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ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
Vánoce klepou na dveře, krásná atmosféra se vznáší všude
kolem. Poslední zpravodaj letošního roku máte pro čtení na dlouhé
zimní večery. Obsahuje mnoho zajímavých informací, aktuality z dění
v obci. Věříme, že si zpravodaj rádi přečtete.
Přejeme Vám krásné Vánoce a mnoho zdraví do nového roku 2021.
Příjemné počtení.
Kulturní komise

Obsah
Povídka..............................................................2
Sloupek starosty................................................2-3
Z jednání Rady městyse Ročova...............................3
Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova...................4
Rozpočet 2021................................................4-6
Základní škola ...................................................6-7
Rozhovor...............................................7-9
Střípky z Úlovic...................................................9
Omluva......................................10
Stále se něco děje..........................................10-11
SDH Ročov...................................................... 11
Spolek pro obnovu Ročova a okolí.........................11
Netradiční rozhovor............................................12
Státní svátek České republiky .............................12

Kontakt:

zpravodajrocov@seznam.cz

17122020.indd 1

18.12.2020 9:38:28

Povídka

Sloupek starosty

Tři přátelé
(pokračování z minulého čísla zpravodaje)

Vážení spoluobčané,
rok se nám blíží ke konci a jsem rád, že si můžete přečíst
další číslo zpravodaje, který pro Vás pravidelně připravujeme. V minulém sloupku jsem Vás seznamoval s našimi
úspěchy na poli získaných dotací. Nezahálíme a na schůzi
rady jsme odhlasovali žádosti o dotace na opravu střechy
a fasády školy, Koziny a na zbudování víceúčelového hřiště. Střechu ZŠ a Kozinu opravíme příští rok bez ohledu
na úspěch podaných žádostí na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Na tyto akce nám již byly schváleny dotace z Ústeckého kraje. Na střechu 350 000 Kč, stejná částka na
Kozinu. Hřiště a nejspíše i fasáda ZŠ závisí na dotaci, když
bude dotace, bude hřiště a fasáda, když nebude, hřiště
i fasáda počká. Stejně jsme to měli se hřbitovem
v D. Ročově. Vše záleží na finančních možnostech městyse. Jsme rádi, že, kromě traktoru, nejsme zadluženi.

Starý pan učitel přišel k nám do Področova v 16 letech
za pomocníka. Mnoho asi neuměl. Ostatně tenkráte se
cenila hlavně hudba a pomocník se také teprve učil. Pan
převor byl prý výborný hudebník. Jednou předložil mladému panu pomocníkovi nějaké noty a chtěl, aby doprovázel
zpěv kněží na varhanách. Byla prý to velká nesnáz, když ty
noty měly jen čtyři řádky. Učitel ten učil u nás přes padesát let. V posledních letech přišly zákony; aby si tedy udržel místo a dostal pensi, podnikl učitelské zkoušky. To mu
již bylo asi 70 let. Nejtěžší prý byla ta „dobropísemnost“.
Pan převor se asi hodně přimlouval. Po zkoušce učil ještě
nějaký rok a byl dán do pense.
Starý pan učitel měl také několik dětí, ale nemluvíval
o nich. Nejstarší syn studoval v Praze před rokem 1848.
Domů přišel tenkráte v poděbradce a s kordem. Pan
učitel měl prý ze syna nelíčenou radost, ale byl bolestně
zklamán, když po bouřích svatodušních úřady jeho syna
pronásledovaly a snad i trestaly. Nevím, co se s ním stalo. Jeden syn byl hospodářským správcem. Pan učitel ho
také v oné době navštívil, jindy mu syn poslal velikonočního
beránka. Nenavštěvoval však starce nikdo; ostatně jestli
synové ještě byli živi, měli své zaměstnání i své rodiny, bylo
jim přes 50 let a pan učitel ve svých 84 letech snad si ani
nebyl vědom, že někdy děti měl, tak byl duševně sešlý.

Zastupitelstvo odhlasovalo několik důležitých usnesení týkajících se rozvoje městyse. Byly schváleny smlouvy s dodavateli na rekonstrukci veřejného osvětlení v D. Ročově
a na opravu požární nádrže v Břínkově, kterou budeme
opravovat bez ohledu na získání dotace. Uvidíme, zda budeme u Ministerstva zemědělství úspěšní. Dalším důležitým usnesením bylo schválení projektu na chodníky podél
hlavní silnice v Ročově. Chodníky jsou velice potřebná věc
pro občany, která tu chybí. Jsme první, kteří to chceme
komplexně vyřešit a dotáhnout do konce. K tomu je třeba podrobné a rozsáhlé projektové dokumentace. S ní
se chceme ucházet posléze o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Neméně důležitým bodem bylo
schválení rozpočtu městyse na rok 2021. O všem si můžete podrobně přečíst v článku Rozpočet 2021 – co plánujeme. V příštím čísle zpravodaje se podrobně dozvíte
o všem, co jsme udělali pro městys v roce letošním.

Starouškové se denně u nás scházeli a já jsem byl jejich
pozorným posluchačem. Někdy mne starý pan učitel také
učil; říkával, že spolu pojedeme do Plzně na jarmark. Napsal dlouhý sloupec jednociferných čísel a já jsem je měl
sečísti. Spočítal-li jsem to bez zastavení, takřka jedním
dechem, bylo dobře. Když jsem se však zarazil, tleskl
v ruce, po případě mi pomohl, ale označil to jako přípřež.
Dále jsme se nedostali.

Za zmínku ještě stojí akce, které jsme uskutečnili letos
na podzim. Nechali jsme vyměnit okna v ZŠ Ročov za
230 000 Kč, renovovali jsme parkety v Kulturním domě
Ročov za 140 000 Kč, kompletně jsme opravili hřbitov
v D. Ročově za 1,7 milionu Kč (s dotací 700 000 Kč)
a dokončili jsme, jak jsem v minulém čísle přislíbil, stavební úpravy v ulici Družstevní za cca 1,4 milionu Kč. I o těchto akcích si přečtete více uvnitř zpravodaje.

Také mě učil začátkům hudby. Škol (tištěných not) jsem
neměl, psal mi noty sám; samé národní písně. Učil mne
společně s několika hochy.
Napřed jsme přečetli noty, pak jsme píseň skandovali,
opět říkajíce jenom noty. Potom jsme píseň zpívali, zase
říkajíce pouze noty. Takt jsme si při tom dávali široce
rukou. Konečně jme píseň hráli, dávajíce si takt nohou.
Zrovna tak jsme postupovali, když jsme již něco uměli, jen
že nám pan učitel předložil soprán Kyrie. Teď uznávám
výhody této metody.

Nově jezdí přímá linka z Ročova do Kladna a zpět. Jízdní řád je k dostání v kanceláři úřadu, popř. na webových
stránkách. Snad se chýlíme k závěru vydání stavebního
povolení na de facto „černou“ stavbu ulice Družstevní
z roku 2018. Jak jsme psali v minulých číslech zpravodaje, museli jsme nechat zhotovit projektovou dokumentaci
a zažádali o dodatečné povolení stavby. Vždy jsme tvrdili
a posléze splnili, že v žádném případě nedopustíme odstranění nového asfaltu z Družstevní z roku 2018. Naopak,
celou ulici jsme letos vyšperkovali tak, aby byla kompletně
hotová! Protože jsme však museli požádat o dodatečné
stavební povolení, měli jsme povinnost doložit, jak jsme
naložili s odpadem z Družstevní při její rekonstrukci v roce
2018. Jak bylo několikrát minulým vedením i dodavatelskou firmou řečeno, odpad byl uložen na pozemcích za
Ročovem, bohužel nelegálně. Proto odbor životního prostředí s městysem zahájil řízení. Když jsme se dozvěděli,
že odpad je uložen bez povolení, ihned jsme objednali jeho
odvoz na legální skládku, což městys stálo 100 000 Kč!

