektů pro rozvoj městyse). Projektová příprava je nutná,
abychom mohli vůbec investovat do rekonstrukcí a samozřejmě žádat o dotace, což činíme. Rozhodnutí o přidělení
dotace je však již mimo působnost městyse.

Celkem jsme investovali přes 4 500 000 Kč za rok
2020. Teď se na to podívejme podrobněji.
Kompletní rekonstrukce hřbitova v Dolním Ročově stála 1 670 000 Kč. Akci jsme realizovali proto, že jsme
získali velmi slušnou dotaci od Ústeckého kraje ve výši
700 000 Kč. O opravě kulturní památky se nejvíce dočtete v rozhovoru s Ing. Sochůrkem v tomto čísle zpravodaje.
Vážíme si našich předků, proto po vzoru i ostatních obcí
jsme tuto akci zrealizovali.

Výměna oken v ZŠ Ročov za necelých 230 000 Kč.
Rozhodli jsme se, že vyměníme dvě velká okna na chodbě
a osm oken ve dvou třídách. Okna jsou včetně žaluzií
a vnitřních parapetů. Došlo tím k dalšímu zhodnocení budovy a samozřejmě i k lepšímu vzhledu tříd.

Dokončili jsme rekonstrukci Družstevní ulice. Tato ulice se tak stala „nejhezčí“ ulicí v Ročově. Chceme v tomto
duchu kompletních řešení pokračovat v letošním roce při
rekonstrukci náměstí Na Kozině. Další na řadu přijde ulice
Gramofonová. Postupně opravujeme místní komunikace.
Občané v ulici Družstevní mají teď krásný nový chodník,
zpevněné nejen parkovací plochy apod. Akce stála přes
1 300 000 Kč.
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Co se v roce 2020 podařilo
V roce 2020 vydal městys pro spolky částku lehce přesahující 220 000 Kč. Dva spolky neutratily v covidovém roce
všechny peníze a podpořili tím městys, kterému finanční
obnos vrátily. Jedná se o hasiče, kteří vrátili přes 7 tisíc
Kč a Spolek pro obnovu Ročova, který vrátil přes 12 tisíc
Kč.
Investovali jsme do Kulturního domu přes 150 000 Kč.
Jak jsme slíbili, každý rok opravíme část sokolovny. V roce
2020 přišly na řadu parkety. Jejich rekonstrukce trvala
dva týdny a výsledek opravdu stojí za to. Parkety jsou jako
nové. Věříme, že budou dál desetiletí sloužit svému účelu.
Do sokolovny byl zakoupen i kvalitní vysavač. Za spolupráci děkuji panu Štichovi, který ochotně a zadarmo pomáhá
vylepšovat KD Ročov.

Likvidace černé skládky stála bezmála 100 000 Kč.
Jak jsme informovali v minulém čísle zpravodaje, museli
jsme z nařízení MěÚ Louny odklidit černou skládku, která
byla vytvořena z odpadu při stavbě ulice Družstevní v roce
2018. Našim včasným zásahem jsme zabránili, aby nám
město udělilo pokutu.
Nezapomněli jsme ani na naši nejdůležitější složku:
Jednotku sboru dobrovolných hasičů – 80 000 Kč.
V roce 2020 jsme jim nakoupili vybavení za skoro 50 000
Kč (zásahová obuv, pracovní stejnokroj atd.) a opravili
jsme za cca 30 000 Kč střechu nad trambusem.
Kultura. I když nás v kulturních akcích koronavir značně
omezil, stihli jsme uspořádat ples. Celkové výdaje byly takřka 50 000 Kč. Ale myslíme si, že se vydařil!
Nakoupili jsme vybavení pro veřejně prospěšné práce za
cca 35 000 Kč: nový křovinořez, zahradní vozík, malou
kotoučovou pilu a příklepovou vrtačku.

Mysleli jsme i na zkrášlení našich obcí a ekologii. Přes
140 000 Kč se vydalo na: kompostéry pro občany – dostali je zdarma, květinové výzdoby, nové vánoční osvětlení na stromeček, úprava zeleně (ořezání dvou lip, nový
strom do parku), nové květníky, lavičky, nádrže na vodu ke
hřbitovům, zvětšená dvě stání pro kontejnery na separovaný odpad.

Ročovská knihovna má nový knihovní program a nový počítač. Z celkových cca 27 000 Kč jsme získali 18 000 Kč
dotaci.
Další drobnosti za cca 30 000 Kč: oprava chodníku
u obchodu, maketa policisty, dopravní zrcadlo či zařízení
místa pro poštu Partner Ročov.
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Střípky z Úlovic

V roce 2020 také naše školy realizovaly akce z peněz
městyse. V mateřské škole byla opravena a vybavena
spací místnost pro děti a v základní škole se opravily dvě
třídy. Celkem za cca 150 000 Kč.

