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ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
doba se nám posunula a již vyhlížíme první letní dny. Druhé letošní
číslo obecního zpravodaje je připraveno, abyste si ho mohli přečíst.
Dozvíte se aktuální informace z našeho městyse.
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................3-4
Střípky z Úlovic.....................................................4
Koronavir............................................................5
Rozhovor..........................................................5-6
Nepodařený opakovaný vtip.....................................6
Spolek pro obnovu Ročova......................................7
Ročovštví hasiči pomáhají.......................................7
Názor na Družstevní z roku 2018.............................8
Státní svátek........................................................9
Spolek pro rozkvět Ročova......................................9
Sběrová sobota v obci..........................................10

Kontakt:

zpravodajrocov@seznam.cz

zpravodaj_Rocov1762020.indd 1

18.6.2020 12:32:11

zpravodaj_Rocov1762020.indd 2

18.6.2020 12:32:11

Povídka

Sloupek starosty

Zločin v Oulovicích
(pokračování z minulého čísla)

Vedení městyse si uvědomuje situaci, kdy reálně hrozí
propad příjmů městyse ze sdílených daní v letošním roce.
Nebudeme však zvyšovat obecní „daně“ – poplatky či daň
z nemovitosti – a je pochopitelné, že na výdajové straně
rozpočtu šetříme. Nikdo nemohl předvídat při sestavování
rozpočtu na rok 2020, že vypukne na celém světě epidemie, která zásadním způsobem zasáhne do životů skoro
všech lidí. Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst
a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR dokonce vyhlásili Černý den pro obce a kraje, právě z důvodu snížení
příjmu obcí a měst! Při této příležitosti je vhodné připomenout, že současné vedení městyse odmítlo čerpat připravený úvěr na přestavbu „fary“, kterým by se městys
zadlužil na 10 let dopředu, což se v současné nelehké ekonomické situaci jeví jako prozřetelné rozhodnutí.

„Když nám starý Lípa nechtěl dovolit, abychom
zvonili, Parpel řekl, že ani on nebude zvonit. Když
starý Lípa tuhle s malým Lípou odešli, Parpel vlezl
na zvoničku a vypjal srdce.“
„Kam jste jej dali?“ „Novák srdce schoval u zvoničky do kopřiv.“ Když starý zvoník slyšel, kde jest
srdce, omládl jako by se znovu narodil, ale hned
zase prosil: „Jen je moc netrestaj, prosimich,
pane učitel, to vědí, jsou to kluci a rodiče by se na
mne mohli rozhněvat, že jsem šel na děti žalovat.
A já přece jím jejich chleba, tak prosimich.“

Ale i za této situace chceme zhotovit ty stavby, na které
se pilně připravujeme již několik měsíců. Rekonstrukce náměstí Na Kozině a dodělání ulice Družstevní. Zde čekáme
na stavební povolení (žádost jsme dali na konci února).
Jsme však odkázáni na stavební úřad a jeho rychlost (například zahájit řízení na novou učebnu v ZŠ Ročov trvalo
stavebnímu úřadu okolo třičtvrtě roku). To samé platí o
rekonstrukci střechy ZŠ Ročov. Ohledně sociálního zázemí u lékaře zhotovujeme projekt. Uvidíme, které z těchto akcí stihneme ještě letos, protože skoro vše závisí na
rychlosti stavebního úřadu a samozřejmě na ekonomické
situaci. Na rok 2021 budeme muset přehodnotit některé
plány a zařídit se dle ekonomického vývoje po koronaviru
(pokud nepřijde nějaká další vlna) a dle toho, co se nám
podaří zhotovit v roce letošním. Ze strany městyse jsme
udělali maximum, aby vše proběhlo hladce. V případě získání dotace chceme například dále zrekonstruovat hřbitov
v D. Ročově či vodní nádrž v Břínkově. Obě akce jsou připraveny.

Bylo by to dobře dopadlo, kdyby nebyl přišel také
mlynář. Když kluci šli ze školy, nad Oulovicemi odložili své kožené torby a pustili rybník nad vsí. Mlynář přišel o vodu, které ostatně mnoho nebylo; to
není rybník Rožmberský, voda vytekla asi za čtvrt
hodiny. Bylo jí však přece škoda; zrovna přivezl
někdo na trakaři mletí. Mlynář, aby zdůraznil hanebnost tohoto skutku, ještě panu řídícímu připomenul: „Copak kdyby někde vypukl oheň? A my
nemáme vodu, leda jen ve studánkách.“
Když to Pepička Borovic vyprávěla doma, hned si
omočila a polínko přiložila stará Borová, že prý
jí ti kluci, když šli ze školy, podřezali několik trsů
chmele vedle pěšinky.

Návrhy některých zastupitelů na „překotné“ úspory např.
u rekonstrukce Koziny a dodělání Družstevní by vedly
s největší pravděpodobností pouze k tomu, že by se celá
akce musela zrušit. Na rozumnou debatu jsem připraven
nejen já, ale i celé vedení městyse. Na debatu, která povede k realizaci naplánované akce, tzn. zrekonstruování
náměstí Na Kozině a dodělání ulice Družstevní tak, aby
dílo bylo kvalitní a trvalé. Ostatní projekty, na které je již
vystavené stavební povolení (ale neproběhla soutěž na dodavatele apod.), chce vedení městyse realizovat za situace, kdy na tyto akce získáme zajímavou dotaci. Z výše uvedených důvodů bude nejspíše nutné všechny připravené
a připravované akce rozložit v čase do několika let.

