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ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
rok 2021 je ve své polovině a sluníčko a teplo nás snad potěší přízní
o prázdninách.
Druhé číslo zpravodaje máte v rukou a seznámíte se v něm
s kulturními akcemi, které se v našem městysi uskutečnily,
s probíhajícími investičními akcemi a dalšími informacemi.
Přejeme Vám příjemné počtení, hodně zdraví a odpočinku.
Kulturní komise
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Povídka

Sloupek starosty

Co jedli v Podlesí

Sloupek starosty

Snad se vám zdá tato otázka zbytečná a nemístná, ale
Podlesáci žili skutečně jinak než v kraji nebo dnes. V rodinách bývalo maso pouze v neděli. Jen v zimě, když si zabili
krmníka, jedlo se častěji uzené s tvrdými ječnými knedlíky
a se zelím. Udili si doma v komíně. Někteří lidé i pro jiné,
jako na př. v Področově sedlář Svoboda. Někdy v komíně
nalezli netopýra. Ten prý chodí na maso.
Zelí sázeli ve chmelnicích prvničkách i na poli nebo v zahradě. Panímáma pernikářovic měla výborné zelí nakládané.
Žito a ječmen tenkráte byly doma, tedy také domácí chléb
a pravé lívance ječné. Zeleniny bylo málo; nemnozí lidé ji
kupovali u konventního zahradníka Veselého. Špenát se u
nás nejedl a také ani nesil, ale byly tam divoce rostoucí
jeho výborné náhražky, kopřivy a lebeda. Lebedu mladou
a bujnou s kompostů, brambořišť i chmelnic jedli jen židé.
Na jaře sázeli do chmelnic prvniček také jedlou řepu a na
podzim sklízeli ohromně veliké hlavy. Tu vařili se skopovým
masem, které bylo lacinější, libra za 26 kr. Hovězí stálo
28 kr., vepřové 32 kr.
Český vepřový dobytek se pěstoval, ale nejvíce vepřového
dobytka honilo se k nám z ciziny. Dovážel se sem po dráze,
totiž jenom do Loun, dobytek uherský a polský.
Pan Schaffer z Loun s honáky přihnal mladá asi čtvrtletní prasátka až do vsi. Tam si sousedé koupili krmníky za
12–16 zl., které platili až k sv. Václavu. Později se dobytek
honiti nesměl, tak to přestalo.
V Podlesí roste mnoho hub, ale domácí lidé jich mnoho
nesnědli. Chudina je prodávala v Lounech. Zdejší lidé jedli
jen hřiby, lišky a ryzce, ostatní byly jim prašivky, prý jedovaté. Židovky však rády chodily do panské třešňovky na
Tabulku a hledaly tam žampiony. Já jsem poznal žampiony
teprve v Lounech od spolužáků; hoši z Lenešic sbírali je
pod koňským trusem na vojenském cvičišti. Jedli jsme je
syrové, chutnaly jako mandle. Česáči sbírali i jedli skoro
všecko a nebylo jim nic.
Také lesního ovoce domorodci snědli málo. Na sbírání neměli času, na koupení peněz, a co děti samy nasbíraly,
hleděly také samy snísti. Hospodyně mazaly rozvařenými
jahodami lívance a vdolky. Chudina odnesla na trh do Loun
spoustu hub a jahod; byl to pro nemajetné rodiny slušný
příspěvek.
Psů nebo koček nebyl by tam jedl ani nejchudší člověk.
Také králíky jedli jen v rodinách nejchudších; naše maminka by nám nebyla půjčila ani nádobí na králíka. Všeobecně
se věřilo, že králík se páří s potkanem. Spíše a raději Podlesáci jedli zajíce, kterého „našli“ někde v lese nebo na poli.
Od myslivce Chládka kupovali jsme zajíce po 1 zl.; dobrý
stařec, ale takto vyhlášený pytlák Pázler zaopatřil zajíce
snad laciněji, zaopatřil i srnce. Nevím, proč jsme mu říkali
Žižka. Za ženu vzal si babiččinu služku; pocházela z Oulovic. Když ji před veselkou provázel do Oulovic, říkal: „Vidíš,
Nanynko, to je všecko moje,“ a ukazoval na področovské
údolí. Ona zas mu říkala, že dostane 600 zlatých pretence. Na svatbu jí půjčila panímáma sukni, ovšem na věčnou
oplátku, a pantáta jí dal zlatník pro velebného pána.
(pokračování v dalším čísle zpravodaje)

Vážení spoluobčané,
v prvním čísle letošního roku jsem psal, že koronavir stále
nechce odejít. Nechci to zakřiknout, ale zdá se, že v současné době odchází. Je to dobrá zpráva pro všechny!
Všichni si přejeme, ať se život vrátí do „normálu“. Městys
věnoval našim starším spoluobčanům roušky a následně
respirátory zdarma, jako pomoc při ochraně zdraví v době
největšího výskytu viru.
Letošní zima, respektive jaro, bylo takové, jak by mělo být.
Už jsme možná trochu zapomněli na chladné jarní dny,
déšť apod. V tomto roce jsme si vzpomněli a pro přírodu
je to jedině dobře.
Jsem velice rád, že se rozběhly skoro všechny velké akce,
které máme na letošní rok v plánu. Rekonstrukce náměstí
na Kozině se chýlí ke konci, to samé se dá říci o novém
veřejném osvětlení v D. Ročově, začaly práce na opravě
požární nádrže v Břínkově. V souvislosti s D. Ročovem
chci zmínit v současné době probíhající bezplatnou opravu
hřbitovní zdi, o které informoval v minulém rozhovoru pan
Ing. Jan Sochůrek, Ph.D. Děkuji Davidovi E. z D. Ročova,
který již v minulém roce natřel, ve spolupráci s městysem,
zábradlí nádrže na návsi v D. Ročově.
V tomto čísle zpravodaje se o investičních akcích dozvíte
více v samostatném článku, nicméně i zde musím uvést,
že nám byly schváleny další dvě dotace! Zároveň jsme požádali o dotaci na výměnu vrat u hasičárny a chceme získat dotaci na veřejné osvětlení v D. Ročově.
Je smutné a zároveň neskutečně drzé, že se někdo dvakrát vydával za Kontrolní výbor Městyse Ročova a poslal
za tento výbor udání na Ing. Jana Sochůrka, Ph.D., jednou na živnostenský úřad, podruhé na policii. Vedení obce
podalo za tento podvod trestní oznámení na neznámého
pachatele. Je nutné podotknout, že celé vedení městyse
se nebude vyjadřovat k jednotlivým napadením, pomluvám
a invektivám, ať jsou psané kdekoliv – k tomu obecním časopis neslouží, ale ohradíme se vždy a budeme se bránit,
pokud to uznáme za nutné!
Je zarážející, že ti, co říkali, že nikdo nekoupí pozemky na
zamýšlenou stavbu rodinných domů u ZD Ročov, se náhle
přihlásili o koupi poté, co zjistili, že o jeden ze dvou pozemků mají zájem manželé J. a M. Fricovi. Ti samí lidé a jejich
podporovatelé na letošním zastupitelstvu zase tvrdili, že
na pozemcích nejde stavět, ač tito lidé před dvěma lety
nám říkali, ať co nejdříve tyto pozemky rozdělíme geometrickým plánem a nabídneme je k prodeji pro stavbu domků. Dva roky se nic nedělo, nikdo je nechtěl, až se přihlásili
manželé Fricovi a ejhle … po pozemcích je sháňka převelká … Závěr si každý udělá sám …

Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour
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V příštím zpravodaji pro Vás chystám článek o odpadovém
hospodářství. Současné vedení městyse, jak již několikrát
deklarovalo, nechce měnit současný systém odpadového
hospodářství, ani zvyšovat poplatek za odpad. Zvyšování
nákladů na systém odpadového hospodářství bereme
jako službu spoluobčanům, kteří jsou ukáznění, třídí a nevytvářejí černé skládky. Odstartovali jsme třetí vlnu kompostérů zdarma pro občany. Všech 80 kompostérů našlo
svého majitele a jsme rádi, že o ně byl zájem. Celkem jsme
občanům zdarma poskytli přes 160 kompostérů.

Sloupek starosty/ Z jednání Zastupitelstva

Z jednání Zastupitelstva/ Z jednání Rady

Jsem velice rád, že jsme po dlouhé době mohli uspořádat několik kulturních akcí. Děkuji myslivcům za pomoc při
opravě oplocenky v obecním lese. A jako již několikrát, děkuji za spolupráci ZD Podlesí Ročov, spolupráci mezi obcí
a družstvem je na vynikající úrovni a já si toho vážím!

podloží, 2. splnění dodatečného požadavku SÚS na osazení odvodňovacího žlabu včetně napojení do dešťové kanalizace, 3. práce požadované nad rámec stavby, tj. provedení zpevněné plochy ze zámkové betonové dlažby u č.p. 87
a 4. úsporu v souvislosti s využitím výkopku; za celkovou
cenu plus 264 400,06 Kč vč. DPH k již schválené ceně
díla, viz rozpočet zmíněných prací přílohou zápisu.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 6
(Chládek, Choura, Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová);
zdržel se: 0

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné léto, plné radosti a
pokud možno i odpočinku. Hodně zdraví.
Vojtěch Václav Pour
starosta

•ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb
mezi Městysem Ročov a firmou Marius Pedersen, a. s.,
Hradec Králové, IČ 42194920, k zajištění přepravy, využití či odstranění odpadů ve vlastnictví objednatele, nájem
sběrných nádob a poskytování ostatních služeb pro období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2023 na základě výběrového
řízení, kde firma Marius Pedersen vyhrála nad společností AVE Kladno, s. r. o., v poměru 100 ku 61,7 bodu dle
nabídek společností a zápisu z hodnocení nabídek a otevírání obálek.
Hlasování: pro: 15 (Fric, Gebauský, Charvátová, Chládek,
Choura, Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš,
Petrová, Pour, Pourová, Sejval, Vinšová); proti: 0; zdržel
se: 0

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova (výběr
usnesení)

•ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na akci Oprava požární nádrže Břínkov mezi Městysem
Ročov a firmou Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc, s. r. o., IČ 03028666, z důvodu proveditelnosti
opravy, kdy se v průběhu přípravy vyskytly problémy, se
kterými projektová dokumentace zadaná v roce 2018 nepočítala, za cenu dle rozpočtu (přípočtů a odpočtů) plus
301 442 Kč vč. DPH k již schválené ceně díla, viz příloha
zápisu.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 4
(Chládek, Choura, Sejval, Vinšová); zdržel se: 2 (Jirman,
Lavičková);

•ZM schvaluje, že vlastní prodej stavebních parcel (pozemků zamýšlených pro stavbu) se uskuteční až po přijetí
zastupitelstvem schválených pravidel pro prodej stavebních parcel.
Hlasování: pro: 14 (Fric, Gebauský, Chládek, Choura,
Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová,
Pour, Pourová, Sejval, Vinšová); proti: 0; zdržel se: 0
•ZM schvaluje Pravidla Městyse Ročova pro prodej stavebních pozemků.
Hlasování: pro: 13 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová,
Pour, Pourová, Vinšová); proti: 2 (Chládek, Sejval); zdržel
se: 0

Z jednání Rady městyse Ročova (výběr usnesení)

•ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2020 s rozpočtovými opatřeními č. 17, 18 a 19.
Hlasování: pro: 12 (Fric, Gebauský, Choura, Jirman,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Vinšová); proti: 0; zdržel se: 2 (Chládek, Sejval)

Schválili jsme:
•žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova, výzva
MAS Serviso, č. 5 na akci: Rekonstrukce hasičské zbrojnice – 1. etapa.

•ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2021 s rozpočtovými opatřeními č. 1–6.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 5
(Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval, Vinšová); zdržel se:
1 (Choura)

•Partnerskou smlouvu mezi Ing. Rostislavem Marešem,
IČ 74569589, a Městysem Ročov v rámci projektu s názvem Rekonstrukce hasičské zbrojnice – 1. etapa s tím,
že Ing. Mareš bude bezúplatně po celou dobu realizace
a udržitelnosti projektu provádět odborný dotační management a dohled nad realizací projektu.

•ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo
na akci Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Na
Kozině a v ulici Družstevní, Ročov, mezi Městysem Ročov
a firmou EKOSTAVBY Louny, s. r. o., IČ 10442481, na
základě předloženého rozpočtu, který zahrnuje 1. změnu
konstrukce komunikace v návaznosti na zjištěné vlastnosti

•Partnerskou smlouvu mezi Zemědělským družstvem
Podlesí Ročov, IČ 00121550, a Městysem Ročov v rámci projektu s názvem Rekonstrukce hasičské zbrojnice
– 1. etapa s tím, že ZD Podlesí Ročov bezúplatně zajistí
demontáž a likvidaci starých vrat hasičárny.
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Z jednání Rady

Z jednání Rady/ Zapomenutí spoluobčané

•Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským intervenčním fondem
a Městysem Ročov ohledně poskytnutí dotace 200 000
Kč na akci Úprava veřejného prostranství v lokalitě Na Kozině.

•poskytnutí finančního příspěvku (daru) 1 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení
hasičů Louny.
•uzavření Smlouvy o předfinancování a spolufinancování aktivit projektu mezi Mikroregionem Lounské Podlesí
a Městysem Ročov na obdržení 80 kusů kompostérů pro
naše spoluobčany.

•přijetí dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na akci: Obnova vnějšího pláště
márnice a hlavního hřbitovního kříže na hřbitově v Horním
Ročově z Ministerstva zemědělství ČR.

