4/2021

ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel, vánoční svátky jsou za námi a vyhlížíme nový
rok. Tak jako v roce minulém, přinášíme Vám ke konci roku prosincové číslo zpravodaje.
Tradičně se můžete těšit na zajímavý rozhovor, informace z obce,
střípky z Úlovic a další zajímavosti a aktuality.
Přejeme Vám do roku 2022 hodně zdraví a mnoho radosti!
Příjemné počtení
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Z kroniky Ročova

Sloupek starosty

Z kroniky Ročova – 1931

Sloupek starosty

Minulým číslem obecního zpravodaje se završila rubrika povídek z knížky Ročovské obrázky od pana Václava
Kozla. Věřím, že se Vám líbila a přiblížila dobu před desetiletími, že někteří třeba i zavzpomínali na minulost.
Nová rubrika, která Vás bude zpravodajem pravidelně
provázet, se jmenuje Z kroniky Ročova. Jak už název
napovídá, přiblížím Vám zápisy z Ročovské kroniky.
Kronika Městyse Ročova se datuje k roku 1847 a pro
každý zpravodaj vyberu určitý rok. Začínáme přesně
před 90 lety rokem 1931.

Vážení spoluobčané,
krásná atmosféra adventu nás provázela celým prosincem, nechali jsme nazdobit vánoční strom. Betlém byl
tradičně vytvořen u základní školy. Hezkou vánoční atmosféru si připravili i na návsích v Úlovicích a na Břínkově. Je
to neuvěřitelné, ale máme tu konec roku s jedničkou na
konci a po Silvestru budeme psát v našem letopočtu tři
dvojky – nastane rok 2022.
Skvělá zpráva je, že jsme podepsali smlouvu o poskytnutí
dotace od Ústeckého kraje ve výši 285 000 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dolním Ročově. Bohužel se
ne vždy zadaří, dotace na hasičárnu zřejmě nebude, ač
jsme pro to udělali maximum. Nicméně jsme se rozhodli,
že nová vrata pro naše hasiče pořídíme i bez dotace. Na
začátku roku 2022 by měla být nainstalována. Naopak
jsme získali dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
– přes 60 000 Kč.

V roce 1931 byla mírná zima, nebylo ani moc sněhu, o
to více bylo jaro suché a studené. Léto však bylo deštivé
a horké a podzim naopak studený a suchý. Zprávou o počasí začíná zápis v kronice. Kronikář zaznamenal, že 4.
července byla těžká bouře, od 7 hodin večer pršelo jen se
lilo do půlnoci. Voda nadělala mnoho škody na pozemcích,
které byly deštěm poničeny.
Podobná bouře nebyla pamatována 30 let. Přes rozmary počasí to byl rok úrodný, sklizeno dost píce, obilí bylo
pěkné a dost sypalo. Byla velká sklizeň brambor i chmele.
Ovoce – letní i zimní – se taktéž velice urodilo. Cena obilí
byla v květnu za 100 kg pšenice 155 kč, žita 150 kč, ječmene 150 kč, ovse 150 kč. Po žních byla cena pšenice o
15 kč nižší, žito kleslo o 5 kč, ječmen o 20 kč a oves o 30
kč. V prosinci byla cena stejná. Cena chmele byla od 120
do 270 kč za 50 kg. Ovoce z obecního sadu se prodalo za
celkovou částku 23 120 kč.

Další výbornou zprávou je, že velká akce v Základní škole
Ročov se bude realizovat. Zastupitelstvo schválilo předfinancování celé akce částkou 3 300 000 Kč, vlastní účast
obce bude cca 170 000 Kč, zbytek pokryje dotace. Takže
v roce 2022 se mohou žáci školy těšit na novou multimediální učebnu, nové sociální zázemí pro chlapce a schodolez. Další zvelebení školy je důkaz toho, že pro nás bylo
a je školství prioritou. A investice nebudou jen v základní
škole, ale i v mateřské. O jarní prázdniny se bude ve školce
kompletně měnit zastaralá kotelna.

V tomto roce byl též nařízen vojenský odvod, ke kterému
bylo povinno se dostavit 10 hochů. Odveden byl Otto Silber a Josef Šlejzar. Pořádala se oslava 81. narozenin
prezidenta T. G. Masaryka, sokol připravil tělocvičnou
akademii v sokolovně. Další slavnost se týkala Jana Husa.
Dne 5. července v 9 hodin večer se konal průvod obcí
s hudbou při osvětlených oknech. Po skončení průvodu se
občané shromáždili na dvoře sokolovny, kde byla připravena hranice a přednáška o významu kostnického mučedníka pro náš národ. Přednášku přednesl řídicí učitel Hajšl.
Strana katolická pořádala v červenci divadlo v přírodě pod
lesem za klášterem.

Jsme zase o něco blíže k projektu na kompletní rekonstrukci ulice Gramofonové. Nemůžeme vést odvodnění
ulice v současné dešťové kanalizaci, protože nám majitel
neumožní zřídit na potřebném pozemku služebnost (věcné břemeno). Proto jsme museli kamerovými zkouškami
zjistit, zda se nachází nějaká dešťová kanalizace na druhé straně (výjezd z Úlovic). Historická kanalizace se tam
naštěstí nachází, bude chtít však opravu. Jak jsme měli
dlouho v plánu a zároveň v rozpočtu, nechali jsme natřít
osvětlení podél hlavní silnice. Nakoupili jsme dva nové boxy
na posypový materiál, vybavili jsme vymalovanou čekárnu
novou lavičkou a košem. Kolem lípy na Kozině je taktéž
nová lavička včetně odpadkového koše na náměstíčku.
Začali jsme pracovat na přivaděči vody do opravené břínkovské nádrže.

Dne 27. září se konaly obecní volby, ale protože byla podána stížnost – a ta nebyla do konce roku vyřízena, k volbě
starosty se nepřikročilo.
Pokračování v dalším čísle zpravodaje.