Zdobení stromečku v Úlovicích
Pokaždé, když se konala akce ve vsi, vždy se včas dalo vědět všem lidem, plakátek na nástěnku, osobní pozvánka
pro každého občana ve vsi. Loňské zdobení však bylo jiné,
možná strachem z „korony“, aby se lidé nesetkali ve větším množství nebo obavy z nevítaných hostů? Škoda, snad
již letos vše proběhne tak, aby alespoň nejstarší obyvatelka z Úlovic se mohla zúčastnit této milé akcičky na návsi.
Sáňkování nad rybníkem
Letošní zima je konečně taková, jak má být. Sněhu tak
akorát, aby se dětičky mohly vydovádět, postavit sněhuláky, koulovat a bobovat. Stráň nad rybníkem je přesně akorát k těmto zimním radovánkám. Je skvělé, že se letos
mohlo na rybníku i bruslit
Trochu zmatku kolem odvozu odpadků
Všichni jsme včas dostali do schránek oznámení, kdy se
bude vyvážet komunální nebo separovaný odpad v roce
2021. Přesto někteří dali ven popelnice v jiný termín. No,
co, vždyť o nic přeci nejde. Takže pro opakování: každý
sudý týden se vyváží komunální odpad, každý lichý týden
separovaný odpad. Stejně jako v roce 2020.
Hony a lovy okolo obcí
Již se o tom psalo několikrát, že když se pořádá hon, měli
by to vědět lidé, kteří chodí na procházky do lesů se svými dětmi či pejsky. Je to pak docela fotr, rychle opustit
krizová místa, kde se pohybují a střílejí myslivci, psi jsou
zmatení a utíkají. No a jeden lovecký pes – barvář, se zaběhl až k nám před zahradu. Nalákali jsme ho na dobrůtky
a zadrželi, dokud si jej páníček nenašel.
Milena Liptáková
.

Čištění PN z roku 2020

Děkujeme Zemědělskému družstvu Ročov za výbornou
spolupráci, děkujeme místním spolkům a spoluobčanům
za spolupráci s městysem.
Na závěr je nutno říci, že jsme na dotacích získali
1 068 000 Kč – dotace na hřbitov v D. Ročově (700 000
Kč), dotace na střechu ZŠ (350 000 Kč) a dotace na
knihovnu (18 000 Kč).
Vojtěch Václav Pour
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Rozhovor s panem Ing. Janem Sochůrkem
o rekonstrukci hřbitova v Dolním Ročově

2. Opozici se zdála celá akce „předražená“, můžete se
z Vašeho odborného pohledu podělit s našimi spoluobčany o názor na toto „nařčení“?

1. Dělal jste v Dolním Ročově technický dozor investora na akci rekonstrukce hřbitova v Dolním Ročově.
Na zastupitelstvu například pan Hrdlička prohlásil, že
na technický dozor nemáte oprávnění. Můžete našim
čtenářům objasnit, čím se zabýváte a na které práce
jste odborník?

Je třeba upozornit, že se tato akce připravovala hodně
dlouho, hlavně se jedná o památkově chráněný objekt,
čímž se musí dodržet spousta technologií a postupů, které celou akci prodražují. Jednalo se nikoliv o stavbu, ale
o rekonstrukci, která vždy v rozpočtových nákladech vychází minimálně o 15 % dráže než klasická novostavba.
Všechny provedené práce jsou klasicky ruční, mechanizovaně nešlo udělat nic. Nezaviněná smůla byla, že akce začala až koncem září, kde na začátku byla hlavně příprava.
Práce začaly hlavně v prostoru za bývalou východní zdí,
která se téměř celá rozpadla. Bylo nutno vyčistit celý prostor od náletové zeleně a odtěžit množství zeminy, která
z největší části byla původní z doby, kdy došlo nad tímto
místem v 19. století k sesuvu. Celý ten svah se opřel o
zdivo márnice, ta evidentně vydržela celou tu dobu tlak
zeminy. Vše bylo patrné z náznaku pokračující hraniční
kamenné zdi. Za tuto východní zeď se celá leta vyhazovaly
hřbitovní odpady, a ty vytvořily také část toho násypu za
zdí. Stanovené náklady a podmínky stanovené připomínkami od SPP (státní památková péče) a stavebního úřadu se
musely díky dotaci dodržet. Od samotného začátku stavby
jsem kontroloval, aby práce probíhaly dle podmínek SPP,
zejména založení a skladba zdiva celé východní zdi. Na té
se také ověřily veškeré postupy. Po dozdění zdiva se ověřovalo, co by se mělo dát jako ochrana koruny zdi. Dodavatel zajistil neformátové cihly, ze kterých se dala koruna
vyskládat. Vyzkoušely se také technologie malt.