Když starý pan učitel ještě učil a v kostele hrál na varhany,
měl k živobytí také zádušní pole. Ale pan učitel neměl nikdy
smyslu pro polní hospodářství, proto nechával pole často
úhorem. Když mu to sousedé vytýkali, odpovídal: „Musím
také něco nechati pro bodláčí stehlíkům, když vy všecko
osejete.“ V posledních letech svého života byl velmi dětinský, pozbýval paměti a sluchu. (Závěr povídky v příštím
čísle zpravodaje.)
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour
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Z jednání Rady městyse Ročova

Sloupek starosty/Z jednání Rady městyse Ročova

•Zprávu hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Oprava požární nádrže Břínkov, viz příloha zápisu, čímž RM schvaluje pořadí nabídek
s tím, že vítězem je firma Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc, s. r. o., s nabídkovou cenou bez DPH:
727 357,36 Kč a RM doporučuje ZM schválit realizaci
akce a uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu.

Tento nelegální postup minulého vedení nám doporučovala většina současné opozice u plánované
rekonstrukce Koziny! Tímto směrem samozřejmě
nepůjdeme a odpady řádně zlikvidujeme. Rychlý
zásah současného vedení zajistil, že odbor životního prostředí s obcí nebude zahajovat správní řízení
o přestupku!

•Spolku Moje Ročovsko bezplatný pronájem KD Ročov
do 31. 8. 2021, a to každou středu a čtvrtek od 17 do
22 hodin na hraní badmintonu s tím, že jednorázové akce
schválené Radou městyse Ročova, popř. akce pořádané
Městysem Ročov mají vždy přednost.

Děkuji za skvělou spolupráci paní místostarostce
a radním. Poděkování patří zastupitelům, kterým jde
o rozvoj obce. Děkuji za spolupráci všem zaměstnancům městyse, oběma ředitelkám škol, zemědělskému družstvu, spolkům a spoluobčanům.

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje mezi Ústeckým krajem a Městysem Ročov
ohledně Obnovy krovu a střechy č. p. 121 (základní škola)
s tím, že dotace je 350 000 Kč.

Můj oblíbený herec, pan Jan Werich, pronesl, mimo
jiných krásných citátů, toto moudro: „Lidské štěstí,
to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí – čím jsou drobnější a čím
je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“

•legální odvoz a zlikvidování odpadu z realizované akce
Obnova místní komunikace Družstevní v roce 2018 dle
nabídky firmy Ekostavby Louny, s. r. o., s tím, že konečná
cena bude dle vážních lístků a skutečné realizace. Důvodem této likvidace je oznámení o zahájení kontroly uložení
odpadu z realizované akce v ulici Družstevní z roku 2018,
když odpady z této akce jsou bez povolení uloženy na pozemcích ZPF, kde uloženy být nemají, viz příloha zápisu,
s tím, že se jedná o neprodlené řešení vzniklé situace.

Vážení spoluobčané, přeji Vám, za sebe a Městys
Ročov, krásné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2021 zejména mnoho zdraví, lásku, spokojenost a také mnoho štěstí. K tomu Vám přeji, aby
Vaše šňůrka s korálky (malými štěstími), slovy pana
Wericha, byla co možná nejdelší.

•realizaci akce Rozšíření stání pro kontejnery u hasičské zbojnice a KD Ročov a Opravu propadlého chodníku
u COOP Ročov dle nabídky firmy Lounská stavební, spol.
s r. o., za celkovou cenu do 60 000 Kč vč. DPH.

Vojtěch Václav Pour
starosta

•renovaci parket a nalajnování badmintonového hřiště
v Kulturním domě Ročov od firmy František Novák (IČ
61302741), jako nejlevnější ze tří předložených nabídek,
do celkové ceny 160 000 Kč vč. DPH s tím, že realizace
bude do konce roku 2020.
•Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi Městysem Ročov
a firmou EKOSTAVBY Louny, s. r. o., na akci „Stavební
úpravy místních komunikací v lokalitě Na Kozině a v ulici
Družstevní, Ročov“ ohledně posunutí doby plnění, a to
ulice Družstevní od 9. 11. do 17. 12. 2020 a ulice Na
Kozině od 1. 3. do 31. 5. 2021.
•Dodatek č. 4 mezi Městysem Ročov a firmou Ekostavby
Louny, s. r. o., na dodělání ulice Družstevní po místním
jednání s majiteli přilehlých nemovitostí s tím, že se jedná
o neprodlené řešení vzniklé situace, která nesnese odkladu, dle rozpočtu v příloze.

Z jednání Rady městyse Ročova (výběr usnesení)

Schválili jsme:

•Zprávu hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov, viz příloha zápisu, čímž RM schvaluje
pořadí nabídek s tím, že vítězem je firma Stanislav Toman
IČ 49124340, s nabídkovou cenou bez DPH: 1 222 626
Kč a RM doporučuje ZM schválit realizaci akce a uzavřít
smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu.

•podání žádosti o dotaci na akci Stavební úpravy místních
komunikací v lokalitě Na Kozině, Ročov, z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2021, podprogram 117D8210 – Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací v rámci „Výzvy k podávání
žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova“.
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Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce krovu, střechy a fasády veřejné budovy č. p. 121 – základní škola a
úřad městyse, Ročov, z dotačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2021, podprogram 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov v rámci „Výzvy k podávání žádostí o
poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova“.
Všechna usnesení schválena všemi přítomnými členy
rady.

•ZM schvaluje realizaci přivaděče k Požární nádrži (PN)
Břínkov současně s opravou PN Břínkov – z vlastních finančních prostředků a svépomocí městyse, s objednáním
dílčích nezbytných služeb s tím, že ZM schvaluje (deleguje)
RM pravomoc rozhodovat o realizaci přivaděče k PN Břínkov do částky paragrafu rozpočtu 5512.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 3
(Chládek, Lavičková, Sejval); zdržel se: 2 (Jirman, Vinšová)
•ZM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a
firmou Stanislav Toman, IČ 49124340, na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov za celkovou cenu
1 479 377 Kč včetně DPH a ZM schvaluje realizaci celé
akce s tím, že bylo osloveno 8 firem a výběrového řízení se
zúčastnily 2 firmy.
Hlasování: pro: 14 (Fric, Gebauský, Charvátová, Chládek,
Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová,
Pour, Pourová, Sejval, Vinšová); proti: 0; zdržel se: 0

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova (výběr
usnesení)
•ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2020 s rozpočtovými opatřeními č. 13, 14, 15 a 16.
Hlasování: pro: 12 (Fric, Gebauský, Charvátová, Jirman,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Vinšová); proti: 0; zdržel se: 2 (Chládek, Sejval)

•ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. 39/11/2020 mezi
Městysem Ročov a firmou Ing. Rostislav Mareš, IČ
74569589, na akci Komplexní řešení zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v trase silnice II/229 v Ročově (chodníky
podél hlavní silnice) – projekční a inženýrská činnost – za
celkovou cenu 490 000 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 5
(Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová); zdržel se: 0

•ZM schvaluje neinvestiční příspěvek pro Základní školu
Ročov, příspěvkovou organizaci, (neinvestiční provozní náklady) ve výši 460 000 Kč pro rok 2021.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 5
(Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová); zdržel se: 0
•ZM schvaluje neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Ročov, příspěvkovou organizaci, (neinvestiční provozní
náklady) ve výši 400 000 Kč pro rok 2021.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 5
(Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová); zdržel se: 0

•ZM schvaluje Dotační program Výstavba domovních
čističek odpadních vod a utěsnění septiků/jímek v Městysi Ročově z rozpočtu městyse, Pravidla pro poskytování
dotace k dotačnímu programu „Výstavba domovních čističek odpadních vod/utěsnění septiků, jímek“ z rozpočtu
Městyse Ročova, vzor Žádosti o dotaci k výše uvedenému
Dotačnímu programu a vzor Čestného prohlášení k poskytnutí dotace k výše uvedenému Dotačními programu.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Petrová, Pour, Pourová, Vinšová); proti: 2
(Chládek, Sejval); zdržel se: 3 (Jirman, Lavičková, Mareš)