O tom však pan řídící ani nezavedl vyšetřování pro
nedostatek důkazů. Předně Borová nevěděla určitě, kdo to udělal, za druhé pan řídící své hochy
znal. uličníci byli všichni. Největší jejich možný zločin bylo vybrati někde vrabce, ale takový darebák,
schopný jiným zlomyslně škoditi, nebyl žádný. Nevím již, jak se to skončilo, ale po těch žalobách
zvoníka a mlynáře výprask byl.
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

Slibované kompostéry jsme zařídili. Dorazily, takže byly
rozdány našim občanům a chalupářům. Nainstalovali
jsme lavičky a posezení na dětské hřiště. Na doporučení
TH zaměstnance městyse jsme nakoupili nový křovinořez
a další drobnou komunální techniku. Vyzdobili jsme všechny obce dalšími velkými truhlíky s květinami. Nakonec Vám
chci potvrdit, že jednání s Českou poštou pokročila a Městys Ročov by měl nejspíše na konci léta převzít poštu pod
sebe! Více o jednáních o převzetí pošty se dočtete v dalším čísle Zpravodaje.

Vážení spoluobčané,
život v České republice se po největší vlně koronaviru pomalu dostává do normálního stavu. Roušek jsme si užili
dost, ale přesto nějaká opatření zůstávají. Bohužel koronavirová situace neměla pouze zdravotní hledisko, ale
sekundárně i ekonomické. Nejen, že jsme financovali některá opatření proti viru, ale ekonomika republiky se skoro zastavila. Společně s vládními opatřeními se to dotkne
bezprostředně i samospráv, tzn. krajů a obcí ve snížení
jejich příjmů.

Přeji Vám, naši spoluobčané, hodně optimismu, dobré
nálady a zdraví.
Vojtěch Václav Pour
starosta
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Z jednání Rady městyse Ročova

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

Z jednání Rady městyse Ročova (výběr usnesení)

• žádost o souhlas se stavbou kanalizační přípojky pro
rodinný dům č. p. 35 a 196 v Ročově z pozemku městyse p. č. 703/1 v k. ú. Horní Ročov, viz žádost, s tím, že
pozemek ve vlastnictví městyse bude po provedení akce
neprodleně uveden minimálně do původního stavu.

Schválili jsme:
• Základní škole Ročov přijetí a čerpání finančního daru od
Honebního společenstva Ročov a jeho následné použití na
volnočasové aktivity žáků.

• přijetí dotace dle Rozhodnutí č. j. MK 21570/2020
OULK Ministerstva kultury ČR na knihovní systém Tritius
REKS do 5000 sv. a 1x PC sestavu.

• Mateřské škole Ročov přijetí a čerpání finančního daru
od Honebního společenstva Ročov a jeho následné použití
na volnočasové aktivity dětí.

• uzavření darovací smlouvy na částku 12 000 Kč s Městem Louny, jako peněžitý dar na provoz lékařské pohotovostní služby.

• souhlas Mateřské škole Ročov, p. o., s přijetím finančního daru 40 000 Kč od společnosti NET4GAS, s. r. o.,
a jeho následné použití na realizaci školního zahradního
altánu.

• Zemědělskému družstvu Podlesí Ročov možnost podpachtovat pozemky, které má družstvo od městyse v pachtu, třetím osobám, tzn. aby ZD Ročov jako pachtýř
mohlo pozemky od městyse propachtovat či přenechat
k užívání jiné osobě.

• žádost ČSS, z. s., - sportovně střeleckému klubu Ročov,
Sboru dobrovolných hasičů Ročov, Mysliveckého spolku
Ročov a Spolku pro obnovu Ročova a okolí o poskytnutí
neinvestiční dotace 30 000 Kč.

Revokovali jsme:

• zaslání finančního příspěvku ve výši 500 Kč vč. DPH na
účet Diakonie Broumov, sociální družstvo, dle jejich žádosti.

• usnesení RM číslo 45/2020, které se týká propachtování dvou pozemků panu Ing. Ivo Chládkovi, který o ně žádal a vysoutěžil je (jako třetí v pořadí). RM revokuje usnesení z důvodu nepodepsání pachtovních smluv a jejich
nedoručení městysi ze strany pana Ing. Ivo Chládka – v požadovaném termínu (do 11. března 2020).

• dezinfekci tří zastřešených a tří nezastřešených zastávek v městysi a 45 kusů kontejnerů o objemu 1 100 litrů
(tříděný odpad a kontejnery u hřbitovů) dle nabídky společnosti Marius Pedersen, a. s., do celkové částky 30 000
Kč vč. DPH.

Všechna usnesení schválena všemi přítomnými členy
rady.

• nákup, do celkové částky 5 000 Kč vč. DPH, dezinfekčního prostředku o objemu cca 1l (např. Savo apod.) pro
dezinfekci domácností občanů starších 65 let, kteří bydlí
v domácnosti sami či s osobami ve věku 65+. RM schvaluje poskytnutí tohoto dezinfekčního prostředku pro jednotlivé domácnosti výše uvedené zdarma.