Různě se dozvídám, co všechno o mě či celé stavbě
v Dolním Ročově píší různí „experti na stavební konstrukce“ typu S. Hrdlička, Z. Sejval, I. Chládek a jejich příznivci. Je to nehorázná drzost a zejména neznalost lidí, kteří
nemají ani páru o tom co píší, pouze uráží, píší nepravdy
a za každou cenu se snaží uškodit vedení obce a tím pádem i všem lidem. Jsem členem komory autorizovaných
inženýrů činných ve výstavbě, moje autorizace mosty
a inženýrské konstrukce je jedna z nejsložitějších. Moje
praxe 45 let není jen v projektování, ale byl jsem i stavbyvedoucím na mnoha stavbách nejen u nás, ale i v Německu. Experta jsem dělal i v Iráku. V Praze jsem působil
několik let jako hlavní statik našeho hlavního města. Pro
Městskou památkovou péči v Praze jsem vykonával statický a technický dozor na rekonstrukcích paláců Vlády ČR
na Malostranském náměstí, při rekonstrukci velvyslanectví Velké Británie v Thůnovské ulici apod. Všechny tyto objekty jsou památkově chráněné a jejich rekonstrukce byly
v řádu desítek a desítek milionů Kč! A nikdo se v Praze nepozastavoval nad tím, že u jejich rekonstrukce vykonávám
technický dozor! Nemají tam asi takové „experty“, jako
u nás v Ročově … Současně jsem asi 30 let externím
specialistou na katedře Fakulty stavební ČVUT, kde posuzuji i doktorské práce a vyučuji budoucí projektanty. Od
roku 2010 jsem soudní znalec v oboru statiky pozemních
konstrukcí, statiky inženýrských konstrukcí, podzemních
staveb a geotechniky. Takže sečteno a podtrženo, moje
vzdělání mě opravňuje dělat technický dozor investora,
o čemž svědčí moje praxe. Udivuje mě, že si tihle „experti“, někteří bez erudice a vzdělání, dovolí takto kádrovat
naprosto bez ostychu s úmyslem pouze škodit.

Východní zeď před opravou

Průběh rekonstrukce
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4. Co všechno se při rekonstrukci muselo opravit, co
všechno se udělalo na stavbě a jak práce probíhaly?
Jaká byla spolupráce s dodavatelskou firmou Lounská
stavební?

Je až k neuvěření, jaký zájem vzbudila rekonstrukce
hřbitovní zdi a márnice u ročovských „odborníků“, kteří nejspíš nikdy na tomto hřbitově nebyli, ale teď jejich návštěvy byly dle zpráv pracovníků stavební firmy
na stavbě téměř denní. Nepomohly ani zákazy vstupu
na stavbu. Důležité si je také uvědomit, že dokončení
stavby muselo být v roce 2020 z důvodu čerpání dotace, což dotyční „experti“ jistě věděli, ale přesto se snažili termín dokončení posouvat o týdny a měsíce, čím
by městys s velkou pravděpodobností přišel o dotaci!
Opět se jedná o jedny a ty samé „experty“, kteří napadají
moje oprávnění dělat technický dozor investora. Tito „experti“ tomu v žádném případě nerozumí. Zakázka byla vysoutěžená naprosto transparentním výběrovým řízením,
do kterého se mohl přihlásit kdokoliv. Udělal tak i pan
Hrdlička, který si však vyžádal pouze materiály, ale žádnou
nabídku na samotnou rekonstrukci nepodal! Tento pán se
neštítí toho, že stavbu pomlouvá, kde může, ale neudělá
nic proto, aby byla třeba levnější. Přihlásí se do výběrového
řízení, ale neučiní nabídku. Tohle jsou dost divné praktiky!
Vítězná firma Lounská stavební byla vybrána jako nejlevnější z pěti došlých nabídek. Firma má zkušenosti s památkovými objekty například v Lounech. Takže naprosto odmítám názor, že zakázka je drahá či předražená. Dotyční
„experti“ žijí asi stále v době komunismu, jinak si nedokáži
představit, jak mohou vůbec něco takového vypustit z úst.

Začnu od konce. Spolupráce s dodavatelskou firmou byla
korektní, dobrá a profesionální. Za firmou je vidět dobrá
práce nejen v Lounech, ale třeba i v Ročově, kde se za
současného starosty před cca 5 lety kompletně zvnějšku
opravila ročovská sokolovna.
Prací bylo nespočet. Musela se kompletně vystavět (z původních materiálů) zadní hřbitovní zeď, opravily se zbylé
zdi, byla zhotovena nová hlava celé ohradní zdi z krásných
cihel, které dodávají kulturní památce punc. Hlavní brána
také prošla opravou. Na bráně je nový krásný kříž od místního mistra řemesla pana J. Brabce, který ho zhotovil pro
městys zdarma. Márnice potřebovala kompletní rekonstrukci. Byla stažena pomocí několika táhel, byla vyměněna střecha, všechny výplně – dveře a okno. Bylo provedeno odvodnění včetně okapového chodníčku. Nakonec byla
márnice vyštukována uvnitř i zvnějšku včetně ozdobných
profilací. Uvnitř hřbitova byl zhotoven centrální chodník ze
štípaných žulových kostek, který se do prostoru neskutečně hodí a celý hřbitov povznesl. Protože bylo zapotřebí kvůli čerpání dotace dodržet termín předání hotového díla do
konce roku 2020, nebylo možné stavbu odsouvat. Termín
se musel dodržet! Potýkali jsme se trochu s počasím, ale
naštěstí se vše stihlo.