•ZM schvaluje rozpočet Městyse Ročova na rok 2021
s příjmy 11 141 000 Kč a výdaji 19 891 000 Kč, s tím,
že závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 5
(Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová); zdržel se: 0

•ZM schvaluje celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro výše uvedený Dotační program, vyplácené
na základě Pravidel pro poskytování dotace k dotačnímu programu „Výstavba domovních čističek odpadních
vod/utěsnění septiků, jímek“ z rozpočtu Městyse Ročova, na roky 2021 a 2022 pro každý rok do celkové výše
300 000 Kč (vč. DPH).
Hlasování: pro: 10 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová, Vinšová);
proti: 2 (Chládek, Sejval); zdržel se: 2 (Jirman, Lavičková)

•ZM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a
firmou Manipulace Investice Konstrukce Rosenkranc,
s. r. o., IČ 03028666, na akci Oprava požární nádrže
Břínkov za celkovou cenu 880 102,46 Kč včetně DPH a
ZM schvaluje realizaci celé akce s tím, že bylo osloveno 8
firem a výběrového řízení se zúčastnily 4 firmy.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová,
Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 0; zdržel se: 5 (Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová)

Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour

.
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Rozpočet 2021

Rozpočet 2021 – co plánujeme

na konci roku je důležitý.

Rozpočet jako takový
Nejdříve si trochu přiblížíme rozpočet na rok 2021, který byl Zastupitelstvem městyse Ročova (ZM) schválen na
posledním zastupitelstvu roku 2020. Přednesl jsem rozpočet, který zastupitelstvu doporučila ke schválení Rada
městyse Ročova (RM). Celkové příjmy 11 141 000 Kč
a výdaje 19 891 000 Kč – rozpočet je sestavený jako
schodkový. Co je však podstatné – deficit kryt financováním (stavem na bankovních účtech), nikoliv úvěrem! Což
je velice podstatné, protože městys nezadlužujeme, ale
chceme investovat. K tomu nám slouží finance, které si
městys ušetřil z minulých let. Tyto finanční prostředky leží
na účtech de facto „ladem“ a každý rok kvůli inflaci ztrácí
na hodnotě. Je samozřejmé, že finanční rezerva je nutná, ale stejně tak nutné je i investování, abychom městys
dále rozvíjeli. Minulý rok jsme ušetřili přes 2 miliony Kč,
letos bude náš výsledek hospodaření, i přes velké investice a tíživou ekonomickou situaci celého státu, v kladných
číslech. Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce před jednáním ZM a žádné připomínky k rozpočtu nebyly městysi
doručeny.

Opět musíme připomenout opravu fary za 10 milionů Kč a
úvěr 5 milionů Kč, což prosazovalo minulé vedení v souvislosti s tím, co říkala na zastupitelstvu opozice k rozpočtu.
Ještě, že jsme úvěr zastavili. Dnes by nebylo na nic, jen
bychom měli pěkně opravenou faru!
Ještě jednou, je jasné, že pokud nebudou naplněny příjmy,
tak se vedení zamyslí nad výdaji. Nicméně na rok 2021,
máme naplánovány tyto velké akce:
Rekonstrukce náměstí Na Kozině
Jak jsme slíbili, ještě v tomto roce jsme stihli zhotovit stavební úpravy ulice Družstevní tak, aby byla kompletně hotová a vydržela desetiletí. Stavební povolení máme, takže
v roce 2021 se můžeme pustit do rekonstrukce náměstí
Na Kozině a navázat na rekonstrukci ulice Družstevní. Rekonstrukce bude sloužit nejen občanům Ročova, ale též
našich menších obcí, Břínkova a Úlovic, protože společně
s náměstím bude opravena i ulice okolo lékaře, kam dochází většina našich spoluobčanů.
Požární nádrž Břínkov
Od roku 2019 vedení městyse navázalo na rozdělaný projekt na Požární nádrž Břínkov, který jsme museli dohotovit
do stavu, kdy bylo možné žádat o stavební povolení či žádat o dotaci. Získali jsme stavební povolení, zažádali jsme
o dotaci. Ta nám byla přislíbena. Přistoupili jsme proto
k výběrovému řízení na zhotovitele stavby. Prvního výběrového řízení se zúčastnila jedna firma, což nebylo v souladu s požadavky na dotaci od Ministerstva zemědělství
ČR. Rada přistoupila proto k druhému výběrovému řízení, kde bylo osloveno 8 firem, přičemž firma Manipulace
Investice Konstrukce Rosenkranc nabídla nejnižší cenu
(880 102,46 Kč včetně DPH) ze 4 doručených nabídek.
Nejnižší cena byla rozhodujícím kritériem při splnění základní předpokladů. Z tohoto důvodu RM doporučila ZM
schválit smlouvu s vítěznou firmou s tím, že přivaděč městys zbuduje svépomocí z vlastních finančních prostředků s objednáním dílčích nezbytných služeb. ZM smlouvu
s vítěznou firmou schválilo. Požární nádrž Břínkov vedení
městyse chce zbudovat i za předpokladu, že by přislíbená dotace nebyla městysi schválena. Je to akce, kterou
máme v rozpočtu a chceme ji zhotovit!

V rozpočtu jsou navrženy následující velké investice: cca
3 500 000 Kč rekonstrukce Koziny, oprava střechy a
fasády ZŠ cca 2 500 000 Kč, rekonstrukce veřejného
osvětlení v Dolním Ročově 1 500 000 Kč a oprava požární nádrže v Břínkově cca 1 400 000 Kč a další menší investice. V rozpočtu městyse jsou také zahrnuty příspěvky
pro MŠ (400 000 Kč) a ZŠ (460 000 Kč), samotné rozpočty škol byly na RM schváleny dle přeloženého návrhu
škol. Stále splácíme traktor.
Rozpočet, to jsou mantinely pro chod obce. Pan Jirman
při schvalování rozpočtu na rok 2019 tvrdil, že příjmy jsou
nadhodnocené. Paní Lavičková upozorňovala před půl rokem, že letošní rozpočet skončí katastrofou. Nestalo se.
Za prvních 11 měsíců, i při současné krizi, jsme na 106
% příjmů z dubna 2020, na které paní Lavičková poukazovala. Při započtení celého prosince se budeme velice blížit
k hodnotě 100 % plnění příjmové stránky rozpočtu z daní.
Takže i přes nikým neočekávanou krizi jsme měli nastavené příjmy dobře. Příjmy na rok 2021 jsme sestavili dle
predikce Ministerstva financí, nikdo při schvalování rozpočtu nemohl vědět a nevíme to ani teď, co bude schváleno Parlamentem nebo jak se bude vyvíjet koronavirus
apod. Samozřejmě, pokud se nebudou příjmy vyvíjet dobrým směrem, uzpůsobí vedení městyse úměrně příjmům
i výdaje. To je logické. Nicméně říkat, že rozhazujeme a
nešetříme je nemístné. Za prvních jedenáct měsíců roku
2020 jsme byli v plusu 3,9 milionu Kč. Na konci roku budeme také v přebytku i přes velké investiční akce: rekonstrukce hřbitova v D. Ročově a dodělání ulice Družstevní.
To, že nějaký paragraf rozpočtu může být vysoký a nebyl
celý naplněn (vyčerpán), tak to svědčí o našem šetření,
ale také o tom, že se nemusely dělat rozpočtové změny.
Hlavní je, jak dopadne rozpočet na konci roku. Začátek
roku (schválený rozpočet) jsou mantinely, ve kterých se
vedení pohybuje, konec roku ukáže skutečné hospodaření, které je závislé nejen na šetření městyse, ale také na
celkové hospodářské situaci ve státě. A konečný sumář