•provedení pročištění a zmonitorování odtoku požární
nádrže v Břínkově firmou MAT Domoušice, s. r. o., do
10 000 Kč bez DPH, dle předběžné cenové nabídky.

•přijetí dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace
ve výši 616 000 Kč na akci: Oprava požární nádrže Břínkov z Ministerstva zemědělství ČR.

•Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb
a nadstandardních služeb v oblasti kultury a vzdělávání
mezi Městskou knihovnou Louny, příspěvkovou organizací, a Městysem Ročov.

•zaslání částky 16 562 Kč krajskému úřadu ÚK jako vratku dotace, která celkem činila 700 000 Kč, z důvodu podání podnětu („udání“) ke krajskému úřadu třetí osobou,
i přesto že městys postupoval v dobré víře v souladu s dodavatelem stavby, technickým dozorem i projektantem.

Všechna usnesení schválena všemi přítomnými členy
rady.

•podání trestního oznámení na neznámého pachatele z důvodu podvodného jednání třetích osob ve vztahu
k městysi tak, že se třetí osoby lživě vydávaly za kontrolní výbor městyse a pověřuje právního zástupce městyse,
JUDr. K. Davida, aby podnikl patřičné kroky.

Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour

Zapomenutí spoluobčané
Již v 19. století v Ročově s námi žila i velká komunita
spoluobčanů židovského vyznání. Vždyť v 80. letech 19.
století byl Ročov co do jejich počtu na 3. místě v okrese
za Hříškovem a Louny. Je proto určitě namístě si jejich
v konečném vyznění tragický osud připomenout.
První doklady o židovských obyvatelích v obci máme již
z 1. poloviny 19. století: v r. 1837 zde působil první diplomovaný doktor Jakub Unger. Další jméno se objevuje
v roce 1850: Leopold Salus s rodinou, majitel čp. 3. Počet narůstal a v r. 1861 je doloženo 30 osob židovského – nebo jak se říkalo izraelitského – vyznání. R. 1880
při sčítání obyvatel měl Ročov 806 osob, z toho 56 Židů.
Roku 1875 je zapsáno 69 osob a r. 1891 71 osob, což
představovalo 10 % tehdejších obyvatel.

•podání trestního oznámení (popř. připojení se k podání
dle usnesení č. 58/2021) na neznámého pachatele z důvodu podvodného jednání třetích osob ve vztahu k městysi tak, že se třetí osoby lživě vydávaly za kontrolní výbor
městyse ve vztahu k Policii ČR (poprvé to bylo ve vztahu
k živnostenskému úřadu) a pověřuje právního zástupce
městyse, JUDr. K. Davida, aby podnikl patřičné kroky.
Mateřské škole Ročov, p. o., převod hospodářského výsledku za rok 2020 v částce 311,65 Kč do rezervního
fondu školy.
•Základní škole Ročov, p. o., převod hospodářského výsledku za rok 2020 v částce 31 909,36 Kč do rezervního
fondu školy.

To se promítlo i do organizace jejich náboženského života.
K bohoslužbám se nejprve scházeli v čp. 18., jehož majitelem byl obchodník Volf Fanta. Roku 1867 byla založena synagoga, zbořená r. 1961. Stála proti dnešnímu čp.
87 a sloužila nejen Židům z Ročova, ale také z Domoušic,
Třeboce, Pochvalova, Vinařic, Senkova a Konětop. Roku
1872 vznikla v protějším čp. 87 židovská škola. Neměla
dlouhého trvání, zanikla již r. 1896. Německy mluvících
žáků ubývalo, poněvadž naprostá většina Ročova mluvila
česky a v tomto roce byla postavena dnešní školní budova, čehož využili i židovští občané a děti posílali sem. Vůbec lze říci, že ročovští izraelité se sžili s obcí, doložené
dokumenty nemluví o antisemitských sporech, i když jistě
vše nebylo ideální, a po roce 1918 psali původní německá
příjmení česky. Takže žádný Lauscher, ale Laušer, žádná
Marta Fanta, ale Fantová, nikoliv Sidonie, ale Zdeňka. O to
tragičtější je jejich osud.

•vyúčtování dotace (neinvestičního příspěvku) od městyse
pro FK ZD Podlesí Ročov, ČSS, z. s. – sportovně střelecký
klub Ročov a ZB Karakal Ročov, z. s.
•žádost ZB Karakal Ročov, z. s.; Mysliveckého spolku
Ročov, z. s., SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Ročov
a FK ZD Podlesí Ročov o poskytnutí neinvestiční dotace
30 000 Kč na činnost dle předložené žádosti.
•žádost Mgr. Lukáše Valdy o poskytnutí dotace 30 000
Kč na výstavbu domovní čističky odpadních vod.
•uzavření Darovací smlouvy na 1 000 Kč se Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., okresní organizace Louny, na činnost a potřeby svazu.
•uzavření Darovací smlouvy na 500 Kč se společností
Zdravotní klaun, o. p. s., na činnost a potřeby obecně
prospěšné společnosti.

Obchodníky do Ročova samozřejmě lákal chmel. Je vžitá
představa, že každý Žid byl obchodník, což platilo o většině
z nich. Ale byli zde i dva zemědělci: Jindřich Fišl v čp. 14
a Mořic Laušer v Kláštěře v čp. 70, dnes zbořená

•uzavření darovací smlouvy na částku 12 000 Kč s Městem Louny, jako peněžitý dar na provoz lékařské pohotovostní služby.
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Zakládací listina synagogy:
V roce 5629 po stvoření světa dne 16. Elul tohoto roku
byla s pomocí Boží a za přispění Všemohoucího dokončena stavba božího stánku v israelitské náboženské obci
v Horním Ročově. Stavba byla započata v roce 5627
(1867) za předsednictví pana Šalamouna Fanty ve 22.
roce vlády císaře Františka Josefa Rakouského.

„Laušrovna“. Zajímavým způsobem Ročov vydělal na
chmelových obchodnících. Ti potřebovali spojení se světem ohledně vývoje cen chmele a velkou měrou se zasloužili o zřízení telegrafu v r. 1885. Obec o to usilovala
již dlouho, ale náklady byly veliké. Nakonec Ročov zaplatil
225 zl., židovští obchodníci doplatili zbytek 230 zl. Jistě
lze namítnout, že to nedělali jen z lásky k obci, ale ta z toho
měla rovněž veliký užitek.
Soužití obou skupin obyvatel můžeme doložit i touto skutečností. Německy mluvící Židé založili r. 1869 čtenářský
spolek Lesekränzchen, Češi svůj r. 1874. A brzy vidíme
v seznamech členů příslušníky obou jazyků.