3. Ti, co pro rekonstrukci nehlasovali, by asi nechali
márnici a hřbitov spadnout. Popište našim čtenářům,
proč byla rekonstrukce nutná a de facto nevyhnutelná.

V den, když se stavba přebírala, žádné poruchy nebo vady
nebyly vidět, bylo dohodnuto, že se v lepším jarním počasí
dokončí barevné nátěry na márnici a na pilířích brány. Termín dokončení do 31. 12. 2020 se splnil s velkým úsilím.
V lednu 2021 byl proveden podrobný pasport poruch na
povrchu omítky zdiva obvodových zdí a sepsala se dohoda s dodavatelem, že dojde k odstranění všech poruch,
které vznikly odmrznutím díky mrazíkům na konci prosince
a v lednu. Malta nestihla řádně vyschnout a vyzrát. V Dolním Ročově u potoka jsou naprosto unikátní povětrnostní
podmínky, vysoká vlhkost, málo sluníčka. Přívod vody si
dodavatel dohodl ze zdroje v klášteře, stejně jako s elektřinou, za což děkujeme panu Řeřichovi.

Asi nemusím Ročovákům, Úlovákům a Břínkovákům psát
o tom, v jak hrozném stavu hřbitov byl. Hornoročovský
hřbitov byl za tu dobu opraven již několikrát. Nicméně jsou
zde i tací, kteří v Ročově 20 let nebydleli, užívali si pohodlí
města či tací, kteří se sem přistěhovali před pár lety a tudíž neví, jak hřbitov vypadal. Na hřbitov jezdím pravidelně
de facto každý týden, hřbitov byl v katastrofálním stavu.
Márnice byla před spadnutím, veliké trhliny jasně patrné,
zadní zeď byla spadlá kompletně, ohradní zbylá zeď byla
„sflikovaná“ a několikrát opravováno cementovými omítkami, které v žádném případě nemohou být na kulturní
památce. To všechno určitě nedělalo dobré jméno kulturní památce. Hřbitov navštěvovali zejména o poutích
v Dolním Ročově všichni bývalí rodáci ale i hosté – poutníci
a rozsvěcovali u dřevěného kříže před márnicí svíčky. Bylo
mně vždycky stydno z toho, jak se s tím nic nedělá. Když
jsem se dozvěděl, že se plánuje tato oprava, tak jsem za
to byl moc rád.

5. S jakými problémy jste se setkal při samotné stavbě?
Technické problémy se dají většinou bez problémů vyřešit.
Při pokrývání střechy se přišlo na to, že krovy jsou v pěkném stavu díky panu Petrlíkovi, který je udělal před lety
nové. V márnici se nacházel unikátní zděný krb na ohřívání vody pro pitvajícího lékaře, ten bylo nutno také opravit,
a hlavně přezdít nadstřešní část komína. Naopak nebylo
nutno dělat novou podlahu v celé márnici, byla jen zanesena hlínou, a tak po jejím očištění se mohla nechat k používání (jinými slovy, nechala se původní historická podlaha). Na krbu už byly jen trosky dvou tálů. Zde pomohl pan
Josef Fric st. a poskytnul zdarma nový tálový plech na krb.
Celý objekt márnice je zcela unikátní, jednak tím, že uvnitř
jsou dvě poměrně velké místnosti oddělené dveřmi.
A pro vstup jsou do ní dvoje vstupní dveře, jedny ze hřbitova a druhé jsou do prostoru za východní hraniční zdí.

Stav před rekonstrukcí
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Možná nějaký pozůstatek z doby, kdy v klášteře bylo vězení.

+ min. krajnici 0,5 m. Realita je však jiná, sami to posoudíte, když v osobním autě potkáte rozměrnější vozidlo. Byl
jsem dokonce jako host na jednom ze zasedání zastupitelstva, kde se také tato otázka řešila a utkal jsem se v argumentaci s panem Chládkem, kde mně bylo řečeno, že je
zcela zbytečné dělat tady chodník. Já preferuji použití pro
chodník pravou stranu ve směru od Loun, s využitím šířky
strouhy, a tím se dá zajistit šířka chodníku až 1,5m. Určitě by bylo vhodné do dna strouhy položit PE potrubí pro
dešťovou vodu. Nicméně chodník by mohl být i na druhé
straně.