Veřejné osvětlení Dolní Ročov
V roce 2019 se vedení městyse dozvědělo, že budou kabely elektrické energie v D. Ročově ukládány do země.
Městys by tak přišel o veřejné osvětlení v D. Ročově. Je
to projekt, o kterém jsme před volbami nevěděli, ale který se musí udělat. Okamžitě jsme proto zahájili práce na
projektové dokumentaci, která je nejen pro uložení našich
kabelů veřejného osvětlení do země společně s kabely od
elektrické energie, ale pro celou rekonstrukci osvětlení
nutná. Projektová dokumentace získala potřebné stavební povolení. Dle informací od investora se uložení kabelů el. energie bude provádět v roce 2021. Na tomto
podkladě jsme se rozhodli uspořádat výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Ve výběrovém řízení bylo osloveno 8
firem, přičemž firma Stanislava Tomana nabídla nejnižší
cenu (1 479 377 včetně DPH) ze 2 doručených nabídek
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Odpadové hospodářství

Nejnižší cena byla rozhodujícím kritériem při splnění základních předpokladů. Z tohoto důvodu RM doporučila
zastupitelstvu schválit smlouvu s vítěznou firmou. ZM na
svém jednání smlouvu schválilo. Na tuto akci budeme žádat o dotaci. Práce začnou již na začátku příštího roku a
Dolní Ročov bude mít kompletně nové osvětlení.

Ač se to nezdá, v nákladech nás stojí likvidace a třídění
všech odpadů okolo 800 000 Kč za rok. Bohužel všechno
se zdražuje, i náklady na odpadové hospodářství. Nechceme zdražovat poplatky za komunální odpad, ale budeme
se muset zamyslet nad dalšími možnostmi, jak ušetřit
v této oblasti. Hlavní je třídit a třídit tak, aby se do popelnic
na tříděný odpad vešlo co nejvíce plastu a papíru. Proto,
prosím, řádně sešlapávejte krabice, pet lahve a další. Šetříte tak místo pro další občany, kteří by rádi třídili, ale někdy nemají kam, protože popelnice jsou naplněny nesešlapaným odpadem. Ze zkušenosti víme, že je možné za 14
dní mít v popelnici tříčlenné rodiny pouze dva pytle z koše
(1/4 popelnice). Samozřejmě, nejde to asi u všech, ale
když se řádně třídí, komunálního odpadu je minimum.
Společnost Marius Pedersen plánuje vážit každou popelnici, takže městys bude mít k dispozici údaje o tom, kolik
váží jednotlivé popelnice. Děkujeme Vám za to, že třídíte.

Základní škola
Tvrzení opozice, že na školách šetříme je holý nesmysl. Mateřská škola je takřka po kompletní rekonstrukci,
základní škola se postupně opravuje. Za našeho dvouletého vedení městyse jsme nainvestovali do škol celkově
statisíce korun. Výměna oken v ZŠ 230 000 Kč, oprava
dvou učeben v ZŠ, nová ložnice v MŠ, obě akce za desítky tisíc, oprava sociálního zařízení v MŠ a domácí vrátný
za 200 000 Kč. Na školách opravdu nešetříme. Určitá
úspora pro rok 2021 probíhá i v jiných školách, např. Louny. Nehledě na to, že pro rok 2021 chceme do základní
školy masivně investovat. Určitě chceme opravit střechu,
na tuto akci máme již dotaci od Ústeckého kraje ve výši
350 000 Kč. Pokud se zadaří a získáme dotaci, tak chceme spolu se střechou zrekonstruovat i obálku budovy –
fasádu!

Ostatní projekty a akce
Plánujeme natřít hlavní lampy veřejného osvětlení v Ročově. Stále pracujeme na projektové přípravě, která je důležitá de facto pro všechny velké investice. Projekt na ulici
Gramofonovou, projekt na veřejné osvětlení v Břínkově
apod. Vše za několik statisíců korun. A další menší akce,
které se dělají v průběhu roku.

Projekt na chodníky
Rada městyse Ročova doporučila ZM schválit smlouvu na
projekční a inženýrkou činnost na komplexní řešení zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v trase silnice II/229 v Ročově s firmou Ing. Rostislav Mareš, která má v tomto ohledu
zkušenosti, když podobné projekty zpracovává i pro jiné
obce. Projekt je komplexní a zahrnuje: výstavbu nových
chodníků podél hlavní silnice, kde dosud chodník chybí,
nezbytné úpravy stávajících chodníků podél hlavní silnice,
úpravy stávajících přechodů a vytvoření nových přechodů,
například u obchodu, a jejich osvětlení, řešení parkoviště naproti škole, plán odvodu srážkových vod v řešeném
území, posouzení stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení, navržení parkovacích míst podél hlavní
silnice, řešení přeložek a úprav inženýrských sítí. Na základě zpracované projektové dokumentace budeme chtít
žádat o dotaci ve výši až 85 % na tuto realizaci chodníků
podél hlavní silnice. Podrobnosti se dozvíte v rozhovoru
s panem Ing. Marešem.
Dotace na domácí ČOV, popř. utěsnění jímek/septiků
Rada městyse Ročova navrhla ZM schválit dotační program, resp. pravidla pro poskytování dotace k dotačnímu
programu „Výstavba domovních čističek odpadních vod/
utěsnění septiků, jímek“ z rozpočtu Městyse Ročova na základě příslibu Rady městyse Ročova ze dne 13. 7. 2020,
kde se RM zavázala, že připraví podklady k tomu, aby se
první vlna komunálních dotací na domácí ČOV spustila již
v roce 2021, což tímto splnila. Dotace je nastavena na
30 000 Kč pro trvale žijící osoby, 15 000 Kč pro tzv. chalupáře. Zároveň RM navrhuje, aby celková suma pro rok
2021 a 2022 byla v rozpočtu vyčleněna ve výši 300 000
Kč. Vše výše uvedené zastupitelstvo schválilo. Podrobné informace ohledně dotací jsou uvedeny na webových
stránkách městyse, popř. na vyžádání v kanceláři Úřadu
městyse Ročova. Jedná se o podporu pro naše občany.
Podobný systém komunálních dotací funguje v řadě obcí
v republice.
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O tom, co jsme udělali v roce 2020, Vás budu informovat
v prvním zpravodaji příštího roku. Ale již teď mohu říci, že i
přes velké investice jsme přesto ušetřili finanční prostředky v řádu statisíců korun.
Vojtěch Václav Pour

Pozdrav ze základní školy
V září nám začal nový školní rok. Nastoupilo 39 žáků, kteří
jsou rozděleni do třech tříd. V letošní první třídě je 6 žáků
a učí je Mgr. Eliška Citová. Ve druhé třídě se vyučuje 2.
a 3. ročník a jejich třídní učitelkou je Martina Řeháková.
Mgr. Dagmar Bajáková učí třetí třídu, ve které je spojen
4. a 5. ročník. V letošním školním roce se nám také navýšil počet asistentek pedagoga na tři. Většinou vychází,
že každá paní asistentka je při výuce v jedné ze tří tříd „k
ruce“ paní učitelce, takže náš individuální přístup k dětem
se může ještě více prohlubovat.
V listopadu jsme zdárně dočerpali a ukončili grant z EU,
který byl zaměřen na zdokonalení výuky. Zároveň jsme podali žádost o navazující grant, který, když bude schválen,
budeme moci nastartovat od února 2021.
O letních prázdninách se kompletně opravily a vymalovaly
dvě kmenové třídy. Byl vybourán starý sklad a zřízen nový
sklad pro školní pomůcky. V říjnu byla vyměněna druhá
polovina oken, směrem na Dolní Ročov. A v roce 2021
máme přislíbenu opravu střechy.
Bohužel v dnešní době neřešíme jen pozitivní věci, ale
„valí“ se na nás dospělé, ale i na děti mnoho negativních
životních situací, se kterými se musíme všichni nějak vypořádat. Tímto hlavně myslím, že jak v závěru minulého školního roku, tak i nyní hned ze začátku školního roku vznikla
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Rozhovor