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova (výběr
usnesení)
• ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2020 s rozpočtovým opatřením č.1, viz příloha zápisu.

• nákup, do celkové částky 5 000 Kč vč. DPH, dezinfekčního prostředku o objemu cca 1l (např. Savo apod.) pro
dezinfekci domácností (druhá vlna), ve kterých bydlí občané starší 60 let. RM schvaluje poskytnutí tohoto dezinfekčního prostředku pro jednotlivé domácnosti výše uvedené zdarma (kromě domácností, které byly uspokojeny
v první vlně).

Hlasování:
pro: 14 (Fric, Gebauský, Hertl, Hrdlička, Charvátová,
Chládek, Jirman, Kubátová, Lavičková, Mareš, Petrová,
Pour, Pourová, Sejval), proti: 0, zdržel se: 0
• ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 234/4 v k. ú. Úlovice o výměře 20 m2 vzniklého oddělením z pozemku p. č.
234/3 o výměře 213 m2 v k. ú. Úlovice firmě ÚLY, s. r.
o., IČ 25690558, sídlo Josefa Hory 671, 272 01 Kladno, za cenu 500 Kč za 1 metr čtvereční, tzn. 10 000 Kč.

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městysem Ročov a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., (náhrada vodních zdrojů Ročov, Úlovice).

Hlasování:
pro: 10 (Fric, Gebauský, Hertl, Hrdlička, Charvátová, Kubátová, Mareš, Petrová, Pour, Pourová), proti: 0
zdržel se: 4 (Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval)

• nákup křovinořezu značky Stihl včetně příslušenství
a malé stolní pily vč. příslušenství na doporučení TH zaměstnance městyse, do celkové částky 40 000 Kč vč.
DPH.

• ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020 s rozpočtovým opatřením č. 2, 3, 4 a 5, viz příloha zápisu.

• Smlouvu o předfinancování aktivit projektu „Kompostéry
Lounské Podlesí“ mezi Mikroregionem Lounské Podlesí a
Městysem Ročov, viz příloha zápisu a zaslat na účet MLP
částku 74 052 Kč jako podíl městyse na druhou vlnu kompostérů pro občany.

Hlasování:
pro: 14 (Fric, Gebauský, Hertl, Hrdlička, Charvátová,
Chládek, Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš,
Pour, Pourová, Sejval), proti: 0, zdržel se: 0

• pořádání výletu pro děti a výletu pro seniory v měsíci září
(říjnu 2020) v případě příznivé situace v republice.
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Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

Střípky z Úlovic

Letos žádný koncert v kapličce

• ZM schvaluje celkový objem finančních prostředků pro
spolky, vyplácené na základě Pravidel pro poskytování
neinvestičních dotací v Městysi Ročově, na roky 2020,
2021 a 2022 pro každý rok do celkové výše 240 000 Kč
(vč. DPH).

Poprvé se nekonalo v místní kapličce zpívání, hraní a vystoupení zpěváků, jako tomu bylo každoročně, na den svatého Antonína, jemuž je zdejší kaple zasvěcena.
Ale kdo bude chtít, jen tak pro radost si přijít zazpívat,
může kdykoliv. Za rok už bude také interiér kapličky pěkně
opravený, a tak si vše vynahradíme.

Hlasování:
pro: 8 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Pour, Pourová)
proti: 3 (Hertl, Chládek, Sejval), zdržel se: 2 (Jirman, Lavičková)

Milena Liptáková

Rybník v Úlovicích

• ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Ročova za rok
2019 bez výhrad, viz příloha zápisu.

Po třech letech opět vypuštěný a vyčištěný. V sobotu 30.
května se podařilo za účasti hodně ochotných lidí pod vedením hasičů úspěšně vyčistit požární nádrž v Úlovicích.
Dno bylo hodně zaneseno silnou vrstvou bláta a naplaveninami z pastvin. Dalo hodně práce všem zúčastněným,
kteří pomáhali s likvidací bahna.
Každý dostal malé občerstvení. Po několika dnech bylo
stavidlo zahraženo a začalo se napouštět. Také byl znovu
obnovený přítok z potoka, kdy vše velmi šikovně uměl udělat zaměstnanec městyse pan Kučera.
Akorát je nutno hlídat přítok z potůčku, aby se po dešti do
přítoku nedostaly splašky z pastvin, na noc raději stavidýlko zvednout. Už se těšíme na čistý rybník a možné prázdninové hry s dětmi, samozřejmě na vlastní nebezpečí.

Hlasování:
pro: 9 (Fric, Gebauský, Hertl, Charvátová, Kubátová,
Liptáková, Mareš, Pour, Pourová)
proti: 0, zdržel se: 4 (Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval)
• ZM schvaluje Účetní závěrku Městyse Ročova za rok
2019 bez výhrad, viz příloha zápisu.
Hlasování:
pro: 8 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Pour, Pourová)
proti: 0, zdržel se: 5 (Hertl, Chládek, Jirman, Lavičková,
Sejval)
• ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2 000 Kč
pro nemocnici v Žatci, 2 000 Kč pro nemocnici ve Slaném a 2 000 Kč pro nemocnici v Rakovníku na základě
darovací smlouvy jako podporu nemocnic v našem okolí.