6. Městys byl při stavbě neustále zavalen připomínkami od pana S. Hrdličky, Z. Sejvala a jiných, můžete se
k nim vyjádřit?
K tomuto bych jen uvedl, že veškeré invektivy a pomluvy,
které se objevily na Facebooku a hodně lidí si je mohlo přečíst, já tedy ne, neboť Facebook neuznávám a nikdy jsem
si ho nenainstaloval. Od kamarádů Ročováků a sousedů
jsem se o všech zaručených zprávách dozvídal přeneseně. Vnučka se potom do toho vložila a vše mně stáhla
a mohl jsem si to vytisknout. Reagoval jsem na ty neúnosné bláboly e-mailem a přátelé mně to přenesli na
Facebookový portál. Neuvěřitelné bylo, jak se rozmnožily návštěvy a kontroly na místě od lidí, kteří nikdy o tento
prostor ani nezavadili, zejména Sejvalovi, neuvěřitelní „odborníci na historické stavby“, sám jsem je tam několikrát
zastihl, jak je zajímala márnice a hřbitov.

Zaznamenal jsem, že projekt pana Ing. Mareše se zdá
údajným „odborníkům“ zase drahý. Stačí i však řádně přečíst minulé číslo obecního zpravodaje, kde je přesně zmíněno, co všechno je do projektu zahrnuto. Ceně se potom
nelze divit. Věřím, že se obci dílo podaří, i když to nebude
za rok, protože cesta ke stavebnímu povolení, resp. realizaci je dlouhá. Na závěr chci říci, že jsem moc rád, že
se našlo konečně vedení městyse, které se odvážilo po
30 letech od revoluce řešit toto problematické místo na
Ročově. Toto vedení nemluví, ale pracuje!

Pan Hrdlička je také „specialista“ na všechno, zejména se uvedl, když si stěžoval na ředitelství SPP na zápis
a rozhodnutí památkáře pana Mgr. Bureše, který si přijel
dokončenou stavbu prohlédnout a překontrolovat na začátku ledna 2021. Konstatoval, že: „Dosud realizované
práce jsou v souladu s požadavky odborné složky státní
památkové péče a jejich provedení hodnotím pozitivně,
došlo k zlepšení stavebně technického stavu řešených
konstrukcí a prodloužení jejich životnosti. Domnívám
se, že opravou došlo k výraznému zlepšení celkového
vzhledu hřbitova.“ Dotyční „experti“ nevěří odborníkovi – památkáři. Je však nevídané, co si pan Hrdlička dovolil. Přímo si stěžoval na pana Mgr. Bureše, a to snad
2x v Ústí. Myslím, že se tím uvedl jako potížista nejen
na kraji, ale je velmi dobře znám i na stavebním odboru
v Lounech. Nevím, za co bojuje, ale skoro to tak směřuje
k tomu, že chce připravit Městys Ročov o dotace.

Děkuji za dotazy. Na konec chci poděkovat všem, kteří
přispívají k tomu, že jsou na Ročově většinově sousedské
vztahy na vysoké úrovni a jeden se může spolehnout na
druhého. Městysi Ročov přeji, aby jedinci, kteří dělají problémy se nad sebou zamysleli, šli do sebe nebo šli dělat
problémy jinam …
Ing. Jan Sochůrek

7. Protože je celý objekt hřbitova památkově chráněný,
probíhaly práce pod dohledem Národního památkového ústavu. Popište našim čtenářům, jak spolupráce
probíhala.
Celou dobu stavby jsem pečlivě každý detail konzultoval
s panem Mgr. Burešem, a protože byl značně časově
zaneprázdněn, byly mu zasílány i obrázky z průběhu stavby. Byl vždy o všem informován. Spolupráce byla i v době,
kdy se pan Hrdlička zesměšňoval svými dotazy a kritikou jednání pana Mgr. Bureše, který je zástupce státní
památkové péče, nejvyššího orgánu památkové ochrany.

Stav po rekonstrukci

Vzpomínání patriota

Realizace projektu
„Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského
hřbitova“ byla podpořena Ústeckým krajem z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2020, výše poskytnuté dotace
činila 700.000 Kč.

8. Nakonec otázka z jiného soudku. Jak se díváte na
zastupitelstvem schválený projekt na chodníky podél
hlavní silnice v Ročově?
Děkuji za otázku, Je to velmi bolavé místo, kdy už většině
obyvatel, kteří v této části Ročova bydlí, se stalo, že rychle jedoucí kamiony přinutí chodce odskočit až do strouhy,
není kde jít. Komunikace se při poslední generální opravě
viditelně zúžila, komunikace 2. kategorie (č. 229) by dle
normy měla mít šířku jízdních pruhů minimálně 2x 3,5 m
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Medailonek o nejstarší obyvatelce Úlovic

Výzva spoluobčanům

Již 87 let je paní Haně Dubské, nejstarší obyvatelce
Úlovic. Narodila se v malém domku u potoka a po vychození ročovské školy šla studovat rodinou školu v Cítolibech. Potom zdravotní studium v Praze. Poté pracovala
ve vojenské nemocnici, na kožním oddělení, až do důchodu, jako staniční sestra.