V roce 1858 o sobotě Bereschitz konala se první bohoslužba v jedné malé místnosti. Obzvláštní zásluhy o stavbu
nyní dokončenou si získali tito mistři řemeslníci: Vojtěch
Kinšt stavitel, Prokop Vaic tesař, Čeněk Pavlovský a Čeněk Friedrich truhláři. Členové náboženské obce a hlavy
rodin jsou: Šalamoun Fanta, Josef Fanta, Eduard Fanta,
Adam Hölzel, Adolf Hölzel, Mořic Lampl, Jáchim Lauscher, Eliáš Lauscher, Mořic Ábeles Třeboc, Josef Pollak,
Markus Wolf, Jakub Unger, Mojžíš Salus, Alois Pollak,
Josef Taussig st. a ml. Pochválov. Všichni tito přičinili
se všemožně o dohotovení stavby, podporováni ve svém
šlechetném počínání dobrosrdečnými lidmi a přáteli a jediným Všemohoucím.
Horní Ročov, dne 16. Elul 5629, tj. dne 23. srpna 1869.
Presentace israelitské náboženské obce Šalamoun Fanta
v.r. předseda.

Tragický osud těchto spoluobčanů se naplnil v únoru
1941, kdy do Ročova byli soustředěni i Židé z okolí a 18.
února odešli do transportu. Určitě si zaslouží své připomenutí, přičemž jména uvedeme v té podobě, jak jsou
zapsána v německém seznamu: Ernst Fanta, Betty, Ida,
Marie z čp. 18; Hugo Fischl, Anna, Kamila, Marie, Olga,
Sidonie, Alfréd z čp. 14, Ludwig, Margita, Olga Fuchs z čp
70; Ernestine Glück z čp 14, Josef Kohn z čp. 14; Franz,
Julie, Olga, Věra Lauscher z čp. 18; Karoline Lauscher
z čp. 70; Otto Pollak z čp. 14. V koncentračních táborech
jich zemřelo 15, do Ročova se vrátil jen Alfréd Fišl – Ročovský.
Zaslouží si vzpomínku, vždyť více jak sto let byli součástí
života Ročova.

Karel Mareš
Fotografie synagogy ze sbírek Židovského muzea v Praze.
Ročovská synagoga stála na prázdném prostoru vedle
současného zdravotního střediska (bývalé židovské školy).

Investice
V malém ohlédnutí Vám přinášíme informace ohledně
právě probíhajících akcí. Nejprve je však nutné podotknout, jak si vedeme v rámci získávání dotací. Získali jsme
dotaci 616 000 Kč na opravu požární nádrže v Břínkově, 200 000 Kč na veřejné prostranství Na Kozině (okolí lípy), 200 000 Kč na opravu vnějšího pláště márnice
a hlavního hřbitovního kříže na hřbitově v Horním Ročově.
Jak již víte, na opravu střechy ZŠ jsme získali 350 000
Kč, dalších 350 000 Kč na opravu náměstí Na Kozině
a 700 000 Kč na opravu kulturní památky – hřbitova
v Dolním Ročově.
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Požární nádrž Břínkov – před zahájením prací jsme museli udělat kamerové zkoušky odtoku, které ověřily funkčnost odtoku. Firma převzala staveniště a můžeme se těšit na rekonstrukci. Přivaděč budeme realizovat za velké
spolupráce se ZD Ročov. Po této akci volali dlouho snad
všichni břínkováci, a když došlo na rozhodování o realizaci,
zastupitel z Břínkova pro tuto akci ruku nezvedl.

Bohužel jsme museli vrátit z těchto 700 tisíc Kč necelých
17 tisíc z důvodu „stížnosti, udání, nazvěte to, jak chcete“, od pana Chládka, Hrdličky a Sejvala, kteří si stěžovali
na městys u krajského úřadu. Poslali jim 21 stran, kde
na městys tzv. „kydají špínu“. Krajský úřad de facto nic
nevzal v potaz, krom uložení odvodu této malé částky za
to, že nátěr márnice vnitřní a vnější nebyl do konce roku
2020 proveden. Nicméně městys postupoval v dobré
víře, protože dodavatel měl barvu připravenou, ale klimatické podmínky nedovolily barvu aplikovat, její aplikace byla
dohodnuta na příhodné klimatické podmínky. A vzhledem
k tomu, že nelze z rozpočtu stavby určit pouze cenu prací
na nátěrech, bylo rozhodnuto o proplacení celé částky.
Tento postup byl v souladu s technickým dozorem, dodavatelem, projektantem a investorem. Nicméně na „udání“
musí městys minimální část dotace vrátit. Tady je vidět,
jak někomu „jde o blaho“ městyse …

Veřejné osvětlení D. Ročov – hlavní část akce je za námi
a našim spoluobčanům z D. Ročova již několik týdnů svítí
v noci nové veřejné osvětlení, které je chytré: v hluboké
noci samo tlumí svoji intenzitu. Rozhodli jsme se, že vyměníme i osvětlení u kostela a kláštera, a to za pěkné,
historizující, aby ladilo s komplexem kláštera.
ZŠ Ročov – střecha je zatím bohužel stále ve fázi žádosti o
stavební povolení, které je potřebné. Až se vyřídí všechno
„papírování“, přikročíme k vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele stavby.

Názor Ing. Jana Sochůrka, Ph.D., na tuto „záškodnickou“
akci proti městysi (tzn. proti všem lidem zde žijícím …):
Je to konkrétní obraz toho, jak se tam jmenovaní „odborníci a škodiči“ snaží podtrhnout každý krok, který
městys podniká.
Dá se předpokládat, že takto budou útočit na každou
akci, která se realizuje, nebo bude realizovat. Je to
úctyhodný výkon, co všechno dokáží vymyslet nebo vyfabulovat.
Kdyby vzali raději lopaty a košťata a napřeli své úsilí pro
zvelebení obce. Určitě by se měli místo pozdravu všem
občanům nahlas omlouvat. To by jim možná v budoucnu
pomohlo víc.

Hřbitov Dolní Ročov – stavba márnice je dokončená,
stejně jako centrální chodník. Po konzultaci s památkáři
(s nimi jsme konzultovali vždy a všechno!) probíhá oprava
ohradní zdi hřbitova. Opravený hřbitov, kulturní památka
v majetku městyse, bude společně s opraveným kostelem
a celým historickým komplexem ozdobou Dolního Ročova.

Bohužel jsme nezískali dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, ačkoliv jsme měli podané tři žádosti. Převis žádostí
byl však nad možnosti ministerstva, proto byla uspokojena
pouze malá část ze všech žadatelů. Samozřejmě se budeme snažit získávat dotace i nadále. Schválili jsme žádost o
dotaci na výměnu vrat u hasičárny a budeme se ucházet
o dotaci na veřejné osvětlení v D. Ročově. A teď stručně o
plánovaných a současných investičních akcích:
Kozina – probíhající práce se chýlí ke konci, z důvodu velice mokrého a studeného jara začaly práce později, ale
jak se můžete sami přesvědčit – náměstíčko bude krásné!
Pokud měli občané nějaký problém či dotaz, snažili jsme
se ho vždy vyřešit co nejdříve a ku prospěchu obou stran.
Pracovníci firmy Ekostavby jsou šikovní a odvádějí dobrou
práci.