Rozhovor s panem Ing. Rostislavem Marešem
o projektu „Komplexní řešení zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v trase silnice II/229 v Ročově
– projekční a inženýrská činnost“, který byl doporučen Radou ke schválení a Zastupitelstvem městyse Ročova schválen

nutnost zavedení distanční výuky. Na základě jarních zkušeností s touto výukou škole byla z MŠMT přidělena částka 71 820 korun, za kterou jsme pořídili čtyři nové notebooky, které jsme mohli zapůjčit žákům, kteří měli doma
trochu problém s technikou.
Pedagogům, rodičům, ani většině žáků se tento typ výuku moc nezamlouvá. Jsme ale rádi, když tato nepříznivá
doba nastane, že v dnešní éře vyspělé technologie se můžeme učit a děti se vídat alespoň v on-line prostředí. A jak
se říká, že „na všem špatném si najdi vždy něco dobrého“,
tak jsme si našli. Myslím, že jsme se všichni, kterých se
distanční výuka dotkla, zdokonalili v práci na PC. Starší
žáci, mohli, platformu Google učebna, využívat i k setkávání a popovídání si s kamarády ve volném čase.
Všem rodičům bych chtěla moc poděkovat za to, že dětem poskytli technické zázemí pro připojení se k výuce on-line, která mohla začít hned po vyhlášení 14. října a byli
přihlášeni téměř všichni žáci. Dík rodičům i za to, že někdy
museli suplovat práci učitele, když dohlíželi na procvičování látky nebo psaní domácích úkolů. Dokonce se s dětmi zúčastňovali dobrovolných projektů, kterým byl teď na
podzim např. Halloween, a posílali nám rodinné fotky ze
společně strávených projektových chvilek. Obrovský dík
patří rodičům prvňáčků, kteří to měli i s paní učitelkou nejtěžší, protože naši nejmenší ještě neuměli ani číst. Všem
pedagogům děkuji za kreativitu a ochotu se zdokonalovat
v práci na PC, učit se využívat možnosti Google učebny
a snahu, co nejméně zatěžovat výukou rodiče. Nechtěla
bych, aby to vyznělo jako klišé, ale vzájemná spolupráce
opravdu fungovala.
Bohužel to vypadá, že se letos nesejdeme ani u Betléma,
ale snažíme se pořád zdobit školu, měnit nástěnky, abyste
mohli koukat na hezké a pozitivní věci.
Na závěr Vám všem chci popřát pohodové a klidné vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2021.

1. Popište nám prosím stručně, co je předmětem projektu, v čem vidíte jeho přínos pro náš městys a jeho
občany a jaký je časový postup jeho přípravy a realizace.
Přestože jste mě požádal o stručný popis, předmět projektu podle mého názoru nejlépe vystihuje příslušná část
textu smlouvy o dílo, podle které projekt zahrnuje:
- výstavbu nových chodníků v těch úsecích podél silnice
II/229, kde dosud chodník chybí a pěší doprava tak musí
využívat těleso silnice,
- nezbytné stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice II/229 za účelem přizpůsobení jejich stavu aktuálním
požadavkům na bezpečnost a na pohyb osob se změněnou schopností pohybu a orientace, a to na základě kompletního posouzení stavebně technického stavu stávajících chodníků,
- úpravy stávajících přechodů a vytvoření nových přechodů (zahrnuje i přechod u objektu obchodu), případně míst
pro přecházení, včetně prvků zvyšujících bezpečnost na
přechodech (zejména osvětlení),
- řešení parkoviště u silnice II/229 naproti č.p. 121 – základní škola,
- řešení odvodu srážkových vod v řešeném území v rozsahu nezbytném pro povolení a realizaci záměru,
- posouzení stávajícího svislého i vodorovného dopravního
značení v řešeném území a jeho nezbytné úpravy a doplnění,
- navržení odstavných ploch (parkovacích míst) podél silnice II/229 v místech, kde to bude účelné a technicky
proveditelné,
- řešení nezbytných přeložek a úprav inženýrských sítí
v rozsahu nutném pro povolení a realizaci záměru (jedná
se zejména o přeložky veřejného osvětlení v trase nových
chodníků), přičemž pro stávající veřejné osvětlení bude
proveden výpočet za účelem zjištění, zda splňuje požadavky stanovené platnými předpisy a následně navrženy jeho
případné úpravy a doplnění.
Označování projektu jako „výstavba chodníků“ je tedy zjednodušující a zcela nepřesné.
Projektová činnost bude probíhat po jednotlivých fázích:
1. zpracování projektové studie a její projednání a odsouhlasení s objednatelem, správcem silnice II/229, policií
ČR a dotčenými vlastníky nemovitostí,
2. zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v rozsahu a s obsahem podle přílohy č. 11
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Inženýrská činnost zahrnuje:
1. zajištění geodetického podkladu (výškopis a polohopis řešeného území) v rozsahu a podrobnostech nezbytných pro zpracování projektové dokumentace (tento podklad bude vyhotoven oprávněným geodetem,

Jana Citová

se svými dětmi se rozloučit s prázdninami. Začínáme v 16
hodin, v sobotu 31. srpna 2019.
17122020.indd
7
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a těšíme se na setkání s Vámi.

Ivana Kubátová
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2. zajištění veškerých činností a administrativně organizačních úkonů, nezbytných pro vydání společného povolení.
Přínos pro městys spočívá v komplexním řešení komunikací pro pěší a ostatních ploch podél hlavní silnice II/229
(průtah městysem), což povede zejména ke zvýšení bezpečnosti při pohybu chodců v tomto území.
Podle uzavřené smlouvy bude projekt dokončen do
31.3.2022.
Cílem projektu je zajištění veškerých nezbytných podkladů a povolení, nezbytných nejen pro následnou realizaci
stavby, ale i pro podání žádosti o dotaci na realizaci stavby
ve výši 85 % z programu Státního fondu dopravní infrastruktury, tak aby mohla být stavba realizována v letech
2022–2023.

předpokládanou (pravděpodobnou) výši výdajů na budoucí
stavbu. V našem případě byla cena za projekční a inženýrskou činnost sjednána na základě nabídky, kterou moje
firma předložila městysi v rozsahu dle požadavků městyse
a městys ji přijal. S ohledem na rozsah a obsah projektu
se jedná o cenu zcela přiměřenou. Geodetický podklad
(výškopis a polohopis) musí být zpracován ve velké podrobnosti a cena za tento podklad ve výši 40.000 Kč je zcela
mimo realitu.
Je pravdou, že na webových stránkách České komory
architektů je uveřejněn tzv. PROGRAM PRO STANOVENÍ
HODNOTY PROJEKTOVÝCH PRACÍ (KALKULAČKA). O
této kalkulačce však platí následující:
1. tato kalkulačka je zcela nezávazná,
2. tato kalkulačka není určena pro stavby dopravní a technické infrastruktury, proto se nedá pro náš projekt vůbec
použít.
Je třeba rovněž konstatovat, že druhá ze zákonných komor autorizovaných osob, Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve které jsou
sdruženi projektanti různých profesí (na rozdíl od České
komory architektů, ve které jsou sdruženi architekti) žádnou obdobnou kalkulačku nezveřejňuje, přičemž rovněž