Máme hotovou předprojektovou studii na chodníky podél
hlavní silnice, teď nás čeká další fáze tvorby projektu, bez
kterého chodníky nepostavíme (více o tom, co všechno
projekt zahrnuje, jsme psali v prosincovém čísle z roku
2020). Též jsme na konci roku opravili kapličku v Úlovicích
a investujeme do kulturního domu (například nová šatna
pro žáky školy). Zaměřili jsme požární nádrž v Úlovicích a
nechali její správný zákres společně s využitím zapsat do
katastru nemovitostí (do letošního roku nádrž nebyla vůbec zapsaná a místo nádrže bylo v katastru pole). Podobně pracujeme na nádrži V Říti. Jsou to historické reminiscence, které postupně napravujeme (první opravu jsme
provedli u nádrže v Břínkově). Nechali jsme vypracovat
projekt na odkanalizování hasičárny.

Z ročovské kroniky připravil
Vojtěch Václav Pour
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Sloupek starosty

Z jednání zastupitelstva

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

Zastupitelstvo schválilo nové vyhlášky o poplatku za komunální odpad včetně systému odpadového hospodářství.
Jak jsem Vám slíbil, v tomto zpravodaji najdete článek o
výše zmíněném, který bude mít v příštím čísle pokračování. Protože příští rok budeme slavit 670 let založení Ročova, rozhodli jsme se změnit znak Ročova tak, aby byl
jedinečný. Současný znak Ročova je totiž shodný s dalšími
třemi obcemi v republice, což není z heraldického hlediska
v pořádku a není to určitě nejlepší ani z pohledu prestiže
a jedinečnosti Ročova. Více se dozvíte ve zpravodaji příští rok. Na poště Partner Ročov je pro Vás nově zřízena
služba Balíkovna. Připravujeme pro Vás kulturní akce na
rok 2022.

(výběr usnesení)

•ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2021 s rozpočtovými opatřeními č. 12–18.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Jirman, Kubátová,
Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 1
(Chládek), zdržel se: 1 (Sejval)
•ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 21-278 mezi
firmou Vratové systémy Růžička, s. r. o., IČ 04579534,
a Městysem Ročov na dodávku a montáž 1 ks průmyslových vrat a 2 ks garážových vrat Hörmann včetně příslušenství za cenu 308 755 Kč včetně DPH v rámci Rekonstrukce hasičské zbrojnice – 1. etapa.
Hlasování: pro: 8 (Fric, Gebauský, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 4 (Chládek,
Jirman, Lavičková, Sejval), zdržel se: 0

Jsem velice rád, že zastupitelstvo schválilo proinvestiční
rozpočet. Ten zahrnuje velké akce a svým způsobem reflektuje i situaci na trhu s energiemi, která není nejpříznivější. Nezavinil ji ani městys, ani Česká republika. Je to krize evropského formátu. Jedná se totiž o bezprecedentní
situaci, kterou nemohl nikdo předvídat a nepředvídal. Je
přinejmenším velice smutné, že někteří využívají neštětí
statisíců občanů pro jakýkoliv politický boj. O to smutnější,
pokud se to děje na území malé obce.

•ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: pro: 10 (Fric, Gebauský, Kubátová, Lavičková,
Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová, Sejval); proti:
0, zdržel se: 2 (Chládek, Jirman)

Děkuji za spolupráci zastupitelstvu a všem radním, se kterými je skvělá spolupráce. Samozřejmě paní místostarostce. Dále všem zaměstnancům městyse za jejich celoroční
práci, za kterou jim městys poděkoval vánoční finanční odměnou. Děkuji základní i mateřské škole, Zemědělskému
družstvu Podlesí Ročov, spolkům a všem spoluobčanům.
Děkujeme Vám za podporu a za to, že přispíváte ke skvělému životu v městysi.

•ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: pro: 8 (Fric, Gebauský, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 0, zdržel se:
4 (Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval)
•ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 857/9 o výměře 53
m2, který je oddělen z pozemku p. č. 857/1 (v novém pozemku je začleněn starý pozemek p. č. 857/9) dle GP č.
199-43/2021 v k. ú. Břínkov paní Marcele Jarolímkové,
Břínkov 7, 440 01, Louny (Ročov), za cenu 500 Kč za
metr čtvereční, tzn. 26 500 Kč.
Hlasování: pro: 8 (Fric, Gebauský, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 2 (Chládek, Sejval), zdržel se: 2 (Jirman, Lavičková)

Na závěr bych chtěl říci, že mě velice těší, že o nás bylo
v roce 2021 slyšet. Městys se pravidelně objevuje a prezentuje v médiích, ať už na Facebooku či v internetových
novinách, kde o nás vyšlo mnoho článků. Zpravodaj letošní rok vychází již 10 let. Těchto deset let bylo pro mě potěšením s kolegy pro Vás zpravodaj připravovat a věřím, že
další desetiletí máme před sebou.
Tento uplynuvší rok přinesl hodně pozitivního. Investovali
jsme do rozvoje městyse mnoho finančních prostředků
(za velké akce zmíním Kozinu, nádrž v Břínkově, světla v D.
Ročově, hřbitov H. Ročov) a získali jsem i dotační peníze.
Hospodaříme velice dobře a informujeme Vás objektivně o
dění v obci (zpravodaj, webové stránky, Facebook apod.).
Je to už tři roky, co jsme pro Vás na úřadě každý pracovní
den v týdnu. Pryč jsou naštěstí doby, kdy jste narazili na
zamčené dveře. Naší prioritou bylo, je a bude, abychom
pracovali pro Vás – naše spoluobčany, abyste byli spokojeni a dobře se nám všem v našem krásném městysi žilo.

•ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2021 s rozpočtovými opatřeními č. 19–25.
Hlasování: pro: 12 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová,
Pour, Pourová); proti: 0; zdržel se: 2 (Chládek, Sejval)
•ZM schvaluje rozpočet Městyse Ročova na rok 2022
s příjmy 13 319 000 Kč a výdaji 20 609 000 Kč s tím, že
závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 4
(Chládek, Jirman, Lavičková, Sejval); zdržel se: 1 (Choura)

Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku hodně radosti, štěstí a především pevné zdraví. Těším se s Vámi
v roce 2022 na viděnou.

•ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Ročova na roky 2023–2025.
Hlasování: pro: 10 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová);
proti: 3 (Chládek, Lavičková, Sejval); zdržel se: 1 (Jirman)

Vojtěch Václav Pour
starosta

•ZM schvaluje udělení čestného občanství Městyse Ročov sl. Adéle Citové.
Hlasování: pro: 15 (Fric, Gebauský, Charvátová, Chládek, Choura, Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková,
Mareš, Petrová, Pour, Pourová, Sejval, Vinšová); proti:
0; zdržel se: 0
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Z jednání zastupitelstva / Z jednání rady

Z jednání rady / Z dějin ročovského školství

•ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. 46M/2021 mezi Václavem Iblem, GAS – servis, IČ 44254491, a Městysem Ročov na vybudování nové kotelny v Mateřské škole Ročov,
příspěvkové organizaci, za částku 619 779 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro: 13 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová,
Pour, Pourová, Vinšová); proti: 1 (Chládek); zdržel se: 1
(Sejval)

•podání žádosti o dotaci na akci Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc. 86/5 v k. ú. Horní Ročov z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora
rozvoje regionů 2022.

Z jednání Rady městyse Ročova
(výběr usnesení)

•Výzvu k provedení speciální ochranné deratizace v termínu od 20. 12. 2021 do 20. 1. 2022.

Schválili jsme:
•nátěr stožárů veřejného osvětlení podél hlavní silnice
II/229 v Ročově (cca 35 kusů) od firmy Stanislav Toman
za cenu 2 545 Kč za jeden stožár včetně DPH, odstín –
šedá.

•panu Č. Vajcovi bezplatný pronájem sálu KD Ročov na
každou neděli od 18:00 do 20:30 hodin za účelem sportovních aktivit občanů z Městyse Ročova s tím, že akce
pořádané městysem, popř. jednorázové akce schválené
Radou městyse Ročova mají vždy přednost.

•Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 na akci: Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov v částce 285 000 Kč
mezi Ústeckým krajem a Městysem Ročov.

Všechna usnesení schválena všemi přítomnými členy
rady.

•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 2022.

Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour

•Mateřské škole Ročov, p. o., výjimku z počtu dětí do výše
28 pro školní rok 2021/2022.

Z dějin ročovského školství

•SSK Ročov (střelci) pronájem KD Ročov (sál) na konání
tréninků – každé úterý a každý pátek od 17 do 20 hodin do
31. 8. 2022 a to bezplatně.

Letos jsme si připomněli 125 let od položení základního
kamene budovy v Horním Ročově. Je na místě se ohlédnou do minulosti a připomenout si dlouhou tradici vzdělávání v naší obci. Můžeme říci, že bezpečně máme doloženu tradici minimálně v délce 260 let. Díky klášteru
existovala škola – samozřejmě s nepovinnou docházkou
– už v 1. polovině 18. století, kam chodily děti z Ročova
a Úlovic. Byl to jakýsi předchůdce pozdější školy národní,
tam ovšem chodila menší část dětí. Změna nastala v roce
1774, kdy Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, škola a učitelé ovšem náleželi zajištěním pod klášter.
A s docházkou byly veliké problémy – vzpomeňme např.
na líčení skladatele a učitele Jakuba Jana Ryby.Vedle toho
existovalo při klášteru vyšší učení, kde se vzdělávali novicové – budoucí členové augustiniánského řádu. Po jeho
zrušení Josefem II. někteří vyučující přešli do školy klášterní, a to asi umožnilo zřídit tehdejší nejvyšší stupeň – školu
normální. Jaký byl její konec, není jasné.

•Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou
poštu, s. p., číslo 2020/05911 na zřízení služby Balíkovna na místě pošty Partner Ročov od 1. 11. 2021.
•prezentaci městyse v publikaci Víš, co dělat, když …?,
která nenásilnou formou děti učí, jak se chovat v nejrůznějších situacích, za 7 900 Kč bez DPH jako podporu Evropské policejní asociaci, resp. nakladatelství IV-Nakladatelství, s. r. o., která tuto publikaci bude zdarma dodávat
do škol, školek, knihoven a dalších v našem regionu.
•paní Zuzaně Svobodové bezplatný pronájem sálu KD Ročov na každé pondělí od 19:00 do 20:00 hodin za účelem
cvičení Pilates pro dospělé z Městyse Ročova s tím, že
akce pořádané městysem, popř. jednorázové akce schválené Radou městyse Ročova mají vždy přednost.
•přijetí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ve výši
62 257 Kč na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pokračovala škola umístěná v budovách náležejících klášteru. Nejprve asi při klášterním dvoře (byl naproti rybníčku) kolem r. 1820 byla vystavěna dnes zbořená budova
vlevo při vstupu na klášterské náměstíčko a zde působila škola až do r. 1896. Když bychom věřili nejstarším
dokladům, tak první jmenovaný kantor by byl doložen už
v roce 1697 – blíže neznámý Karel Šebek. Jisté jsou
údaje z poloviny 18. století, v klášterní škole vyučoval
Antonín Fric, po něm jako „ludimagister“, čili řídící učitel, Jan Vaic. Pro jejich finanční poměry bylo typické – a
nejen v klášteře, že měli vedlejší zaměstnání: Fric byl
krejčí. Vystřídala se celá plejáda kantorů, které najdeme v publikacích ke 120. a 125. výr. školy. Za všimnutí stojí z konce 18. století „vzorný učitel“ Ignác Čečrdle,
52 let vyučující Jan Petřík a vynikající badatel a chmelařský organizátor František Schneider (přišel v r. 1885).