Hřbitov Horní Ročov – získali jsme dotaci 200 000 Kč
na opravu vnějšího pláště márnice a hlavního hřbitovního
kříže. Po této opravě byla i v městysi poptávka, když vyšla
dotace, chceme akci uskutečnit. Vážíme si totiž našich
předků.
Chodníky podél hlavní silnice – příprava projektu probíhá, bylo učiněno zaměření. Další fáze budou následovat.
Nové chodníky podél hlavní silnice jsou naší prioritou, proto jsme rádi, že zastupitelstvo odhlasovalo vypracování
projektu, bez kterého nelze akci provést.
Gramofonka – pracujeme na projektu, bohužel nás zdržel
koronavir, avšak věříme, že o prázdninách se časová ztráta dožene. Gramofonová ulice je další komunikací, kterou
plánujeme opravit.
Vojtěch Václav Pour
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Rozhovor s patriotkou a dobrou duší Úlovic paní
Milenou Liptákovou

spoluobčany a pod. Jen je mi líto některých lidí, kteří mnou
pohrdají, aniž by znali více. Myslí si, že jsem cenu dostala
za sbírání smetí a sázení kytiček? Ale to je jejich názor …
Snažím se být prospěšná společnosti.

1. Milen, jak vzpomínáš na Tvoje dětská a studijní léta?
Dětství jsem prožila v Praze na Letné u tunelu, bydleli
jsme v 5. patře bez výtahu, navštěvovala jsem školku Nad
Štolou a základní Letohradskou školu. Ve třetí třídě jsme
se stěhovali do Vokovic – škola Červený vrch, byla v té
době nejmodernější a největší v Praze.
Vybavuji si výpravy do Divoké Šárky, řádili jsme v parku s dětmi ze sídliště. Potom jsem nastoupila na učiliště v Hloubětíně – obor kuchař. Pracovala jsem nejdříve
v Klubu novinářů v Pařížské ulici, potom na Pražském hradě – Vikárka. Nastoupila jsem dálkově na střední školu,
ale protože jsem měla již druhou dceru a přišel rozvod,
tak jsem ji nedokončila.

5. Jsi též dlouholetou zastupitelkou. Nechci se Tě ptát
na atmosféru v obci, každý ví – kdo a jak se chová a pracuje pro sebe či obec, ale pověz čtenářům, jak vnímáš
rozvoj obce za poslední dekádu?
Působím již třetí volební období v zastupitelstvu. Je mi líto,
že někteří lidé, nově žijící zde ve vsi, nemají k místu takový
vztah jako starousedlíci. A místo, aby se snažili sžít a zapadnout, tak si myslí, že jsme tu všichni „blbci“ a nevíme,
jak to tady máme krásné, nevíme, koho chceme na radnici a vlastně nevíme nic, protože jsme ti „starousedlíci“
a oni nás musí vyvést z omylu … tohle nikdy nepochopím
a ani pochopit nechci. Naštěstí takových lidí je minimum.
Rozvoj obce se za poslední dva roky posunul dopředu, a to
i přes neustálé okopávání kotníků opozicí, neustálým stěžováním si všude možně, házením klacků pod nohy současnému vedení obce apod. Tohle nepamatuji. Dříve se
totiž uznávaly výsledky voleb, ale někteří holt neunesli porážku. Nepodařilo se jim vyhandlovat něco pro sebe i přes
různé nabídky a výsledky voleb odpovídají složení na ročovské radnici, za což jsem ráda. Podporovala jsem současné vedení a podporovat ho budu, protože je pro všechny
obce městyse tou nejlepší volbou! Alespoň já jsem o tom
přesvědčena.

2. Když se řeknou Úlovice, co se Ti vybaví? Jaké máš
pocity?
Po rozvodu jsem se přestěhovala do Úlovic do domku po
příbuzných. Úlovice byla od mala moje „srdcovka“, vzpomínky na prababičku Kristýnku, babičku Nandu, spoustu
kamarádů ve vsi. Prázdniny, víkendy, práce na polích, brigáda na chmelnici. Večery pod lípou na návsi, vůně lilií pod
okny pokoje, ptáci, žáby a pod okny potůček. Plno zvířátek
na dvorku a pejsek Bobík, který za námi utíkal až k Ročovu, když jsme odjížděli autem – Volhou – do Prahy, to jsem
brečela a chtěla se vrátit k babičce. Hora nad vesnicí,
jako barevná kulisa pokaždé jiná, ale nejhezčí barevná,
zlatá, začátkem října. A od lípy, výhled na Středohoří.
3. Vím, že jsi pracovala jako průvodkyně v galerii
v Lounech, v současné době stále pracuješ již 16 let
jako řečnice v obřadní síni. Musí to být velice těžké,
viď?
Dělala jsem jeden čas i družinářku v ročovské škole.
Potom v galerii XXL průvodkyni a nyní 16 let řečním na
pohřbech. Je to náročná, přesto originální činnost. Co
člověk, to jiný příběh, který dojme pokaždé jinak a některé
na mě hodně zapůsobily. Když je to mladý člověk, malé
dítě, tragický konec, nebo známý a blízký člověk … Musím
ale udržet „tvář“ a pozůstalé provést obřadem. Psychicky
je to velice vyčerpávající.
4. Uspěla jsi v soutěži Senior roku, přibliž čtenářům,
za co jsi byla oceněna?
Cena „SenSen“. Ocenění za záchranu lidských životů. Během dvou let čtyři případy: malá holčička opařená, poskytla jsem první pomoc. Soused měl zase infarkt. Známá
se topila v rybníku, chytla ji křeč a vytáhla jsem ji z vody.
Sousedka – těžké zranění tepny, zastavila jsem krvácení
rány. Na Ročově auto srazilo dívku před školou, odnesla
jsem ji v náručí ze silnice a zavolala pomoc.
Přesto, že mám po autonehodě napevno sešroubovanou
páteř (tři náročné operace), tak dělám všechny práce
i sportuji, i když jsem se musela znova učit chodit. Cenu
jsem dostala i za další moje aktivity ve spolcích, pro obec,
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6. Organizuješ mnoho akcí, máš plno zálib a aktivit.
Zkus občanům přiblížit, co Tě nejvíce naplňuje?

Děkuji všem, kteří pomohli a všem, kteří se starají o nádrž
a její okolí v čele s M. Liptákovou.