Milena Liptáková

Hlasování:
pro: 13 (Fric, Gebauský, Hertl, Charvátová, Chládek, Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Pour, Pourová, Sejval), proti: 0, zdržel se: 0

Sobotní dopoledne 30. května patřilo dobrovolníkům, kteří se sešli, aby vyčistili požární nádrž v Úlovicích. Brigáda
za účasti městyse, ZD Ročov, SDH Ročov a dobrovolníků
zejména z Úlovic vyčistila požární nádrž, která to již potřebovala. Po dobré práci jsme si k obědu opekli špekáček.
Všem zúčastněným patří poděkování za dobrou týmovou
práci a skvělou partu! Děkuji všem.

Čištění požární nádrže

• ZM schvaluje Dohodu o změně hranic obcí mezi Městysem Ročov a Obcí Třeboc v rámci nově vyměřené hranice
vodního toku Klášterského potoka, viz příloha zápisu.

Vojtěch Václav Pour

Hlasování:
pro: 13 (Fric, Gebauský, Hertl, Charvátová, Chládek, Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Pour, Pourová, Sejval), proti: 0, zdržel se: 0
Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour
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Koronavir

Rozhovor

Rozhovor se středoškolským profesorem PhDr.
Karlem Marešem

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jste se dočetli o opatřeních,
která zavedla Vláda ČR, popř. která přijal městys, náš obvodní lékař nebo Jednota Rakovník.

Za těch hodně let se dobře známe a říkáme si jménem, to
jen pro čtenáře, aby věděli ...

Nouzový stav skončil a současný stav „pandemie“ již není
kritický, Vláda ČR postupně uvolnila skoro všechna opatření. Stále však musíme nosit roušky v uzavřených prostorách, obchodech, veřejné dopravě apod. Městys Ročov
respektoval vyhlášený nouzový stav a veškerá opatření
v souvislosti s ním přijatá. V reakci nejen na vyhlášený
nouzový stav, ale i další opatření přijatá Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími příslušnými orgány,
městys rozhodl o těchto opatřeních: po dohodě s ředitelkou MŠ byla škola uzavřena – otevřena 25. května, stejně
jako škola základní; uzavřeli jsme sběrné místo – otevřeli
jsme ho od konce dubna a od května funguje ve standardním letním režimu (středa od 14 do 16 a sobota od 9 do
12 hodin), upravili jsme úřední hodiny městyse dle nařízení – od 20. dubna jsme pro Vás na úřadě opět každý
den, informovali jsme občany pravidelně pomocí lístečků
do schránek, informací na webových stránkách městyse,
popř. na facebooku městyse.

1. Jak dlouho žiješ zde na Ročově, bývalé historické kovárně? Na co nejvíce vzpomínáš z Tvých dětských let?
V domě původně čp. 4, nyní 148, žiju už 60 let, takže
člověk si vytvoří určité pouto k místu. Navíc je to jeden
z nejstarších domů na Ročově. Vedlejší stavba kovárny mi
už naštěstí nepatří. Z dětských let mám samozřejmě řadu
vzpomínek, např. na svou první cestu do školky, kam se
mi zoufale nechtělo. Nu a pak na kamarády a spolužáky
z ročovské školy.
2. Mnoho publikací o Ročově i okolních obcích jsi krásně zpracoval, přednášel studentům. Co Tebe nejvíce
zaujalo z Tvého mnohaletého bádání?
Na prvním místě ročovský klášter s bohatou historií a samozřejmě dějiny Ročova a jeho obyvatel. Například majitelé nejstarších usedlostí se dají vyhledat zpětně do roku
1589.
3. Historie kláštera i natáčení televizního pořadu o
poutním místě v D. Ročově, kostele v H. Ročově i v úlovické kapličce se tehdy podařilo. Ale co teď? Jak vidíš
další vývoj nejen památek v našich malebných obcích?
Situace se od té doby naštěstí změnila. Je opraven hornoročovský kostel a pracuje se na věžích kláštera. Ovšem
problém bude konventní budova, její oprava zatím přes
současnou snahu přesahuje možnosti účastníků.

Na základě rozhodnutí Rady městyse Ročova jsme zdarma našim občanům distribuovali do domácností dezinfekční prostředek typu „Savo“. Dodávka proběhla ve dvou
vlnách. Dezinfekce byla rozdělena do domácností v Ročově, Úlovicích a Břínkově, ve kterých bydlí alespoň jeden
občan starší 60 let. Celkem více než 110 domácností.
Prostřednictvím Města Louny (kterému děkujeme) jsme
získali omezené množství respirátorů FFP2 pro nejvíce
ohroženou skupinu našich spoluobčanů. Na základě doporučení obvodního lékaře jsme je distribuovali potřebným.
Dále Rada městyse Ročova rozhodla o preventivním vydezinfikování všech kontejnerů o objemu 1100 litrů: na
tříděný odpad a u hřbitovů. K tomu ještě všechny zastávky
v Ročově, Úlovicích a Břínkově. Firma M. Pedersen provedla dezinfekci, která zajistila ochranu na 21 dní ve středu 15. dubna.