2. V minulém rozhovoru jste se čtenářům představil, mohli si přečíst, že spolupracujete s mnoha obcemi v širokém regionu. Přibližte našim čtenářům, jaké
máte s obdobnými projekty v obcích zkušenosti.
Pokud máte na mysli projekty obdobného rozsahu a obsahu, jako je ten Váš, pak bych rád uvedl dva projekty pro
Obec Nezabylice. První z nich má název „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Nezabylicích – Stezka včetně lávky přes
Chomutovku“ a zahrnuje výstavbu chodníku podél silnice
III. třídy, stezku pro chodce a cyklisty, výsadbu zeleně, parkovací plochy, veřejné osvětlení a lávku přes Chomutovku.
Tento projekt je před realizací, je na něj vydáno povolení
a podařilo se mi na něj získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8,5 mil. Kč při
celkových výdajích 10,3 mil. Kč. Druhý z nich má název
Komplexní řešení zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Nezabylice“, jeho rozsah a obsah je Vašemu projektu velmi
podobný a nachází se ve fázi projednávání zpracované
projektové studie. Dále bych rád uvedl projekt pro Obec
Domoušice s názvem „Rekonstrukce, modernizace a
výstavba chodníků Domoušice“, na který je zpracována
kompletní projektová dokumentace a je podána žádost o
dotaci. Z již stavebně dokončených akcí, pro které jsme
zajišťovali projektovou dokumentaci, dotaci i dozor při realizaci, mohu zmínit chodníky v Divicích a Vinařicích (podél
silnice III/22940), v Lenešicích (část náměstí, dále pak
ulice Nádražní, Komenského, Alšova, Košíkářská), v Třeskonicích (chodník podél silnice III. třídy), v Pnětlukách
(chodník podél silnice III. třídy).

ani jednou z těchto komor není vydáván žádný honorářový nebo obdobný řád či předpis, který by určoval
cenu za projekční a inženýrskou činnost.
4. Proč není možné se domluvit s majiteli pozemků, na
kterých pravděpodobně bude chodník probíhat, na jejich výkupu či věcném břemenu již teď. Na zastupitelstvu jsme slyšeli, že tu je jisté geodetické zaměření, ze
kterého Vy budete (zadarmo) čerpat a dle kterého se
výkupy mohly uskutečnit … Někteří mají obavu, aby se
neudělal projekt, a nakonec majitelé pozemků s chodníkem nesouhlasili.
S majiteli pozemků, které mají být stavbou dotčeny (a pochopitelně i se všemi vlastníky sousedních nemovitostí,
i když jejich pozemky přímo dotčeny nebudou) má smysl
jednat až ve chvíli, když bude na stole základní návrh řešení, tj. zpracovaný návrh situace stavby v rámci 1. fáze projekční činnosti. Z tohoto návrhu bude zřejmá celková koncepce navrhovaného řešení a v neposlední řadě i rozsah
a způsob dotčení konkrétních pozemků a bude tak možné
vést konkrétní jednání nejen o případném majetkoprávním vypořádání, ale i projednávat tento návrh s vlastníky
sousedních nemovitostí, Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, Ústeckým krajem, Policií ČR, vlastníky a provozovateli stávajících inženýrských sítí a dotčenými orgány.
O žádném stávajícím geodetickém zaměření, ze kterého
by se dalo čerpat, nevím, a zcela logicky tak z žádného takovéhoto zaměření nemohu čerpat (ani zadarmo). Projektová studie se v rámci první fáze projektování zpracovává
mimo jiné proto, aby byla minimalizována rizika spočívající
v nesouhlasu nejen vlastníků pozemků, ale i jiných dotčených osob a orgánů. Pokud v rámci projednávání projektové studie bude zjištěno, že některá část navrhovaného
řešení je neprůchodná, budeme muset zvolit řešení jiné
– doufám však v pochopení všech občanů a orgánů, neboť se jedná o velmi důležitý a prospěšný projekt.S majiteli
pozemků, které mají být stavbou dotčeny (a pochopitelně

3. Veliká debata na zastupitelstvu byla o ceně projektu, 490 000 Kč. Opoziční zastupitelé toto kritizovali a
například tvrdili, že cena projektu se odvíjí od ceny díla.
Například pan Hrdlička tvrdil, že geodetické zaměření
nemůže stát více než 40 000 Kč nebo že na webových
stránkách České komory architektů je aplikace, ze které si mohou všichni spočítat, kolik takový projekt může
stát. Co na to říkáte?
Žádný platný právní předpis (zákon či vyhláška) neurčuje,
že by se měla cena projektu (projekčních a inženýrských
prací) stanovovat na základě ceny díla (tedy ceny stavebních prací, které mají být podle projektové dokumentace
provedeny). V některých případech lze použít takovýto výpočet například podle postupů, uváděných v tzv.
sazebníku UNIKA, avšak k tomu je třeba znát alespoň
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Střípky z Úlovic

Brambory v Líšťanech

i se všemi vlastníky sousedních nemovitostí, i když jejich
pozemky přímo dotčeny nebudou) má smysl jednat až ve
chvíli, když bude na stole základní návrh řešení, tj. zpracovaný návrh situace stavby v rámci 1. fáze projekční
činnosti. Z tohoto návrhu bude zřejmá celková koncepce navrhovaného řešení a v neposlední řadě i rozsah a
způsob dotčení konkrétních pozemků a bude tak možné
vést konkrétní jednání nejen o případném majetkoprávním
vypořádání, ale i projednávat tento návrh s vlastníky sousedních nemovitostí, Správou a údržbou silnic Ústeckého
kraje, Ústeckým krajem, Policií ČR, vlastníky a provozovateli stávajících inženýrských sítí a dotčenými orgány. O
žádném stávajícím geodetickém zaměření, ze kterého by
se dalo čerpat, nevím, a zcela logicky tak z žádného takovéhoto zaměření nemohu čerpat (ani zadarmo). Projektová studie se v rámci první fáze projektování zpracovává
mimo jiné proto, aby byla minimalizována rizika spočívající
v nesouhlasu nejen vlastníků pozemků, ale i jiných dotčených osob a orgánů. Pokud v rámci projednávání projektové studie bude zjištěno, že některá část navrhovaného
řešení je neprůchodná, budeme muset zvolit řešení jiné
– doufám však v pochopení všech občanů a orgánů, neboť
se jedná o velmi důležitý a prospěšný projekt.

Letošní sklizeň brambor v Líšťanech byla dost špatná.
Nejenže byly brambůrky malé, ale i hodně okousané
od myší a bylo jich velmi málo v kamenité půdě. Oproti
loňskému roku, kdy se vybíralo u Ročova, kde byly hlízy
veliké, čisté a hodně, tak letošní úroda byla poloviční.
Ptám se proto zodpovědných, proč se brambory pěstují
tam, kde je vždy tak slabá úroda? Jsem ráda, že ZD pro
nás brambory dělá, ale po debatě s ostatními sběrači na
poli, jsme byli stejného názoru …

Prázdné bytovky

Kdysi využívané budovy pro brigádníky v Úlovicích zejí
prázdnotou už mnoho let. Okna vytlučená, dveře rozbité,
omítky počmárané, okolí zarostlé trním, bezinkami, sklad
starého nábytku v části bývalé kuchyně, zdemolované
venku i uvnitř. Stále se řeší parcely v Ročově ke stavbě
nových domků, ale tady je místa dost pro několik bytovek.
Místo, kam svítí slunce po celý den, klid i blízko na Ročov i
do Loun. Proč tedy se s tímto nic nedělá, proč mladí lidé,
zaměstnaní v ZD, by zde nemohli mít svůj domov?

Ovocné stromky podél silnic a cest

Ubývá víc a více ovocných stromů, které naši předci vysadili pro své pokračovatele. A my? Až na pár výjimek nic
takového neděláme, jen remcáme a kritizujeme. Vždyť je
možné získat i dotace na obnovení krajiny, ovocných sadů
i stromů podél cest i silnic, tak proč si nezkrášlit okolí pro
sebe i ostatní?