•zaslání částky 1 000 Kč na účet Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, IČ 27043797, na podporu činnosti centra.
•Spolku Moje Ročovsko, z. s., bezplatný pronájem KD Ročov na den 15. 1. 2022 z důvodu konání turnaje v badmintonu s tím, že v propagaci spolek uvede, že se jedná o
akci za finančního přispění Městyse Ročova + znak.
•podání žádosti o dotaci na akci Obnova místní komunikace v parku z dotačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj Podpora rozvoje regionů 2022.
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Rozpočet 2022

Školní poměry v 19. století jsou dnes těžko představitelné.
Do budovy v Dol. Ročově se např. muselo v roce 1869 do
dvou tříd vejít 143 dětí z Ročova a Úlovic. Do školy ovšem
nechodily všechny, časté byly „úlevy“ na jaře a na podzim,
kdy děti legálně zůstávaly doma, aby pomohly rodičům
v práci v hospodářství. Hezký je, pamětníky zaznamenaný, výrok učitele Františka Schneidera, když po prázdninách vítal „úleváky“: „Do lavic se všichni nevejdete, vy je
netlačte a seďte na zemi, husy vám všechno vyštěbetaly.“

O tom, co jsme udělali v roce 2021 Vám přinesu zprávu
v příštím čísle zpravodaje.
Plánované velké investice (odhad nákladů) v roce 2022:
3 300 000 Kč ZŠ oprava WC chlapců, multimediální učebna a 2 500 000 Kč ZŠ střecha, 2 500 000 Kč
středisko – sociální zázemí a další úpravy, 700 000 Kč
MŠ kotelna, 300 000 Kč hasiči vrata a PN Břínkov,
130 000 Kč traktůrek, 150 000 Kč nátěr a údržba
osvětlení, 900 000 Kč možné vyspravení komunikace,
chodníků či projekty, 300 000 Kč podpora DČOV, 400
000 Kč kultura – oslavy městyse, 240 000 Kč spolky.
V rozpočtu jsou dále zahrnuty příspěvky pro MŠ (440 000
Kč) a ZŠ (530 000 Kč), samotné rozpočty škol byly RM
schváleny dle předloženého návrhu škol. Příspěvky obou
škol jsou navýšené oproti roku 2021 celkem o 110 000
Kč.

Probíhaly dílčí úpravy školní budovy, ale to nestačilo. To
bylo jasné už v roce 1890, ale do hry vstoupily peníze.
Ročovská a úlovická obec musely klášteru platit nájem
za školní prostory, takže větší úpravy odmítaly hradit, nechtěly investovat do majetku, který nebyl jejich. Situaci asi
definitivně rozhodla pohroma: v roce 1894 přišel přívalový déšť, který naplavil před školu hlínu a kamení a pronikl
i dovnitř. Klášter ovšem nesouhlasil se stavbou v Horním
Ročově, námitky byly i v Úlovicích. Tady někteří dokonce
počítali, o kolik bude delší cesta do Horního Ročova. Navzdory tomu vedení obou obcí nakonec v roce 1895 rozhodlo o stavbě nové školy i za cenu velikého zadlužení. Stavět se začalo v březnu 1896 a 21. listopadu téhož roku
byla budova vysvěcena a začala výuka. Stavba byla projektována pro pět tříd a naturální byt řídícího učitele. Náklady
pro obě obce byly veliké, celkem bylo zaplaceno 23 814
zlatých (neboli 47 628 tehdejších korun), což byla pro
obecní rozpočet veliká částka. 19 000 zl. pokryly půjčky
z peněžních ústavů v Praze a v Lounech, za které ručily
obě obce, stále velký zbytek připadl k obecním rozpočtům.
Pokračování v dalším čísle zpravodaje.

Rozpočet, to jsou mantinely pro chod obce, příjmy na
rok 2022 jsme sestavili dle predikce Ministerstva financí
a dalších obligatorních příjmů. Výdaje zahrnují naše investiční cíle a další mandatorní výdaje. Samozřejmě uvidíme,
co vše se podaří, ale plán máme. Hlavní je, jak dopadne
celková bilance rozpočtu na konci roku. Více jsem o sestavování rozpočtu jako takového psal v prosincovém čísle
zpravodaje před rokem.
Trochu více konkrétněji k plánovaným velkým akcím:
Základní škola – projekt IROP – 3 300 000 Kč
Před dvěma lety toto již zastupitelstvo projednávalo. Bohužel se tenkrát nevybral dodavatel akce zejména z důvodu nutnosti bezbariérové rampy na schodišti ZŠ a velkým nákladům na tuto rampu. Výběrové řízení bylo tudíž
zrušeno. Mezitím probíhalo jednání mezi paní ředitelkou,
zástupcem ve věci inženýrinku paní ředitelky, starostou a
panem Ing. R. Marešem. Našel se způsob, jak vypustit
rampu na schodišti a situaci vyřešit levnějším a uživatelsky přijatelnějším schodolezem. Na tomto základě škola
přistoupila k dalšímu výběrovému řízení. Ve spolupráci
se starostou byly zástupcem ZŠ osloveny firmy pro stavební práce i inventář. Vše bylo vysoutěženo. Mobiliář za
necelých 1 837 000 Kč a stavební práce za necelých
1 125 300 Kč, vše včetně DPH. Práce by měly probíhat
na začátku roku 2022. Částka 3 130 000 Kč – získaná
dotace – bude jako předfinancování akce posléze vrácena
zpět městysi. Jedná se o nové sociální zázemí pro chlapce, zbudování multimediální učebny a schodolez.