4. Jaký máš názor na vývoj situace v klášteře, teď myslím z pohledu posledních sta let až do současnosti?
To už jsem se snažil vysvětlit v předchozím dotazu. Posledních 100 let bylo pro klášter složitých, snad se teď dočká
lepších časů.
5. Každá domácnost, vesnice, stát, všichni mají určité
tradice a zvyky. Myslíš si, že zvyky ale i samotné soužití
lidí se nějakým způsobem posunulo?
Určitě se posunulo, i když venkov byl tradičně konzervativnější. Ale masivní útoky internetu a nejrůznějších „sociálních sítí“ rozdíly stírají. Setrvačně se drží tradiční svátky,
ale čtyřicetileté přetržení tradice se těžko překonává.

Děkuji za spolupráci všem, nejen těm, kteří šili roušky a
zadarmo je rozdávali našim spoluobčanům, ale také všem
ohleduplným občanům, kteří myslí i na druhé.
Za vedení městyse Vám přeji hodně zdraví.
Vojtěch Václav Pour, starosta

6. Je možné srovnávat současnost, minulost a snad i
nahlédnout do budoucnosti?
Srovnávání je ošidné, záleží na mnoha okolnostech. A není
to vždy objektivní – viz pokusy předělávat historii při nedávném výročí 2. světové války.
7. Máš letité zkušenosti, spoustu přátel zde mezi lidmi, kteří si Tě váží za všechno, co jsi pro mladé, staré,
prostě všechny Ročováky, Úlováky a Břínkováky vykonal. Vzpomínáš si na něco, co Tě opravdu pohladilo u
srdce?
Je příjemné a milé zjišťovat, že člověk má v okolí řadu přátel a známých, s nimiž si může popovídat,
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Jak se opakovaný „vtip“ nepodařil

Rozhovor

Jak se opakovaný „vtip“ nepodařil

obrátit se o pomoc. Ale nejpůsobivější zážitek je spojen
s působením na lounském gymnasiu, kdy několikrát a nečekaně se u mne objevili v hojném počtu absolventi, jednou dokonce téměř celá třída.

Zde na Ročově máme opravdu zajímavé a originální schůze zastupitelstva. Jsou mezi námi opravdu „exoti“, kteří
mají stále co říci veřejnosti, opakují neustále ta svá důležitá fakta, „argumenty“ i vlastní návrhy, jak řídit obec.

8. Nejdůležitější je zdraví, cosi budeme povídat, každý
má své problémy, ale také chuť se ze všeho dostat a
pokračovat dál. I po těžkých operacích člověk musí nabrat sílu ... Kdo Tobě nejvíce pomohl?
O zdravotním stavu mluvím nerad, zejména po zážitcích
minulého roku. Ale musím poděkovat některým svým žákům, zejména Lukáši Zlatohlávkovi. A pak také ústecké
neurologii.

Někteří neunesli výsledky voleb a chtějí být za každou cenu
ve vedení našich obcí. Napadání, urážky, pomluvy, vyhrožování, tak v tom jsou přeborníci, škoda, že se zde ve státě neuděluje ocenění „největší rozvraceč“, někteří by se
jistě podělili o první tři místa a stali se „oceněnými“.
Na letošním červnovém zastupitelstvu opět (po více než
třech letech) padl návrh na odvolání starosty, právě od
těch „oceněných“. Ze 14 přítomných zastupitelů (omluvena byla paní místostarostka, která nebyla přítomna) byli 4
pro, 2 se zdrželi a 8 bylo proti odvolání. Opakovaný „vtip“
již není vtipný, nejen podle toho také hlasování dopadlo.

9. Máš nějakou veselou příhodu z Tvého celoživotního
povolání – poslání – z vyučování na gymnáziu?
Přiznám se, že momentálně si na nějakou zvlášť veselou
příhodu nevzpomínám, i když jich byla určitě celá řada. Ale
budu přemýšlet.

Nikdo si nepřeje aroganci, hulvátství, povyšování a vyhrožování, jako tomu bylo, když se k moci sami zvolili dřívější
vládci v roce 2017. Úřední hodiny pro veřejnost pouze
dva dny v týdnu, a ještě často byl úřad zamčený, neboť
zde dokonale pracovali funkcionáři, aby šli vždy příkladem.

10. Byl jsi dlouholetý kronikář našeho městyse, jaký
rok byl pro Tebe nejvíce zajímavý, jak Tě kronikaření
obohatilo a jaká událost se Ti vryla do paměti?
Začal jsem v přelomovém roce 1968 a pokračoval jsem
50 let. A na tento rok mám také nejvíce vzpomínek, prožíval jsem jej na vysoké škole v Praze. Bylo to období nadějí tak tvrdě ukončených. Následky pociťujeme dodnes.
Kronikaření mi dalo možnost sledovat změny v obci, poznamenávat různé události. Zároveň ale také vypěstovalo
pocit jisté nedůvěry k tomu, co se momentálně děje nebo
co se prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Prostě nesmí se slepě věřit.