Baví mě organizovat různé akce (výlety, táboráky, zpívánky
v kapličce, soutěže, loutkové divadlo …), ráda se podílím
na přípravách kulturních akcí obce. Iniciuji opravu kapličky, zvoničky, čekárny, laviček apod. Mohlo by být i mnohem více pořádku ve vsi, pokud by všichni udržovali čisto
ve svém okolí. Stále je spousta práce na zkrášlení obce
a jejího okolí. Kdyby všichni si jen „zametli“ před svým domem, bylo by hned veseleji. Těžko mohou stíhat zaměstnanci městyse všechno v jeden čas … Působím také ve
spolku Šatník paní mlynářky, který má sídlo v Košticích.
Je nás tam dvanáct žen i plno dětí, předvádíme dobové
modely oblečení, hrajeme veselé scénky při vystoupeních,
a dokonce máme každá ušitý originální lidový kroj na míru.
V tom jsem jela rovnou z Úlovic na vystoupení v autobuse
a dostalo se mi i uznání od mládeže: „Hele tetka z Moravy“. A údiv řidiče i cestujících. Mám ráda legraci a veselé
lidi kolem sebe.
Pečuji o svoji 88letou maminku, domácnost, zahradu,
psy, kočky, morčátka i drůbež. Fakt neznám slovo „nuda“.
Ale čím víc toho je, tím jsem radši – člověk nemá čas na
hlouposti, pozorovat nemoci. Ale samozřejmě, člověk
musí mít kolem sebe fajn lidi, naštěstí je mám a od těch
bezcharakterních se držím dál …

Slavnost v mateřské škole
V naší MŠ se konala zahradní slavnost, kde se školka
loučila s předškoláky. Za vedení městyse se akce zúčastnila paní místostarostka V. Petrová a paní radní
M. Charvátová. Paní místostarostka předala předškolákům knížečku a přání. Za hezkou slavnost děkujeme mateřské škole a všem předškolákům přejeme hodně úspěchů ve škole!
Přehlídka historických vozidel a traktorů
Dopoledne před dětským dnem patřilo historickým vozidlům a traktorům. Jejich přehlídka byla k vidění v parku.
Děkuji našim hasičům za skvělý dopolední i odpolední program, zejména J. Charvátovi ml. a ZD za otevření muzea
chmele.

Děkuji Ti za odpovědi a Tvoji práci pro spoluobčany
a městys!

Kulturní akce

Dětský den Ročov
Šťastných a neuvěřitelných 130 dětí se zúčastnilo našeho
dětského dne, který jsme pořádali společně s ročovskými spolky, školami a sponzory. Děkuji všem za spolupráci
a účast na této nádherné akci! Doprovodný program zajistili naši hasiči s programem pro dospělé ... Nechyběla
ani přehlídka historických vozidel a traktorů. Děti soutěžily
v devíti disciplínách, bylo pro ně připraveno občerstvení
v podobě koblih, koláčků, ovoce, zeleniny, párků … Zábavné odpoledne bylo doplněno o skákací hrady, zmrzlinu,
gril, bublinky apod. Věřím, že si děti akci užily a těšíme se
zase za rok na viděnou!

Vítání občánků
Přivítali jsme v Kulturním domě Ročov pět občánků společně s předsedkyní kulturní komise paní I. Kubátovou a
dětmi ze ZŠ pod vedením paní učitelky E. Citové. Rodiče
dostali například přání, knížku, deku a maminky květinu.
Dětem děkuji za krásné vystoupení. Našim novým občánkům přeji hlavně hodně zdraví a ať spojí svůj život s naší
krásnou obcí. Blahopřeji všem šťastným rodičům.

Vzpomínání patriota

Čištění požární nádrže
Ve spolupráci s ZD Ročov, našimi hasiči a dobrovolníky
jsme vyčistili opět po roce požární nádrž v Úlovicích. Děkuji
všem za účast a pomoc. Odměnou byl nejen dobrý pocit,
ale i drobné občerstvení od městyse jako poděkování.
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Střípky z Úlovic

nebo ve svých bytech těžce prožívají tuhle situaci. Taková nejistota, zlost i zmatek vytváří v lidech divné vztahy.
Uvědomme si, že nikdo z nás všech nikdy neví, kdy bude
potřebovat pomoci. Proto zanechme napadání, lži, urážky
a ponižování, vždyť ten život je přeci o něčem zcela jiném
… a bude nám lépe. Snad se tato „divná doba“ už nevrátí.

Výlet seniorů
Naši senioři se dočkali. Uskutečnil se, kvůli koronaviru
odložený, výlet seniorů. Navštívili jsme krásný zámek Manětín ve stejnojmenném barokním městečku. Na oběd to
neměli senioři daleko, najedli se v zámecké restauraci.
Odpoledne bylo zasvěceno Mariánským Lázním, které nabídly mnoho krásného ze své nabídky (kolonáda, zpívající
fontána, oplatky, prameny, cukrárny a další). Výlet pořádal městys ve spolupráci se ZD Podlesí Ročov, kterému
děkujeme. Na fotografii chybí několik seniorů, kteří se
opozdili, řidič autobusu (kterému moc děkujeme za skvělý
odvoz) a fotograf. Věříme, že se výlet líbil a těšíme se s
Vámi na další.

Práce obyčejného zastupitele (zastupitelky)
Dá se říci „veřejný činitel“ obce koná svoji funkci různými
způsoby. Někdo upozorňuje, fotí, zveřejňuje na FB a PC
různé potřeby, nedostatky, manipuluje s veřejným míněním tím, že pomlouvá a lže a jiný dělá pořádek ve vsi, uklízí
a zametá svinčík u kontejnerů, sbírá odpadky podél cest,
oznamuje lidem, kdy přijede prodejna, nepůjde elektřina
a jiné aktivity. Bylo, je a bude vždy mezi námi dost jedněch
(i když věřím, že těch o dost méně) i těch druhých, ale
o tom občané ví svoje, jak a kdo pro druhé pracuje.

Pouť – pozvánka
Letos chystáme pro naše spoluobčany i program na pouť
v D. Ročově. Od rána do tří hodin bude zajištěna muzika,
občerstvení apod. O všem budete informováni, snad vyjde
počasí i samotná akce. Těšíme se na Vás!

Proč tohle všechno?
Byli jsme (a ještě trochu jsme) všichni v divné době, co si
budeme povídat. Zákazy, příkazy, nařízení, které však postrádají někdy logiku a vysvětlení. Proč je (bylo) dovoleno
pouze 500 m od bydliště chodit lidem, proč ne třeba 3
kilometry do přírody? Proč pouze 15 lidí na svatby nebo
pohřeb, pro ne třeba 30? Proč staří lidé nesmí navštívit
jejich blízké? V zájmu koho? Ano, je zde těžká nemoc, ale
proč lékaři neléčí hned, ale pouze po telefonu počátek,
pak až v kritickém stavu je člověk na přístrojích? Doba je
těžká, všem nám přeji hodně zdraví, opatrujte se a ať už
je zase normálně!