Karel Mareš

Rozpočet 2022

–

co plánujeme

Rozpočet jako takový
Nejdříve si trochu přiblížíme rozpočet na rok 2022,
který byl Zastupitelstvem městyse Ročova (ZM) schválen na posledním zastupitelstvu roku 2021. Rozpočet
zastupitelstvu doporučila ke schválení Rada městyse
Ročova (RM) včetně finančního výboru. Celkové příjmy
13 319 000 Kč a výdaje 20 609 000 Kč – rozpočet je
sestavený jako schodkový. Plánovaný schodek však není
reálně ve výši 7,29 milionu, ale o 3 miliony nižší, protože přes 3 miliony Kč činí dotace na vnitřní úpravy školy,
kterou dostaneme zpět do rozpočtu. Tudíž je plánovaný
schodek o polovinu nižší, než byl na rok 2021. Rozpočet
byl zveřejněn na úřední desce před jednáním ZM a žádné
připomínky k rozpočtu nebyly městysi doručeny.
Co je však podstatné – deficit je kryt financováním (stavem na bankovních účtech), nikoliv úvěrem (zadlužovat
městys nechceme)! Což je velice podstatné, protože
městys nezadlužujeme, ale přesto investujeme. K tomu
nám slouží finance, které si městys ušetřil z minulých let,
a které šetříme průběžně během roku. Když jsme nastupovali na ročovskou radnici na konci roku 2018, bylo na
účtech městyse lehce přes 10 000 000 Kč. Na konci
roku 2021 máme na účtech necelých 10 000 000 Kč.
Takže v podstatě stejně i přesto, že jsme za tři roky
proinvestovali více než 10 milionů do rozvoje městyse.

Základní škola – oprava střechy – 2 500 000 Kč
Věříme, že v roce 2022 se nám podaří opravit střechu
ZŠ Ročov, kterou plánujeme již od roku 2021. Na střechu
máme dotaci od Ústeckého kraje ve výši 350 000 Kč a
žádáme o dotaci i Ministerstvo pro místní rozvoj.
Zdravotní středisko – oprava sociálního zázemí a další
opravy – 2 500 000 Kč
Chtěli bychom opravit v této budově sociální zázemí pro
veřejnost, pro lékaře, ordinaci lékaře, vyměnit okna v přízemí a vchodové dveře. Tím dojde i k částečnému zateplení budovy. Uvidíme, co všechno se nám podaří udělat.
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Mateřská škola – rekonstrukce kotelny – 700 000 Kč
Z důvodu nevyhovujícího stavu kotelny v Mateřské škole

Rozhovor

Rozpočet 2022

Rozhovor s paní Jitkou Bibi Marešovou,
herečkou, zpěvačkou, výtvarnicí a obyvatelkou Dolního Ročova

Ročov přistoupila paní ředitelka ve součinnosti se starostou k poptání firem pro zbudování kotelny nové, moderní.
Osloveno bylo pět firem, nabídky přišly od dvou. Výměna
kotle (kotelny) je nutná z důvodu jeho stáří a s ním spojeného opotřebení. Poslední oprava kotle byla s upozorněním,
že může kdykoliv vypovědět službu a vzhledem ke stáří již
nejsou na trhu k zakoupení součástky na opravy.
Problém je například s ohřevem vody a tlakem do patra –
dětské umývárny.

1. Bibi, všichni Vás znají jako bezvadnou herečku, zpěvačku, moderátorku ... povězte nám, jak jste se k této
umělecké činnosti dostala?
Měla jsem báječnou babičku Elišku, která se mnou trávila
mnoho času. Vyzvedávala mě ve školce, a pak jsme šly do
cukrárny na jahody se šlehačkou na Karlovo náměstí. Odtud naše procházka pokračovala na Vyšehrad. Náš svět
s babičkou byly příběhy, pohádky a říkanky. Dodnes vidím,
jak jsem seděla na vyšehradských hradbách, pozorovala
racky a vyprávěla jeden příběh za druhým.

Hasiči – nová vrata a přivaděč vody k PN Břínkov –
300 000 Kč
V roce 2022 nás čeká výměna starých vrat v hasičárně
za nová moderní, stejně jako zbudování přivaděče vody
k nově opravené nádrži v Břínkově.
Traktůrek – 130 000 Kč; Nátěr a údržba osvětlení
150 000 Kč
V roce 2021 jsme objednali nový traktůrek pro naše zaměstnance na údržbu parku a dalších travnatých ploch
v městysi. Současný traktůrek je již značně poruchový
a starý cca 14 let. V roce 2022 plánujeme dodělat nátěr veřejného osvětlení směrem na Solopysky, D. Ročov
a v Úlovicích.

2. Občané Vás mohli vidět například v Ordinaci v růžové
zahradě nebo Četnických humoreskách. Povězte našim
čtenářům, kde jste ještě hrála, určitě nás zajímají nějaké Vaše zážitky z natáčení.
V Ordinaci v růžové zahradě jsem se objevila v pěti odlišných rolích, asi nejzajímavější byla role paní Hájkové, která byla ve vysokém stupni těhotenství a měla vadu srdce.
Této zápletce se věnoval celý díl, až do porodu a následnému konfliktu doktorů gynekologie a kardiologie, jestli se má
Hájková podrobit operaci srdce, nebo zůstat s miminkem.
Když jsem obdržela scénář, četla jsem si obsazení a tam
mně vyrazily dech následující řádky: paní Hájková: Bibi
Marešová. Kaskadérka na prsa paní Marešové: paní Nováková! Úplně mě to rozohnilo! Proč mám kaskadérku na
prsa? Co se režisérovi nelíbí na mých „přednostech“? Skutečnost byla taková, že prsa velikosti 95D, představující
devátý měsíc těhotenství, mi velmi zázračně vymodelovaly
maskérky a kostymérky pomocí vaty, punčocháčů a make-upu. Ale potlesk za detailní záběr v páté scéně na sále,
kdy prsa paní Hájkové „zacpala“ divákům na několik vteřin
celou obrazovku, sklidila moje kaskadérka. Velkým zážitkem byla i scéna, kdy paní Hajkové přinesou poprvé po porodu miminko. Opravdu mě ve studiu napojily na přístroje
měřící tlak a srdce a přinesli mi jako herečce opravdové
novorozeně, které plakalo a nešlo utišit. Dialog s kolegou
Etzlerem, který hrál kardiologa, měl být velmi pohodový
a klidný, ale hrajte pohodu, když vám náruči řve mimino!
Připomínka pana režiséra: „Nějak ho Bibi uklidněte, jinak
to nenatočíme,“ moc nepomohla. Nakonec se tato scéna
natočila s panenkou, protože jsme s kolegou začali zapomínat text, potit se jako u moře a můj opravdový tlak se
na monitoru zvýšil, že odborný poradce dal připomínku, že
paní Hájková má mít po porodu tlak nízký. Těch zážitků ale
bylo mnohem víc, to by se sem ani nevešlo.