5. Pan Chládek se vyjádřil ke smlouvě na Komplexní
řešení zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v trase silnice II/229 v Ročově tak, že je to hazard se 490 000
Kč. Například proto, že je cena přemrštěná, že nebylo
uděláno výběrové řízení či že ve smlouvě není, že zhotovitel odpovídá za vydání kolaudačního rozhodnutí. Má
pravdu?
Nevím, co tím pan Chládek konkrétně myslel. Nebylo by
naopak možné považovat za hazard neřešení problematiky bezpečnosti pohybu chodců podél silničního průtahu?
K otázce ceny jsem se již vyjádřil v rámci odpovědi na Vaši
otázku č. 3. Na dokreslení představy o nákladech spojených s projekční a inženýrskou činností je možné ještě
uvést, že se na těchto činnostech kromě mě jako majitele
firmy a koordinátora projektu budou podílet projektanti
jednotlivých profesí – jedná se tak zhruba o rok a půl práce
několika lidí (i když tito lidé pochopitelně budou pracovat i
na jiných zakázkách, lze si tak jistě udělat rámcovou představu o náročnosti tohoto projektu). Že nebylo uděláno
výběrové řízení je fakt – v tomto mi nepřísluší postup městyse hodnotit, chci jen poukázat na skutečnost, že platná
směrnice městyse ani platné právní předpisy neukládají
zadavateli na zakázku tohoto rozsahu vyhlašovat výběrové
řízení. Požadavku na odpovědnost za vydání kolaudačního
rozhodnutí naprosto nerozumím, když součástí uzavřené
smlouvy o dílo není účast mojí firmy na realizaci stavby –
v rozsahu povinností autorského a technického dozoru
(pokud bude pro tuto stavbu sjednán) lze před zahájením
stavby určitou takovouto odpovědnost sjednat. Takže
– mám-li souhrnně odpovědět – pan Chládek rozhodně
pravdu nemá.

Bioodpady na návsi

Loni každý, kdo měl zájem, dostal od městyse zdarma
kompostér, přesto někteří stále plní větvemi, velkými
kusy ze zahrad, veřejný kontejner. Vysypou staré brambory (než by je nabídli chovatelům domácích zvířat) anebo
vysypou na zem před kontejner. Proč přidělávají navíc
práci ostatním? Vždyť větve se mohou odvézt k rybníku
na táborák, nebo na vatru při pálení čarodějnic … Jiní
pak uklízejí binec po některých nepořádných lidech.
Milena Liptáková

Vojtěch Václav Pour

-9-

17122020.indd 9

18.12.2020 9:38:31

Stále se něco děje

Omluva/ Stále se něco děje

Tiskařská firma se omlouvá, že v rozhovoru
s panem J. Petrem byla špatně otištěná následující
otázka, kterou v tomto čísle zpravodaje otiskujeme znovu a úplně. Děkujeme za pochopení.

dodavatel firmy Losta – pan sochař J. Řeřicha. Vstup tak
bude pěkný a důstojný. Pracovníci firmy odváděli dobrou
práci i za někdy dost nepříznivých podmínek, což si zaslouží uznání. Tuto akci podpořil 700 000 Kč Ústecký kraj.

Jak jsi začínal s podnikáním v hospůdce, jak dlouho na
Ročově čepuješ?
Hospoda se otevřela 5. 6. 1999. První den byl pro ty,
kteří nějakým svým umem přispěli k dokončení adaptace z domku na hospodu. Byla jich plná hospoda, a pokud
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.

Parkety v sokolovně jsou jako nové

Další postupná rekonstrukce Kulturního domu Ročov. Po
nových stolech a židlích a rekonstrukci předsálí a šatny
– jsme se rozhodli, že parkety si to zaslouží – jako další
v pořadí. Využili jsme „koronavirového“ omezení aktivit
v sokolovně k práci na renovaci parket sálu. Samozřejmostí je nové nalajnování pro badminton. Parkety si to za
tu dlouhou službu pro naše spoluobčany zaslouží, aby dále
a radostněji plnily funkci právě pro nás všechny.
Zakázka byla zdárně dokončena. Stála cca 150 000 Kč.
Pro srovnání, cena nových parket by vyšla kolem 1 milionu
Kč. V modernizaci sokolovny budeme pokračovat.

Stále se něco děje
Vítání občánků

Do života jsme přivítali tři nové občánky Městyse Ročova.
Dvě holčičky a jednoho chlapečka. Při slavnosti se rodiče
zapsali do pamětní knihy a dostali drobné dárky pro děti.
Kulturní vložku vyplnili žáci základní školy a kroniku krásně
ozdobila paní Kubátová.

Nový člen týmu

Zakoupili jsme maketu dopravního policisty pro zvýšení
bezpečnosti dopravy. O našem „policistovi“ kladně psali
v různých novinách.

Nejen nové značení pro bezpečnost, přehlednost
i přání spoluobčanů

Podzimní výzdoba od naší šikovné zaměstnankyně

Zařídili jsme a nechali jsme nainstalovat:
- nové dopravní zrcadlo u výjezdu na hlavní silnici za výjezdem z Úlovic;
- novou dopravní značku „slepá ulice“, aby motoristé
z cizích obcí věděli, že ulice na „Račana“ není průjezdná;
- posunuté značky začátek a konec obce až za výjezd z benzinky;
- opravili jsme chodník u COOPu.

Oprava kulturní památky – hřbitov D. Ročov

Podrobný popis prací, postřehy a další informace se dozvíte v příštím čísle zpravodaje. Zde alespoň malá ochutnávka
toho, jak práce zdárně pokračovaly za dohledu technického
dozoru investora – Ing. Jana Sochůrka a památkové péče.
Pokrývači vyměnili střešní krytinu, márnice byla staticky
zajištěna táhly, byl nainstalován nový krásný kříž na hlavní bránu, který zdarma vyrobil pan J. Brabec, za což mu
velmi děkuji! Opravu dvou pilířů u brány provedl – jako sub-

Výměna oken v ZŠ Ročov

Na konci října jsem v neděli navečer s paní ředitelkou převzal hotovou zakázku. Škola má nově vyměněná okna ve
dvou třídách (8 oken) a dvě velká okna na schodišti. Celkem zakázka stála 230 000 Kč. Práce probíhaly o podzimní prázdniny, takže nezasáhly do výuky. Jsem rád, že
jsme zvelebili další část naší školy.
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SDH Ročov/Spolek pro obnovu Ročova

Hasiči nezaháleli

Rozšířené stání pro kontejnery

Letos chtěli Hasiči Ročov pořádat opět Dýnějádu, ta se
měla konat 31. října 2020. Bohužel to není letos první
akce, kterou nám překazil nouzový stav. I tak jsme se nedali a dýně, které jsme měli objednané a zamluvené od
loňského roku jsme dovezli na Ročov. Dýně jsme rozvezli
všem dětem na Ročově, Úlovicích i na Břínkov jsme dojeli.
Doufáme, že jsme tím potěšili děti a snad i rodiče. Dostali jsme spousty krásných fotek, na kterých byly vyřezané
dýně od hasičů, dostalo se mám i moc hezkých a kladných
ohlasů. Za fotky moc děkujeme a těšíme se na příští rok,
snad nám to situace dovolí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Městysi Ročov za poskytnutou dotaci na naši činnost. Protože jsme nemohli
zorganizovat všechny akce, část dotace městysi vrátíme,
a tím pomůžeme obci za situace, kdy příjmy jsou z části
kvůli koronaviru omezeny. Za podporu děkujeme.

Pro lepší obslužnost a pro lepší vzhled jsme nechali rozšířit dvě místa pro kontejnery na tříděný odpad. Pod sokolovnou a u hasičárny.

Rekonstrukce ulice Družstevní

Po dlouhém martyriu byly práce zahájeny. Tuto ulici jsme
chtěli dokončit a upravit již v roce 2019, bohužel, museli
jsme akci odložit.
Avšak - vše jsme dotáhli do zdárného konce a na podzim
2020 jsme dostali stavební povolení na Družstevní a
opravu náměstí Na Kozině. Jsem rád, že ulici Družstevní
jsme začali ještě letos. Spoluobčané tak mají například již
tolik kýžený opravený chodník před okály. Rekonstrukce
náměstí Na Kozině je plánována na jaro 2021. Podrobnosti, stejně jako u opravy hřbitova, Vám přineseme v dalším čísle zpravodaje.