Vojtěch Václav Pour

Střípky z Úlovic
Divná doba
Týká se to každého z nás, jak se umíme vyrovnat s různými opatřeními, zákazy, nařízeními, které nás ovlivňují.
Někdo propaguje očkování, nutí své okolí, také se nechat
vakcinovat, druzí odmítají nechat si do těla dát vakcínu,
která spasí svět …? Jsme od sebe odděleni, příbuzní, rodiny, děti a vnoučata – jen telefon. Staroušci v domovech

Milena Liptáková
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Spolek pro obnovu Ročova/ Poděkování

Myslivci/ Šipkaři

Myslivci v roce 2020
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás prostřednictvím
zpravodaje informovali o činnosti Mysliveckého spolku Ročov, z. s. Uplynulý rok byl vzhledem k omezením spojeným
s pandemií složitý pro nás všechny, myslivce nevyjímaje.
Již na počátku lovecké sezóny jsme nemohli uspořádat
kontrolní střelby, přesto jsme nezůstali pasivní. Po delší
době se nám na základě výjimky Krajské veterinární zprávy podařilo provést vakcinaci srnčí zvěře, jako jediným
v širokém okolí. Jelikož jsme i v této době mohli, na výjimku Ministerstva zdravotnictví, vykonávat Právo myslivosti,
v průběhu roku probíhal standardní odlov zvěře, dle plánu.
Od pana Čeňka Zlatohlávka jsme zajistili krmivo na přikrmování zvěře v zimní sezóně. Během roku také došlo
k opravám mysliveckých zařízení: krmelců, zásypů atd.
V omezeném režimu proběhly na podzim čtyři naháňky
na černou zvěř. Nadílka sněhu a tuhé mrazy v únoru nás
nezaskočily a pravidelně jsme přikrmovali zvěř. V této
souvislosti, bychom rádi apelovali na Vás všechny, abyste při procházkách lesem respektovali zvěř a zbytečně ji
nerušili. Od loňského jara jsme zaznamenali velký nárůst
návštěvníků přírody se psy, kteří pobíhali i několik set metrů od svých majitelů. Rozmohlo se také ježdění čtyřkolek
a motocyklů po polích a lesích, což je nepřijatelné. Pojďme se společně těšit na jaro, jako symbol nového života,
a využijme každý pobyt v přírodě nejen k utužení zdraví, ale
i k její ochraně.

Noc kostelů a příprava na pouť
Po roce Spolek pro obnovu Ročova a okolí připravil pro
spoluobčany Noc kostelů. Letos se uskutečnila v pátek
28. května 2021. Z důvodu v tu dobu přetrvávajících
opatření jsme přistoupili k otevření obou kostelů bez doprovodného kulturního programu. V obou ročovských
kostelích lidé mohli obdivovat vnitřní výzdobu a zdarma
mohli zapálit svíčku za své blízké. Do obou kostelů přišlo
na sto návštěvníků, místních i přespolních. Děkujeme paní
Blahoutové za pomoc při výzdobě a otevření kostela v D.
Ročově. Občané si mohli odnést kromě zážitku z krásného
místa i drobné upomínkové předměty.
Letošní pouť, která se koná v neděli 15. srpna 2021,
bude opět ve znamení výstavy. Připravujeme pro Vás
pouťovou prodejní výstavu obrazů s názvem Cestou do
nekonečna pana malíře Miroslava Mužíka, kde si budete
moci prohlédnout zejména krajiny v krásných pestrých
barvách. Těšíme se s Vámi na viděnou.

Myslivecký spolek Ročov

Víte o šipkovém klubu Karakal Ročov?

Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek

Je to spolek pro šipkové hry a šipkové zápolení mezi sebou
a mezi obcemi v našem kraji. Spolek je aktivně činný a od
jeho založení v roce 2019 je opakovaně podporován Městysem Ročov. Za ochotnou podporu a spolupráci Městysu
Ročov děkujeme.
Rádi opět na oplátku nabídneme účast na organizaci
a zajištění průběhu dětského dne, kde děti nevynechají
lákavou a zajímavou disciplínu hodu do terče, stejně jako
v předchozích letech.
Ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Ročov jsme se zapojili do akce „Ukliďme Česko“ a pomohli jsme zbavit obec
a okolí obce všelijakých zapomenutých odpadků. Bylo toho
dost, včetně pneumatik. Dalo by se podniknout mnoho
akcí, pokud nám všem zmírnění protikovidových opatření
dovolí.
V loňském roce jsme v mezičasech rozvolnění stihli odehrát část ligových utkání UŠO. Máme jeden prvoligový tým
a jeden tým hrající třetí ligu. Tým v první lize je bez jediné
porážky a má našlápnuto k postupu do extraligy UŠO. Dohrajeme zápasy?
V letošním roce, pokud nám dovolí Covid 19, bychom
chtěli uspořádat turnaj také pro dětské kategorie a možná i hledat mezi dětmi aktivní zájemce do budoucna. Co
takový šipkařský kroužek? Byl by zájem? Uvidíme! Tolik pro
připomenutí šipkového klubu Karakal Ročov. Po obnovení
kovidově zmrazené činnosti budeme o akcích informovat
častěji.

Poděkování
Tímto děkuji všem svým přátelům a příznivcům za projevenou podporu, které si velmi vážím a která mě opravdu
zahřála u srdíčka. MOC DĚKUJI.
Zároveň ovšem děkuji svým zrovna ne-příznivcům, neboť i
negativní reakce, kterou vyvolal můj článek v minulém čísle je reklamou a mohu říci, že je mi opravdu moc líto, že
jistý pán žije se svou rodinou dle svých slov mezi trusem,
hmyzem a potkany... Já bych takhle žít nemohla.
A ještě jedna věc: Myslím si, že zastupitelé obce by
měli obec reprezentovat, a ne se předvádět vulgarismy typu: Ty krávo nezdrav mě; Vypadni odsud ty krávo atd. Takovou smutnou mám totiž zkušenost s jistým
panem zastupitelem z mojí obce, kterého jsem si dovolila slušně pozdravit, když jsme se míjeli na cestě ...
Sice chápu, že se tento pán pohybuje mezi dobytkem, ale
mohl by se naučit aspoň kvůli své funkci mluvit slušně.
Jinak moc děkuji za vše všem dobrým spoluobčanům
a přeji Vám všem krásné léto.
...a ještě kameňák nakonec: Pokud se v tomto článku
opět někdo poznal, upozorňuji, že jde o podobnost čistě
záměrně náhodnou, fantazii se totiž meze nekladou.
Marcela Jarolímková

Šipkový klub ZB Karakal Ročov
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Názor na rozhovor/ Ochrana životního prostř.