Jednání na schůzích se od „oceněných“ jako obvykle změní
na sprosté napadání druhých a monology některých nemají konce, záměrně prodlužují čas při projednávání jednotlivých bodů, a navíc nemají nic společného s těmito,
čím by se měli zabývat. Asi se rádi předvádějí veřejnosti?
Folklorem se stalo opětovné napadení bývalé paní ředitelky MŠ Ročov, a to i přesto, že doložila důkazy o tom, že nic
špatného neudělala a pracovala ve prospěch školy. Někteří „ocenění“ to stejně nepochopili či pochopit nechtěli …

Děkuji za odpovědi na zvídavé otázky a přeji Ti jen samé
milé lidičky okolo Tebe, hodně zdraví a děkuji za vše, co jsi
pro spoluobčany udělal.
Milena Liptáková

Kdosi se honosí „titulem“, zdůrazňuje neustále své vzdělání a nadřazuje nad ostatní, ale právě největší profesoři
a docenti se nemusí ničím chlubit, protože za ně mluví jejich skromnost a charakter. Mezi námi jsou inteligentní
lidé, přirozené autority, vzdělaní, ale přesto skromní a pokorní, kteří toho v životě dokázali mnohem více a nikde se
nad nikým nepovyšují. A takových si vážím. Bohužel, možná bohudík se s těmito „oceněnými“ spolupracovat nedá.
Milena Liptáková
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Budoucí akce/ Ročovští hasiči pomáhají

Spolek pro obnovu Ročova

Dále zveme všechny děti a dospělé na Odpoledne plné
her, které pořádají hasiči za neuskutečněné Čarodějnice.
V sobotu 27. června 2020 od 16:00 hodin na hřišti,
občerstvení pro děti zajištěno! Akci pořádáme za finančního přispění Městyse Ročova. Těšíme se na Vás.

Výlet pro děti a seniory
Stejně jako minulý rok pro Vás připravujeme dva výlety. Jeden pro děti a druhý pro seniory z Ročova, Úlovic
a Břínkova, které Městys Ročov pořádá ve spolupráci se
Zemědělským družstvem Ročov. Výlety se uskuteční, pokud nepřijde druhá vlna koronaviru. Věříme, že vše dobře
dopadne. Na výletech budou pořizovány fotografie.

SDH Ročov

VÝLET PRO DĚTI
V neděli 20. září – pro děti výlet do: FAJNPARKU Chlumec
nad Cidlinou – odjezd od autobusové zastávky v 8 hodin,
návrat kolem 18 hodiny.
Děti budou mít doprovod dospělé osoby. Městys hradí dopravu (pro děti a dospělé) a vstupy pro děti. Občerstvení
si hradí každý sám. Prosíme zájemce, aby se do 16. září
nahlásili na úřadě městyse, přihlášky se přijímají do naplnění autobusu.
VÝLET PRO SENIORY
Ve středu 23. září – pro seniory výlet do západních Čech
– odjezd od autobusové zastávky v 8 hodin (Ročov, Úlovice
a Břínkov), návrat kolem 18 hodiny.
Program: dopoledne – barokní perla západních Čech – komentovaná prohlídka zámku Manětín – na oběd se přesuneme do restaurace ve městě Teplá, po obědě přejedeme do slavných Mariánských Lázní, kde bude rozchod
a volná zábava (kavárny, cukrárny, zpívající fontána, vyhlídky, kolonáda, léčivé prameny).
Dopravu, vstupné do zámku a oběd hradí Městys Ročov.
Zájemci, hlaste se do 18. září na úřadu městyse, kde si i
vyberete oběd ze 3 jídel. Přihlášky se přijímají do naplnění
autobusu.

Tradiční výstava o ročovské pouti
Bohužel jsme z důvodu epidemie koronaviru přistoupili na
zrušení akce Noc kostelů pro letošní rok. Umělci se však
již těší na rok 2021, kde Vám představí program, který si
připravili pro rok letošní. Naštěstí mimořádná opatření se
již rozvolňují a my připravujeme tradiční pouťovou výstavu
v kostele Narození Panny Marie v Horním Ročově – v neděli 16. srpna 2020 od 9 do 16 hodin. Vstupné dobrovolné. Ani letos nebudou chybět obrazy. Tentokrát jsme si
pozvali významného malíře z našeho regionu pana Pavla
Macáka. Na výstavě budou pořizovány fotografie.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
Ivana Kubátová
Vojtěch Václav Pour

Ročovští hasiči pomáhali při pandemii

Ten se začal malování věnovat od svých dětských let, tvorbou obrazů se zabýval i při studiu na gymnáziu, tam dostal základy od akademického malíře Kamila Sopka. Přes
třicet let je členem výtvarného sdružení VOSA Louny, se
kterým pravidelně vystavuje. Obrazy prezentoval nejen
v Lounech, ale v Klášterci nad Ohří, Kadani, Chomutově,
v aule Parlamentu ČR v Praze, na zámku v Krásném dvoře, hradě Seeberg a dalších místech. Jeho obrazy jsou
taktéž v soukromých sbírkách v USA, Německu, Rakousku a dalších zemích. Věnuje se také sochařské a restaurátorské práci. Veliký úspěch zaznamenal vytvořením sochy
Madony s Ježíškem, která je umístěna na levobočním oltáři v chrámu sv. Vavřince v Praze na Petříně.

Když televize ohlásila nařízení Vlády ČR z důvodu pandemie – nosit zakrytá ústa a nos rouškou, musel si každý
doma poradit, kde roušku pořídí či jak si ji ušije. Mnoho lidí
vyndalo z půdy či skříně šicí stroje a začali vyrábět roušky.
Jelikož i mezi hasiči máme šikovnou švadlenku, tak jsme
dali hlavy dohromady a nápad byl na světě. Pomůžeme
potřebným lidem nejen z Ročova, Úlovic a Břínkova a budeme šít roušky! Každé odpoledne jsme zasedli a vyráběli. Někteří sháněli materiál, jiní ho dováželi. Hodně jsme
měřili, stříhali, žehlili a šili. Spotřebovalo se mnoho metrů
látek a nití. Několik kusů jsme zavezli do Fakultní nemocnice v Motole a do nemocnic v Rakovníku a Slaném. Každý
za roušku poděkoval a my jsme rádi pomohli v době, která
nebyla pro nikoho lehká. Celkem jsme vyrobili a zadarmo
rozdali na 250 kusů roušek.