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych se s Vámi
podělila o své zkušenosti se životem v Břínkově. K jejich
sepsání mi dopomohl i článek v minulém čísle Zpravodaje
od Vaší bývalé paní učitelky, ve kterém je ukryta hluboká
moudrost a poselství nám ostatním. Opravdu bychom
měli být k sobě ohleduplní a slušní.

Vychovala dvě dcery, jedna zůstala v Praze a se starší dcerou žijí v Úlovicích v rodinném domku. Se svým
mužem, vědcem, vynálezcem, docentem Bořivojem
Dubským, spolu prožili krásných 52 let. Ráda se zúčastňuje všech setkání lidí: zpívánky v kapličce, táboráky,
máje, zdobení vánočního stromečku apod. Ještě předloni
chodila pravidelně plavat do rybníka. Okolo sebe má plno
koček a dva psy.

Před 10 lety jsem se plná ideálů přistěhovala se svými
dětmi do statku v Břínkově, kde jsem chtěla k radosti
svých dětí i mé chovat koně a psy – prostě si žít po svém
uprostřed přírody a v souladu s ní.
Ze začátku vše vypadalo velmi dobře, dokud jsem mému
panu sousedovi – chalupáři neodmítla prodat kus své zahrady. Od té doby mu začala vadit moje tráva, kterou prý
nesekám, moje vysázené stromečky, moje koně, koza prý
moc mečí, prostě všechno, co udělám na své zahradě mu
prý dělám naschvál a takhle to prezentuje i na veřejnosti.
K němu se časem přidali i jeho “kamarádi” sousedé naproti přes ulici, kteří mi začali nadávat, mým dětem i mě
vyhrožovat, což nakonec vyústilo v napadení mého syna
přiženěným panem sousedem (řešila policie).

Často ji navštěvují vnoučata a pravnoučata. Vzpomíná na
obyvatele, kteří zde dříve žili a pracovali. Její maminka se
dožila 98 let a babička dokonce 99 let. Takže kořínek je
pevný a vyhlídky dobré. Líbí se jí zde a má tady své příbuzné a přátele i kamarádky. Od jara do podzimu se schází
s chalupáři na popovídání o zahrádce, co a jak ještě udělat, či na dobrém kafíčku.

Postupem času začali i další zmanipulovaní nadávat a pomlouvat. Dlouho jsem nechápala, kde se ta zloba bere,
ale pak jsem zjistila proč. Například. První pan soused
mi neodpustil odmítnutí odprodeje mé zahrady a ještě se
chlubí, že je „emeritní“ ředitel policie – takže se vlastně ani
nemohu divit, že s ním chtějí být někteří lidé za dobře, a to
i za cenu podrazů na jiných.

Přeje si, aby už bylo jaro, teplo a ona mohla „špacírovat“
po cestě za Humna, kde je příjemná procházka do míst,
které dříve obklopovaly chmelnice, až ke studánce a lípě,
kde je lavička k odpočinku a pěkný rozhled na Úlovice,
Ročov, klášter i České středohoří. Taky si přeje, aby už
bylo zdrávo, lidi byli k sobě ohleduplní, nezáviděli nos mezi
očima, byli milí, vstřícní a slušní. Tak hodně zdraví přejí
všichni!

Já si hledím svého, svých zvířat, já i moje děti slušně zdravíme, snažíme se žít v klidu své životy. Kdysi jsem i sousedy
zvala, ať si přijdou s dětmi prohlédnout zvířátka. Nepřišli,
zato hezky pomluvili, napsali anonymy i udání. Předevčírem jsem si dovolila posypat silnici před domem štěrkem,
aby to neklouzalo. Mladá paní sousedka mi řekla, že si nepřeje, abych silnici sypala, a pak mi začala nadávat.
Dnes, t. j. v neděli 17.1., mě zastavil na cestě jistý pan
„největší“ soukromý zemědělec v Břínkově a začal mi vyhrožovat, že si mám dát na něj pozor, jinak, že uvidím.
Příčinou jeho vzteku bylo, že jsem si prý dovolila oslovit
jiného pána, kvůli prodeji pozemku, který je ve vlastnictví
toho jiného pána, který sice v Břínkově nebydlí, ale na jehož pozemku pan „největší“ zemědělec hospodaří. Absolvovala jsem tedy urážlivý rozhovor, abych nakonec zjistila,
že se jedná o úplně jiný pozemek, což si ale pan zemědělec nenechal vysvětlit a ujel jak malý vzteklý kluk, div mě
svým traktůrkem neporazil. (Docela by mě zajímalo, jestli
už svůj omyl zjistil, mohl by se třeba přijít omluvit.) Nebo si
snad já mám k němu chodit pro povolení, s kým se mám
a o čem bavit? Tento pan zemědělec dobře ví, že sháním
pro své koně jakýkoliv pozemek, ale asi se cítí mnou ohrožen, když tak vyhrožuje. Proto prosím, tedy dávám veřejně
na vědomí, že pro své koně sháním pastvinu, kterou bych
ráda koupila, abych měla něco svého. Tak nevím, vážení
a milí spoluobčané, je něco divného ve mně, anebo je tu
nějaká divná společnost několika rádoby mocných, kteří
si myslí, že nám ostatním budou nařizovat, jak máme žít
a co si můžeme, nebo spíš nemůžeme dovolit?