SDH Ročov

Činnost Spolku pro obnovu Ročova a okolí v roce 2020

Adventní čas

V letošním roce byly kulturní akce omezeny vládními nařízeními kvůli šíření koronaviru. Uspořádali jsme proto pouze
jednu kulturní akci – pouťovou výstavu
obrazů malíře Pavla Macáka, která byla
úspěšná. Na podzim jsme nechali zrekonstruovat historickou zvoničku v Úlovicích, která teď zdobí tamější malebnou
náves. Zakoupili jsme také nové světelné řetězy na túje ke kostelu, abychom
podtrhli vánoční atmosféru Ročova.
Vše za finančního přispění městyse.
Protože spolek nevyčerpal z logických
důvodů (nebyly kulturní akce kvůli epidemii) všechny finanční prostředky od
městyse, na konci roku městysi solidárně vrátí přes 10 000 Kč. Neutráceli
jsme totiž peníze jen proto, abychom je
všechny vyčerpali, ale vrácením finančních prostředků jsme pomohli městysi
překonat příjmovou koronavirovou krizi.
Již teď se těšíme na rok 2021 a věříme, že budeme moci uspořádat kulturní
akce, na které jste byli zvyklí. Přejeme
Vám za sebe i spolek krásné prožití
svátků vánočních a do nového roku zejména zdraví, pohodu a spokojenost.

Již tradicí bývá, že u příležitosti rozsvícení vánočního stromu pořádá besídku Základní a Mateřská škola Ročov. Letos, bohužel, bylo kvůli viru vše jinak.
Avšak vánoční stromeček jsme přesto rozsvítili první adventní neděli a z rozhlasu jsme pro zpříjemnění atmosféry pustili koledy v podání Ročovského pěveckého sboru.
Děkuji sbormistrovi sboru, Karlu Chloubovi, za nahrávky.
Koledy hrajeme každou adventní neděli při rozsvícení stromečku.
Povedla se i adventní, vánoční, výzdoba. V Ročově betlém
dozdobila škola, v Úlovicích se o to postarali tamní spoluobčané. Tradičně jsme nechali nasvítit oba kostely.

Děkuji všem za zkrášlení městyse.

Vojtěch Václav Pour

Vojtěch Václav Pour, Jan Sochůnek
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Netradiční rozhovor

Netradiční rozhovor/Státní svátek

Netradiční rozhovor s paní učitelkou Hanou
Drexlerovou

Opatrujte se a mějte se rádi. Dnešní nelehká doba to potřebuje. Může být hůř, ale bude líp! Přeji všem do nového
roku zdraví a moc vás, děti, zdravím! Hana Drexlerová

Tentokrát jsme pojali rozhovor trochu jinak. Dlouholetá
paní učitelka H. Drexlerová z Břínkova napsala našim čtenářům několik řádků, ve kterých je mnoho lidské moudrosti, posuďte sami …

Děkuji Ti Hani za krásná slova a Tobě a všem Tvým blízkým
přeji hlavně zdraví a mnoho pohody!
Milena Liptáková

Vážení a milí čtenáři,
byli jsme požádáni o rozhovor. Manžel striktně odmítl a
je to na mně. Nechce se mi psát o sobě. Myslím, že mě
zná dost lidí a těm se nemusím prezentovat, ale v poslední
době je čím dál víc lidí na Ročově, Břínkově a Úlovicích,
které neznám a oni mě také ne, máme smůlu.
Ale protože existuje tisk, šeptanda, tamtamy, drby apod.,
zůstáváme informováni. Někdy nestačíme zírat, co se
děje. My jsme už „starší dorostenci“, myslíme si, že jsme
soudní, ale co se děje s lidmi, nás znepokojuje. Každá
starší generace má pocit, že bylo líp. Ale ono bylo, tak jak
bylo, ale teď se toho nakupilo nějak moc.
Já, já já, moje, moje, moje a vy, vy vy! A kde jsme my? A
když – tak my jsme lepší, my máme, my můžeme … Je
běs to sledovat. Jsme na zaslouženém odpočinku, jsme
rádi, že zatím nikomu velké starosti neděláme. Síly ubývají
a práce přibývá, tak nezbývá než se trochu šetřit. Z učitelských platů jsme nezbohatli, nic jsme nezrestituovali,
nevyhráli jsme, ale i tak z důchodu žijeme slušně. V době,
kdy jsou peníze veledůležité, se tedy uplatnit nemůžeme,
ale to jsme nemohli nikdy. Z normálního platu se zbohatnout nedá a s naším přístupem k penězům a majetku už
vůbec ne. Každý svého štěstí strůjce.

Státní svátek České republiky
Vznik samostatného československého státu. Tuto
významnou událost jsme si připomněli dne 28. října 2020 – přesně 102 let od vzniku demokratické
republiky s prvním prezidentem T. G. Masarykem.
Před 102 lety bylo zapsáno do ročovské kroniky:
„V říjnu 1918 cítil lid, že nastává konec litice válečné, že něco neobyčejného se děje a přijde. Přišel den, kdy lid zubožený válečnými útrapami se
dočkal dne jásotu a radosti.“

Moji prarodiče žili v 19. století a rodiče ve 20. století. My,
z druhé poloviny 20. století žijeme i ve století 21. A tak
máme přehled celkem slušný. A lidem nejbližším věříme.
Věřím a vím, že každá doba si nese své, že ani ta nejvychvalovanější doba nebyla nejlepší a že ve špatné době se
muselo žít a dalo se žít slušně. Všechno je v lidech!
Ale vrátím se k době, kdy jsem kolem sebe měla rušno.
Moje děti, děti ve škole, dojíždění, domácnost, dokonce i
OÚ. Ročov se ZDŠ, s kinem, zubním lékařem, pediatrem,
gynekologií, lékárnou …, všechno fungovalo. Rušno, živo.
Sejde z očí, sejde z mysli, jak pravdivé. Já mám radost,
když se ke mně „moje děti“ hlásí, celá „fara“. Protože tam
jsme byli všichni pohromadě a vůbec nezáleželo na tom,
kdo děti učil, byly naše. Protože jsme měly (samé ženy)
hezké vztahy a myslím, že to cítily i „naše děti“. Byla jsem
tři roky v družině, zakládala jsem ji, heč. Pět let v DPL,
každý pedagog by tím měl projít, a potom rok v Lounech a
zbytek na prvním stupni Ročov. V důchodu jsem suplovala
v MŠ, prostě zkušeností dost.

Války se zúčastnilo 120 mužů z naší obce, z nichž
34 padlo ve válce či zemřelo vinou válečných útrap.
Čest jejich památce.
Připomněli jsme si tedy nejen vznik nového státu, ale
i oběť našich předků, kteří podstoupili válečné běsnění ... aby též jejich zásluhou jsme dnes mohli říci,
že žijeme v hrdém, suverénním, vlastním státě, ve
kterém máme svobodu a demokracii.
Nesmíme zapomenout, že současný náš stát nebyl
vždy samozřejmostí ... a jsem hrdý na to, že i naši
občané, například legionáři, se o naši budoucnost
přičinili.

A proto vím, že nejdůležitější je mít rád děti. Snažit se je vychovávat, a pak teprve přijde učení. Protože normální dítě
se učí přirozeně. Někomu jde všechno, někomu něco a
někomu to jde hůř, a pak nastupuje učitel. Dostat do těch
hlaviček alespoň něco, co se vejde. A vůbec, nemusíme
být všichni inženýři, ale můžeme být vychovaní, spolehliví, empatičtí. Nepovyšovat se a neopovrhovat ostatními.
Přečtěte si Desatero, tam je všechno.

Vojtěch Václav Pour
starosta
Zpravodaj vydává: Městys Ročov (www.obec-rocov.cz), územní samosprávný celek
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Uzávěrka příštího čísla je 15. února 2021. Fotografie V. V. Pour, SHD Ročov,
ZŠ Ročov.
MK ČR E 20377

Úmyslně nikoho nejmenuji, protože by mě mrzelo, kdybych na někoho zapomněla, ale díky moc všem, s kterými
jsem se v dobrém setkala. Ovšem „holky z fary“ vedou!
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