Vyspravení komunikací, chodníků, projekty –
900 000 Kč
Pracujeme na dvou důležitých projektech pro občany: projekt na generální opravu ulice Gramofonové a projekt na
chodníky podél hlavní silnice v obci, který je v současné
době ve stavu předprojektové studie. Ta zahrnuje nejen
chodníky podél silnice Louny – Rakovník, ale také úpravy
parku (obnovy jeho promenádní funkce), parkovací místa
na náměstí či nutné přechody, například u obchodu. V další fázi proběhne podrobné zaměření a následně budeme
hovořit s majiteli pozemků, na kterých má chodník vzniknout, aby se k záměru vyjádřili.
Dotace na domácí ČOV, popř. utěsnění jímek/septiků
– 300 000 Kč.
Stále mohou občané Úlovic, Břínkova a D. Ročova žádat
o dotace na DČOV ve výši 30 000 Kč pro trvale žijící osoby
a 15 000 Kč pro tzv. chalupáře. Jedná se o podporu pro
naše občany. Podobný systém komunálních dotací funguje v řadě obcí v republice.
Kultura – oslavy městyse – 400 000 Kč
V roce 2022 nás čeká, pokud nebudou žádná velká omezení, několik akcí, včetně velké oslavy 670 let založení Ročova. Plánujeme III. reprezentační ples městyse, Máje,
Dětský den, výlet pro seniory a děti, pouť v D. Ročově a
samozřejmě již zmíněné oslavy.
Spolky – 240 000 Kč
Pravidelně podporujeme ročovské spolky částkou 30 000
Kč na jejich činnost.
Samozřejmostí jsou menší investice během roku. Počítáme například s dalším vylepšením kulturního domu,
vzhledu městyse apod. Z výše uvedeného jasně vyplývá,
že naše priority jsou školství v Ročově a investice do zlepšování služeb a kvality života pro naše občany – tak, jak
jsme slíbili.
Vojtěch Václav Pour
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Rozhovor

Rozhovor/Medailonek

3. Pracovala jste také v lounské knihovně, věnujete se
práci v rádiu. Jak Vás tyto činnosti posunuly dál ve Vašem uměleckém i běžném životě? Na čem v současné
době pracujete?

Velmi kladně reaguju na jakékoli zvelebování vesnice, objektů, nebo kulturních památek. Vytvořily je generace rodičů, prarodičů a generace před námi a je skvělé, když nám
není lhostejné, jak naše okolí vypadá. Podle toho, jak žijeme, v čem žijeme a čím se obklopujeme, vypadá náš život.

Hlavní zkušeností, kterou jsem získala v lounské knihovně, bylo online vysílání pořadu Knihovna dětem, který byl
v době lockdownu jedinou možností, jak knížku dostat
domů k malým čtenářům. Byla jsem celé ty dny a měsíce
zavřená ve svém domě, který jsem přestavěla na studio
a na každý den vytvářela nové díly. Odvysílalo se tenkrát
asi padesát dílů po 45 minutách. Vysílání dávalo radost a
energii všem dětem a rodičům, kteří mě sledovali, měla
jsem velkou základnu fanoušků. Byla to obrovská zkušenost, jak profesní, tak lidská v tom dobrém i špatném slova smyslu. Mnohé jsem v tomto období získala i ztratila.
A moje zkušenost v rádiu je hlavně pozitivní, bez ztráty
bodů. Profesionalita, zkušenosti, zážitky, setkání se s
mnoha zajímavými lidmi, radost.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme vše dobré v roce
2022!
Milena Liptáková
Vojtěch Václav Pour

Medailonek z kláštera
Přináším Vám malý medailonek o našich spoluobčanech
E. a P. Procházkových, kteří bydlí v chaloupce v Dolním
Ročově.
Nemovitost si pořídili před čtyřiceti lety. Tehdy hledali
místo v přírodě, hlavním důvodem bylo znečištěné ovzduší v jejich tehdejším bydlišti v Teplicích a celém Severočeském kraji. Zdejší kouzelnou krajinu si zamilovali – lesy,
louky, pole a zeleň v okolí obydlí. Dům nejdříve užívali jako
chalupu a před necelými deseti lety se sem nastěhovali
na trvalo. Předtím v Ročově trávili dovolené a jejich děti
prázdniny. Každé jaro, léto a podzim společně s nimi trávila čas v D. Ročově také jejich vnoučata. Rychle se seznámili s místními obyvateli a sousedy a dnes mohou říci, že
zde mají nové kamarády a přátele.
Dolní Ročov je pěkné místo k žití, návsi dominuje krásný
kostel a klášter. Celková proměna obce je moc těší – opravený kostel, postupná údržba kláštera, oprava hřbitova,
nová světla, upravený prostor klášterní zahrady, vybudované odpočinkové místo pro turisty. Velice si váží práce
všech, kteří se podílejí na údržbě těchto pěkných míst,
která jsou také využívána ke kulturním akcím.
A co by manželé Procházkovi popřáli všem nakonec?
„Naše přání do dalších let – snad už jen zdraví, klid a pohodu“.