se svými dětmi se rozloučit s prázdninami. Začínáme v 16
hodin, v sobotu 31. srpna 2019.
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
Ivana Kubátová
Vojtěch Václav Pour
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To si opravdu necháme/necháte vše líbit a oni nám
budou vyhrožovat, a ještě chtít v budoucnu vládnout?
A ještě mám k Vám výzvu vážení spoluobčané Úlovic,
Břínkova a Ročova: „Nebojte se napsat, třeba i anonymně
o svých zážitcích s těmito lidmi, a to buď veřejně v tisku,
nebo na e-mail majarolimkova@seznam.cz“.

Střelci v roce 2020

PS: Myslím si, že ještě máme v živé paměti „vyhrožování“
panu prof. Marešovi.

Podařilo se nám uspořádat soutěž o Putovní korbel hostince „U Petrů“ a Ročovský přebor, v rámci kterého byl
uspořádán přebor Ústeckého kraje.

Je nás více, komu bylo vyhrožováno, ať už kvůli jinému názoru, nebo kvůli pozemkům. Tak se nebojme o tom mluvit
a psát. Též jsem si myslela, že když budu mlčet, že budu
mít klid. Opak je však pravdou. S přáním všeho dobrého

V kraji se našim střelcům dařilo, mezi nejmladšími začátečníky do 10 let zvítězil ročovský Matyáš Vitner. V kategorii do 12 let zvítězil opět ročovský Lukáš Walter a na
třetím místě se umístil Ondřej Smolný. V kategorii do
14 let jsme žádného střelce neměli, a tak zvítězila Lucie
Švejkarová z Meziboří. Naší zástupkyní poté byla v kategorii dorostu Natálie Fridrichová, té se závod příliš nepovedl,
ale i tak dokázala vybojovat hezké třetí místo.

Rok 2020 byl pro střelecký klub v podstatě velmi krátký. Na začátku roku jsme zvládli uspořádat dvě soutěže
a ty byly bohužel i tom roce poslední. Poté už nás zastavil
Covid.

Marcela Jarolímková

Vzpomínání patriota

Z dotace jsme dětem opět trochu zmodernizovali vybavení, koupili jsme nové střelecké rukavice. Pro nového člena,
který je levák jsme museli pořídit i nový kabát, aby i on měl
správné vybavení. Využili jsme i možnosti koupit ostřílenou
vzduchovou pušku a další střelecké potřeby. Nyní už jen
doufáme, že se vše ohledně pandemie Covidu začne postupně zlepšovat, abychom mohli s dětmi opět začít trénovat a závodit. Celá sezóna 2020 byla kvůli Covidu v podstatě zničená. Nekonalo se Mistrovství České republiky
ve vzduchových zbraních ani pro děti a ani pro dospělé
a zrušeny byly i všechny ostatní soutěže. No a do roku
2021 si popřejme hlavně to zdraví.

S Ročovem se mi navrací vzpomínky na dětství a školní
léta a lidičky, se kterými jsem postupně vyrůstal. Musím
podotknout, že na hodně lidí vzpomínám, všude to fungovalo – jeden druhému hlídal jejich ratolesti, převážně se
říkalo teta, strejda. Pamatuji si slova p. Švarce, mistra
omítek a fasád, chlapče važ si svého mládí a lidí, se kterými žiješ, jednou všechny najdeš za Ročovem a nikdo nikdy
už je nevrátí.
Byl jsem mladý a ta slova jsem pochytil, ale s úsměvem
přešel. Dnes, když se zamýšlím, kolik lidí jsem z toho Ročova znal – vyprchalo jako pára nad hrncem. Ročov a okolí
byl soběstačný co se týká řemesel, Kovář p. Houda, zámečník p. Kříž, tesař p. Vaic z Úlovic, švec p. Škuthan,
malíř p. Urlíšek, mistr řemesla zednického p. Švarc, kolář Houda, krejčí p. Hlaváček, opravář obuvi v Podskalí p.
Zvolánek, lékař p. Churain, veterinář p. Malecký, kronikář
p. Tříska, lékař p. Gerhart, zubař p. Šmakal, prodavač
smíšeného zboží Řežábek, hostinští Zelenka a Silbrovi,
později p. Polívková, Šindela a Fořtik, Skolilovi a mnoho
pracovitých a šikovných lidi.