Těšíme se na všechny spoluobčany a poutníky, přijďte se
podívat na výstavu Toulky krajinou. Pokud se Vám bude
některý obraz líbit, může být Váš. Výstava je totiž prodejní.

Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek
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Názor na Družstevní

Zase ta Družstevní z roku 2018

6. 1. 2020 bylo jednání oznámeno sousedům stavby stavebním úřadem a nikoliv obecním úřadem podle stavebního zákona. (To by měl také stavební podnikatel znát).
S nedostatečným výběrovým řízením na našem úřadě
s Radkem Jirmanem souhlasím.
Poznámku o žádosti sousedů o chodníku ze vsakovacích
dlaždic nechápu: domnívám se, že se tam vsákne víc vody
než na asfaltu. A chodník pro nevidomé občany?? Pokud
tím myslí hrubou červenou dlažbu, ta je dána předpisem,
(stejně jako např. rampy na úřad aj). Navrhoval jsem smíšené komunikace (pro pěší i vozidla) – forma obytné zóny.
Co se chodníků týče, měl by R. Jirman hlavně odřezat
nesmyslné ocelové patníky, asi 30 cm vysoké před svým
domem: jsou pro chodce nebezpečné.

Řadu věcí jsem již napsal o technických chybách při stavbě vozovky v této ulici na facebook Spolku pro rozkvět Ročova atd. Poslední článek byl v tom samém čtvrtletníku.
Nerad se opakuji ale aspoň v základních bodech musím
reagovat na názory Radka Jirmana:
Oprava vozovky za starosty Trylče byla opravou nezpevněné, nikoliv asfaltové vozovky, byla amatérsky provedená,
bez projektu, stavebního povolení a bez kolaudace, nedá
se proto považovat za legitimní zpevněnou asfaltovou vozovku. Jak víme, za několik let byly tyto investice zmařené:
opět vozovka samá díra! Jednalo se navíc pouze o plochu
před dřevěnými domky STAMO, nikoliv v rozsahu, jak je
provedena dnešní asfaltová komunikace – po celé ulici
v délce 250 m. Tehdejší rada tedy vědomě lživě označila
asfaltovou vozovku za opravu, aby dosáhla (neoprávněně)
na dotace.

Karel Chlouba 6. 1. 2020 bylo jednání oznámeno sousedům stavby stavebním úřadem a nikoliv obecním úřadem
podle stavebního zákona. (To by měl také stavební podnikatel znát). S nedostatečným výběrovým řízením na našem úřadě s Radkem Jirmanem souhlasím.
Poznámku o žádosti sousedů o chodníku ze vsakovacích
dlaždic nechápu: domnívám se, že se tam vsákne víc vody
než na asfaltu. A chodník pro nevidomé občany?? Pokud
tím myslí hrubou červenou dlažbu, ta je dána předpisem,
(stejně jako např. rampy na úřad aj). Navrhoval jsem smíšené komunikace (pro pěší i vozidla) – forma obytné zóny.
Co se chodníků týče, měl by R. Jirman hlavně odřezat
nesmyslné ocelové patníky, asi 30 cm vysoké před svým
domem: jsou pro chodce nebezpečné.

Podle mých informací původně stavební úřad (v r. 2018)
vydal souhlas, ale s podmínkou, že stavba bude odpovídat
vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a kde je právě i definice, co je oprava neboli rekonstrukce stávající komunikace. (Oprava je
uvedení komunikace do původního stavu). Tuto podmínku
rada nedodržela. Zdaleka nejde pouze o niveletu. Ovšem
dá se říct, že úředník stavebního úřadu tehdy pochybil,
když si osobně nešel původní stav „opravované“ vozovky
zkontrolovat na místě.
Krajský úřad a následně i stavební úřad v Lounech označil
po řádném seznámení se skutečností za novostavbu. Na
tu pak musí být projekt od oprávněné osoby, stavební povolení a kolaudace. Pak stavba ale také nesplňuje podmínky pro dotaci a jedná se o dotační podvod. Dnešní zastupitelstvo, pokud se do této šlamastiky nechce namočit, by
proto mělo rychle a samo od sebe dotaci vrátit.
Návrh „známého architekta“ (jak zřejmě tituloval Jirman
mě) z 3. 10. 2018 nebyl žádný projekt oprávněného inženýra (který vyžaduje zaměření, geologický posudek pro
výpočty vsaku apod.). Zakreslil jsem pouze svůj návrh:

„Známý architekt“
Karel Chlouba

1. Asfaltovou vozovku udělat pouze na jízdním pruhu, parkovací pruh provést ze zatravňovacích dlaždic, na kterých
by se dešťová voda vsákla.
2. Řešit zde i zeleň vč. dřevin.
3. Vsakování dešťových vod v místě (jak zpravidla požadují
příslušné orgány): je však nesmysl myslet si, že k tomu
stačí ponechat pár m2 na celou 250 m dlouhou ulici, jak
to prezentoval Ivo Chládek. Naznačil jsem zde pouze jednu
z možných variant – vsakovací tunely.
Jásat, že kousek trávníku pojme všechnu dešťovou vodu z
ulice je poněkud předčasné, protože poslední 2 roky bylo
extrémní sucho a žádné přívalové deště se nekonaly…
Smutné je opakované tvrzení R. Jirmana, stavebního podnikatele, že projekt jsou vyhozené peníze … (viz můj článek
v RÚB)
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Spolek pro rozkvět Ročova

Státní svátek

Spolek pro rozkvět Ročova

Státní svátek ČR

V roce 2019 jsme měli následující činnosti:

Společně s paní místostarostkou V. Petrovou jsme uctili
položením kytice k pomníku v Ročově a v Úlovicích a
tichou vzpomínkou památku padlých hrdinů ve světových
válkách. Den vítězství jsme si připomněli v naší republice
8. května. Na tento den připadá státní svátek. Je třeba
nezapomínat na naše předky, kteří nám vybojovali - za
cenu vlastního života - mír!

V oblasti aktivní kulturní činnosti:
1. Provozování Ročovského pěveckého sboru (RoPS):
Sbor zpíval na Ročově o Staročeské máje, v Úlovicích, na
podzim připravil, jako každý rok pásmo koled: vystoupení
v kapličce ve Třeboci, v kostelích v Dol. Ročově, v Lužné,
v Lounech. Tím v okolí rozšiřoval povědomí o kultuře naší
obce. Sbor vítá nové zájemce o zpěv. Vystoupení byla
nahrávána, o záznam (mp3) je možno požádat u Karla
Chlouby.

Vojtěch Václav Pour

2. Provozování Alšova loutkového divadla:
Byla uvedena následující představení pro děti: Čertovy nevěsty, O zámeckém strašidle (autor M. Chloubová), Švec
a čert, doplněné scénou s Betlémem a písničkami. Kdo
chce s námi hrát? Přihlaste se. Vystoupení byla nahrávána, o video je možno požádat Karla Chloubu.
V oblasti okrašlovací činnosti:
1. Prosazování a zvyšování kultury krajiny a veřejného
prostranství:
Výsadba popínavých rostlin, kryjících nevzhledné betonové stěny v Podskalí. Zalévání a dosazení dřevin do Dol.
Ročova, v sokolovně, v Úlovicích. Údržba zatravnění na
cyklostezce D. Ročov – Třeboc.
2. Pomoc občanům i Obecnímu úřadu v Městysi Ročov
se zvyšováním úrovně staveb, zejména na veřejném prostranství: Upozornění na důsledky černé stavby – asfaltová komunikace v Družstevní ul. (bez stavebního povolení a
bez projektu zadaného oprávněné osobě).
V oblasti ochrany přírody a krajiny:
1. Monitorování činnosti subjektů v katastru Městyse
Ročov s důrazem na skutečnost, zda nejsou dotčeny
zájmy přírody v Přírodním parku Džbán:
Povrchové vyčištění černé skládky v rokli v Podskalí. Nová
výsadba nízkých keřů (do 3 m výšky) v ochranném pásmu
elektrického vedení 22 kV – v Podskalí, rokli, na Kamence.
Zprovoznění ruční pumpy na studni v Podskalí (možnost
čerpání užitkové vody kýmkoliv.
2. Sledování dodržování schváleného Územního plánu
Ročova.
Karel Chlouba
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Sběrová sobota v obci
Ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. bude v naší obci dne 20. 6. 2020
provedena sběrová sobota objemného, nebezpečného odpadu a elektroodpadu
PRO MÍSTNÍ OBČANY se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Objemný odpad: kovový šrot, koberce, nábytek, pneumatiky od osobních vozidel ...; Nebezpečný odpad: nádoby od barev a olejů, zářivky, znečištěné textilie od olejů, olejové filtry, oleje, barvy,
olověné akumulátory ...; Elektroodpad: lednice a televizory (prosíme o kompletnost zařízení),
drobné domácí elektrozařízení...

HODINA
9:00–9:30
10:00–10:30
11:00–11:30

STANOVIŠTĚ
Břínkov u stanoviště separovaného odpadu
Úlovice u stanoviště separovaného odpadu
Ročov v areálu sběrného místa „HD“

Druh odpadu
nebezpečný a objemný odpad
nebezpečný a objemný odpad
nebezpečný odpad

Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, kteří mají
povinnost zneškodňovat odpady dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
Odpad bude předáván „z ruky do ruky“. Časy dojezdu jsou orientační, záleží na množství odpadu
(ze stanovišť se nebude odjíždět dříve, než je zde uvedeno).
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Zpravodaj vydává: Městys Ročov (www.obec-rocov.cz), územní samosprávný celek
Kulturní komise: Ivana Kubátová, Milena Fricová, Milena Liptáková (zpravodajrocov@seznam.cz)
Zpravodaj vychází 19. června 2020. Uzávěrka příštího čísla je 1. srpna 2020.
Fotografie V. V. Pour, M. Charvátová, zaměstnanci FN Motol
MK ČR E 20377

zpravodaj_Rocov1762020.indd 12

18.6.2020 12:32:13