Významné dny

Významné dny

Názor na rozhovor

Den vítězství
„Osmého května na večer přijelo do naší obce osobní auto
s jedním ruským vojínem a důstojníkem. Ti nás ubezpečili,
že je opravdu po válce a že v Lounech je již plno ruských
vojáků.“ Tak praví ročovská kronika.
S paní místostarostkou V. Petrovou jsme v Ročově uctili
památku všech statečných spoluobčanů padlých ve válkách, kteří položili životy za svobodu a demokracii pro budoucí generace. Připomněli jsme si tak státní svátek – Den
vítězství – 76. výročí ukončení 2. světové války. V Úlovicích
jsme položili kytici s paní zastupitelkou M. Liptákovou.
Čest památce všem statečným, nezapomeneme.

V článku je uvedena spousta urážek, řekl bych až špíny,
kterou použil Ing. Sochůrek ve snaze obhájit provedenou
rekonstrukci márnice a hřbitovních zdí v Dolním Ročově,
která svým současným stavem (opadaných přemrzlých
omítek) jasně dokumentuje, že nebylo vše provedeno tak,
jak by mělo být, jedná-li se zvlášť o kulturní památku. Na
možné problémy jsme v průběhu oprav několikrát vedení
obce upozorňovali.
Není pravda, že jsme nesouhlasili s touto opravou. Jsme
ale přesvědčeni, že se dala zhotovit laciněji. A na tom trváme! Navíc obec proplatila vyfakturování činností, které
na stavbě provedeny nebyly!
Na tuto skutečnost jsme vedení obce rovněž upozornili
hned po proplacení dvou faktur, ale k dnešnímu dni se
obec nevyjádřila, zda se tímto bude zabývat.
V článku jsme zmiňováni jako „experti na stavební konstrukce“, „odbornici“, kteří nikdy v minulosti na tomto hřbitově nebyli. Je snad špatně, že se zastupitel zajímá o průběh jakýchkoliv prací prováděných obcí? Má být zastupitel
pouze příjemcem měsíční odměny bez jakéhokoliv zájmu o
dění v obci a pouze s hlasovacím právem na zastupitelstvu
4x za rok?
Z rozhovoru s Ing. Sochůrkem jsme vykresleni jako záškodníci, kteří stavařině nerozumí a kteří chtějí obci jenom
škodit. Ale vysvětlení, proč byly na stavbě provedeny některé práce v rozporu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, závazným stanoviskem památkové péče a
v konečném důsledku i v rozporu s podmínkami smlouvy
o poskytnutí dotace, jsme od vedení obce nikdy nedostali.
Pokud bude mít kdokoliv z občanů zájem dozvědět se důvody našeho postoje k všeobecnému trendu předražených
zakázek, který prosazuje současné vedení, jsme kdykoliv
ochotni naše názory a řešení veřejně presentovat a vysvětlit důvody našich postojů a kritiky „politiky“ starosty a
současného vedení městyse.
Zdeněk Sejval
Reakce Ing. Jana Sochůrka, Ph.D.: Nebudu na tento názor vůbec reagovat. Každý, kdo pana Sejvala a jeho kamarády zná a zná jeho (jejich) činnost po Ročově a sleduje jej,
si udělá svůj názor sám. Takový zastupitel by měl městysi
za svoji činnost platit, a ne brát ještě odměnu. Za svými
názory v rozhovoru z minulého čísla zpravodaje si stojím.
Pro tyto lidi nebude nikdy nic dobré, i kdyby to bylo nejlepší
na světě …

Dan hasičů
Dne 4. 5. slavili svůj den všichni hasiči – ať už profesionální či dobrovolní.
Mám velikou radost z toho, že máme u nás Sbor dobrovolných hasičů Ročov, včetně Jednotky SDH. Bez této organizace, bez tohoto spolku si nedovedu Ročov představit.
Děkuji všem našim hasičům za výbornou spolupráci s
městysem, za práci pro občany a děti a za Vaši připravenost vždy vyjet ku záchraně životů i majetku.
Děkuji Vám, ať nad Vámi drží ochrannou ruku sv. Florián
a ohni zmar.

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Městys Ročov může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 3,16 t. Na každého obyvatele tak připadá 5,70 kg vysloužilých spotřebičů. Byla
tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 37,71 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 15 ks
Nebylo nutné vytěžit 1 852,60 litrů ropy. Představte si,

Den učitelů
V měsíci březnu slavili všichni učitelé svůj den, na který
připadá narození Jana Amose Komenského.
Děkuji ředitelkám, učitelkám i nepedagogickému personálu z naší ročovské základní a mateřské školy za práci pro
děti, žáky a školu.
Přeji Vám hodně zdraví, ať se ve školách setkáváte již bez
dalšího omezení.
Všem učitelům jen to nejlepší!
Vojtěch Václav Pour
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že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot
auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to
70krát.
Došlo také k úspoře 19 071,03 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
19072krát.
Podařilo se recyklovat 1 817,67 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 75
ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 64,16
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 11406 1€ mincí,
nebo 79,25 kg hliníku, který by stačil na výrobu 5284 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin

Obnova katastrálního operátu
Od dubna 2021 byly občanům, kteří mají nemovitosti v
zastavěné části k. ú. Horní Ročov, postupně zasílány Katastrálním pracovištěm v Lounech pozvánky ke zjišťování
průběhu hranic. Jedná se o obnovu katastrálního operátu
novým mapováním, která navazuje na digitalizaci původních historických sáhových map na plastové fólii, která
probíhala v roce 2012. Výsledkem nového mapováním
bude digitální katastrální mapa.

Obnova katastrálního operátu

Dosavadní mapa digitalizovaná bude zpřesněna na základě odsouhlasení průběhu hranic vlastníky sousedních
pozemků. Vyšetřené hranice budou následně zaměřeny
a lomovým bodům budou určeny souřadnice, z nichž se
vypočte nová skutečná výměra parcel. Katastrální pracoviště bude dále kontrolovat údaje zapsané v katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu tzn. zápisy
staveb, způsobu využití staveb a druhů pozemků, dále průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedních
parcel stejného vlastníka (tzn. slučování parcel). Z toho
vyplývá ohlašovací povinnost vlastníka na místně příslušném finančním úřadu. Provedené změny, které Katastrální pracoviště předpokládá vyznačit v katastru nemovitostí
v roce 2023 (tzn. změny výměr, druhu pozemku, číslování
parcel) jsou vlastníci povinni nahlásit do 31.1.2024. Cílem obnovy katastrálního operátu je poskytovat svým klientům informace vedené v katastru nemovitostí, které odpovídají skutečnému stavu v terénu na základě kvalitních
mapových podkladů. Údaje jsou dostupné pro veřejnost
na internetových stránkách ČÚZK http://nahlizenidokn.
cuzk.cz/ prostřednictvím aplikace nahlížení do katastru
nemovitostí.
Katastrální pracoviště Louny
Podrobnější informace o obnově katastrálního operátu
najdete na webových stránkách městyse, popř. na vyžádání v kanceláři úřadu.
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