Antonín Štich

Plány Spolku pro obnovu Ročova na rok 2021
Rádi bychom navázali na rok 2019, kdy náš spolek pro
Vás uspořádal několik kulturních akcí, které se staly tradičními. Určitě budeme chtít uspořádat Noc kostelů. Letos vychází na pátek 28. května. Tradičně bychom uspořádali varhanní koncert v D. Ročově a nějaký žánrově jiný
koncert v kostele v H. Ročově. Určitě by neměla chybět
pouťová výstava. Ročovská pouť letos připadá na neděli
15. srpna. Je možné, že se uvidíme i při nějakém dalším
koncertě na jaře, podzim či o vánoční čas. Vše bude záležet především na zdravotní situaci. O všem Vám dáme
vědět ve zpravodaji, popř. na naší vývěsce u kostela v H.
Ročově. Děkujeme městysi za finanční podporu zmíněných akcí. Těšíme se na setkání s Vámi.

Škola byla plná dobrých učitelů: Marešová, Pázler,
Roubík, Vitáskovi, Vankátová, Mikula, Drábková, p. řídící
Eliáš, Chlouba muzikus a tělocvikář, Raisová. Ročov měl i
svého baču p. Maršála – vysoký chlap v černém gumovém
kabátu a černý klobouk a velkou hůl, šel z něho respekt.
Později jeho řemeslo převzal p. Petrák na dlouhá léta, ovčín byl v Dolním Ročově. Co bylo podstatné, že tito lidé po
ta léta spolu žili tak, že jeden druhého potřeboval a byly
vzájemné vztahy lidskosti. Hezký den a nový rok.

Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek

Zdeněk Drexler

Noc kostelů 2019
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Z jednání Rady městyse Ročov/Hasiči

Zima 2021

Z jednání Rady městyse Ročova (výběr usnesení)
Schválili jsme:
•Základní škole Ročov, p. o., přijetí a čerpání peněžního
účelově vázaného daru ve výši 3 000 Kč od pana J. Frice
ml., a ve výši 15 000 Kč od paní MUDr. J. Řezníčkové,
oba na podporu zabezpečení volnočasových aktivit žáků
ZŠ Ročov.
•Mateřské škole Ročov, p. o., přijetí a čerpání peněžního
účelově vázaného daru ve výši 3 000 Kč od pana J. Frice
ml., na podporu zabezpečení volnočasových aktivit dětí
MŠ Ročov.
•vyúčtování dotace (neinvestičního příspěvku) od městyse
pro Spolek pro obnovu Ročova a okolí; pro SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Ročov; pro Spolek pro rozkvět Ročova a pro Myslivecký spolek Ročov.
•Dodatek č. 1 mezi Ústeckým krajem a Městysem Ročov
ohledně prodloužení termínu na akci Obnova krovu a střechy č. p. 121 (základní škola) do 30. 11. 2021.
•Dodatek č. 3 mezi Ústeckým krajem a Městysem Ročov
ohledně prodloužení termínu na akci Rekonstrukce komunikace na Kozině.
•Dodatek č. 1 mezi Městysem Ročov a Ing. Rostislavem
Marešem, IČ 74569589, ohledně převzetí zodpovědnosti Ing. Marešem za vydání kolaudačního rozhodnutí k akci
Oprava požární nádrže Břínkov.
•žádost Spolku pro rozkvět Ročova a žádost Spolku pro
obnovu Ročova a okolí o poskytnutí neinvestiční dotace
30 000 Kč na činnost dle předložené žádosti a uzavřít se
spolkem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
•pořádání akce Máje na sobotu 8. 5. 2021 a akce Dětský
den na sobotu 12. 6. 2021 za předpokladu dobré epidemiologické situace.
•podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR
do programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny na akci: Obnova vnějšího pláště márnice
a hlavního hřbitovního kříže na hřbitově v Horním Ročově.
Všechna usnesení schválena všemi přítomnými členy
rady.
Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour

Hasiči 2021
Letošní rok nám moc dobře nezačíná. Bohužel. Pořád tu
v celé republice řádí COVID 19, a proto nebudeme letos
pořádat první březnový víkend tradiční maškarní karneval
pro děti. Snad nám vyjdou ostatní akce, které máme v plánu pro letošní rok. Chtěli bychom začít Pálením čarodějnic
30.4.2021, na které Vás srdečně zveme, samozřejmě
za předpokladu, že nám to situace dovolí.
SDH Ročov
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