4. Velice ráda pracujete s dětmi, s Vaší rodinou jezdíte
po zámcích, hradech, slavnostech a zejména pro děti
připravujete zábavné programy. Kde všude jste vystupovali, na jakou akci ráda vzpomínáte? Děti Vás jistě
pozitivně motivují a nabíjí k další práci ...
Nejraději vzpomínám na vystoupení a akce, kde se
propojilo souznění mezi hledištěm a jevištěm, kde diváci byli šťastní díky nám a našemu představení.
Tato pozitivní zpětná vazba, když vidíte, že svou práci děláte dobře, je nejkrásnější odměnou a motivací.
Asi nejkrásnější představení jsou na Staroměstském
náměstí v rámci vánočních trhů, kde hráváme muzikál
pro celou rodinu Župan peče cukroví. Je to příběh dědy
Župana a babičky Květy, za kterými přijedou do starého
domečku vnučky z velkého města. Propojení Vánoc, světa stařečků, mladých vnuček a vánočních písniček vždy
přinese smích, radost i nostalgii. Krásné spojení všech
emocí.

Milena Liptáková

5. Přichází zima, venku je sychravo. Věnujete se i bylinkářství, vztahu k přírodě. Je nějaký rychlý recept, se
kterým byste se s našimi čtenáři podělila?
Pravidelně píšu do ročovského časopisu Rub a líc rubriku
Bylinky s Bibi. Doufám, že se čtenářům moje recepty a
nápady líbí, že se těší na další bylinkový díl. Abych se tedy
v receptech neopakovala, zmíním pro vás tip na šalvějové
pesto, o kterém jsem ještě nikam nepsala. Málo kdo ho
zná, je fantastické a plné zdraví. Rozmixujete šalvějové
lístky s olivovým olejem, česnekem, pepřem, solí a piniovými oříšky (můžete použít i vlašské). Toto pesto natřete
na topinku, nebo ho můžete použít do těstovin. Dobrou
chuť.
6. Máte hezkou chaloupku s věžičkou v D. Ročově.
Za poslední rok se v D. Ročově změnilo hodně věcí.
Pan Řeřicha postupně zvelebuje klášter. Zmizely dráty elektrické energie, městys vybudoval nové veřejné
osvětlení a opravil kulturní památku – hřbitov u kostela. Jak se díváte na tuto proměnu vesničky v údolí?
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Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství/Stalo se

Odpadové hospodářství v kostce

objekt (popř. místo popelnice 12 pytlů).

Odpadové hospodářství prochází v posledních letech různými změnami. Největší změna, která se týká každé obce,
je nový „odpadový zákon“, podle kterého se musí obce řídit. Z tohoto důvodu jsme vypracovali nové vyhlášky, které
byly schváleny Zastupitelstvem městyse Ročov v měsíci
září. Vedení městyse připravilo vyhlášky tak, aby co nejméně narušily stávající zaběhnuté a osvědčené způsoby,
ať už u vybírání peněz za odpad, tak u samotného systému
sběru odpadů. Jinými slovy, nic se de facto pro naše spoluobčany nemění.

Pokud Vám společnost M. Pedersen nevyvezla popelnici,
popř. máte další reklamace, obracejte se přímo na společnost 493 645 805. Tento postup preferuje právě
společnost M. Pedersen. Můžete se obrátit i na městys a
Vaši reklamaci předáme.
Sběrné místo se nachází v areálu „HD“ u silnice na Solopysky. Otevřeno je každou středu od 14 do 16 hodin a
každou sobotu od 9 do 12 hodin. Od listopadu do března je frekvence sběrného místa: v sobotu sudý týden a
ve středu lichý týden. Na sběrném místě je možno odložit bioodpad, elektroopad, domácí bílou techniku, kovy a
velkoobjemový odpad. Pneumatiky nesbíráme. Zároveň
pro Vás dvakrát ročně připravujeme sběrné soboty, kde
je možno odložit zdarma zejména nebezpečný odpad (nebezpečný odpad nepatří na sběrné místo). V obcích jsou
také umístěny kontejnery na jedlé oleje a tuky.

Jsme rádi, že se nám podařilo zachovat stávající výši poplatku za komunální odpad (300 Kč za osobu u starobních
důchodců a dětí do 15 let a 600 Kč za osobu u všech
ostatních občanů a 600 Kč za objekt, v němž není trvale
hlášená osoba). Je škoda, že pro zachování těchto příznivých poplatků za odpad nehlasovali všichni zastupitelé.
Poplatky jsme tedy nezvýšili, ač v jiných obcích na zvyšování poplatků přistoupili. Například v jedné obci v okrese
budou lidé platit za jednu 120 l popelnici při 14denním
svozu 2 500 Kč za rok, za 60 l popelnici 1 250 Kč a za
240 l popelnici 5 000 Kč, tzn. když si to srovnáte, tak budou platit násobně více než u nás. A to zejména důchodci
a rodiny s dětmi. Příklad: když je u nás v domácnosti jeden
důchodce, zaplatí 300 Kč za rok a vyváží se mu 120 l popelnice jednou za 14 dní. Ale v této obci, kde na důchodce
a rodiny v tomto ohledu nemyslí, by platil 2 500 Kč (osminásobek). Kdyby měl poloviční popelnici (60 litrů), tak
by platil čtyřnásobek. Rodina (máma, táta a dvě děti do
15 let) u nás platí 1 800 Kč za rok a mají nárok na 240 l
popelnici. Za stejnou popelnici by zaplatili v modelové obci
5 000 Kč (skoro trojnásobek).

Chtěl bych všem spoluobčanům za vedení městyse poděkovat za to, jak třídíte! Třídíte velice dobře a čím více
vytřídíme odpadů, tím více dostaneme od společnosti
EKO-KOM za zpětný odběr (papír, plast a sklo) – tím méně
Vzpomínání patriota
zaplatíme za uložení směsného odpadu na skládce. Takže ještě jednou velké poděkování! Zároveň vás chceme
požádat o důsledné sešlapávání plastových a papírových
obalů, čím více se tyto obaly zmačkají, tím více se jich do
popelnice vejde. Pokud je popelnice plná na jednom sběrném místě, je třeba navštívit jiné místo. Pokud chceme zachovávat pořádek okolo sběrných míst, využívejte všechny
možnosti pro uložení tříděného odpadu. Děkujeme.
Rád bych se ještě zmínil o třech vlnách kompostérů, které
jsme občanům věnovali zdarma! Cena jednoho kvalitního
kompostéru, který byl rozdán, byla přes 4 000 Kč. Rozdali jsme ve třech vlnách přes 160 kusů kompostérů. Dotace na kompostéry byla dohodnula v rámci Mikroregionu
Lounské Podlesí. Je to jeden z důkazů, že sdružení obcí
v Podlesí má smysl a opodstatnění. V příštím vydání zpravodaje Vám přinesu informace statistické o odpadovém
hospodářství. Ještě jednou Vám vedení městyse děkuje
za třídění odpadu a zachovávání pořádku okolo sběrných
míst.

Naše vedení však bere náklady, které jsou nad rámec
poplatků jako službu občanům. To jsme tvrdili od začátku
v minulých zpravodajích a jsem rád, že se nám to podařilo.
Naštěstí jsme se neřídili jedním opozičním zastupitelem,
který tvrdí, že současný systém je výhodný pro lidi, a ne
pro obec a náramně se mu to nelíbilo. Na to říkáme, že
obec jsou lidé, a tímto způsobem občany podporujeme a
oceňujeme jejich třídění. Samozřejmě, že existují i další
jiné typy, ať už plateb za odpad či systému svozů. Říkáme
však, že tento systém i poplatek je nejlepší pro občany i
městys a souhlasí s tím i další starostové a vedení obcí,
kde to mají stejné jako my.
Systém odpadového hospodářství se také nemění. Sbíráme tříděný odpad (papír, plast a sklo) na deseti sběrných
hnízdech, která jsou rozmístěna po celém městysi. Tříděný odpad se odváží následovně. První liché pondělí v měsíci odpadová společnost odváží sklo a každé liché úterý
papír a plast. Mohli bychom vyvážet i častěji, ale všechno
bychom zaplatili my občané – a vedení obce nechce zvyšovat poplatky za odpad.
V současné době odváží společnost Marius Pedersen
směsný komunální odpad každé sudé úterý (chalupářům
každý měsíc vždy v první sudé úterý). Velikost popelnic je
nastavena již dlouhá léta následovně: domácnost o 1–3
osobách s trvalým pobytem = jedna 120 l popelnice, domácnost vícečetná (4 a více osob s trvalým pobytem) =
2 popelnice 120 l. Chalupáři jedna popelnice 120 l na

Vojtěch Václav Pour

Stalo se
Předání auta Svazu tělesně postiženým Louny
Dne 2. října jsme se s paní místostarostkou zúčastnili
skvělé akce, kterou pořádal Svaz tělesně postižených Louny. Hlavním tématem akce bylo předání speciálně upraveného auta pro svaz. Na auto přispělo mnoho sponzorů
– mezi jinými i Městys Ročov.
Příjemné setkání bylo s hejtmanem kraje Janem Schillerem a s místostarostou Loun Milanem Rychtaříkem. Paní
Z. Mocňákové patří velké poděkování za vše, co pro svaz
dělá.
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Stalo se

Senátor na Ročově
Úterý 12. října patřilo návštěvě senátora našeho obvodu, panu MUDr. Ivovi Trešlovi, který přijel do našeho
městyse. Přivítali jsme ho na úřadě, kde s námi hovořil o aktuálních tématech, představili jsme mu Ročov
a závěrem setkání navštívil chmelové muzeum a kostel.

Svěcení hřbitova v D. Ročově
Neděle 17. října patřila slavnosti vysvěcení nově opraveného hřbitova v Dolním Ročově. Na moje přání ji celebroval pan arciděkan W. Horák. Jeho řeč byla krásná, podotkl, že opravený hřbitov je vizitkou každé obce, že tím
představitelé obce dávají najevo úctu k předkům ... Slavnost doprovodil zpěvem Ročovský pěvecký sbor. Děkuji
sboru, panu arciděkanovi a všem přítomným za účast a
samozřejmě všem, kteří se na kompletní opravě podíleli.
Hřbitov D. Ročov je kulturní památka – a jako taková teď
zdobí poutí místo D. Ročov.

Setkání zástupců obcí s litoměřickým biskupem
V půlce října jsme se s paní místostarostkou zúčastnili –
na milé pozvání Jeho Excelence Mons. Mgr. Jana Baxanta biskupa litoměřického – setkání starostů litoměřické
diecéze v biskupské rezidenci v Litoměřicích. Pan biskup
rád vzpomínal na první návštěvu Ročova, kterou uskutečnil letos o pouť. Vyjádřili jsme přání, aby tato návštěva nebyla poslední. Reprezentovali jsme městys po boku jiných
zástupců obcí a měst, například Loun.

Oslava 125. výročí školní budovy
Na konci října jsme zažili úžasnou oslavu výročí školní budovy v Ročově. Městys Ročov ve spolupráci se ZŠ Ročov
připravil následující program: nejdříve žáci ZŠ měli kulturní vystoupení, poté pan profesor Karel Mareš velice poutavě pohovořil o historii ročovského školství, na závěr bylo
pro přítomné připraveno pohoštění a mohli si prohlédnout
budovu školy.
K dostání byla (a je) publikace o školní budově v dotisku
právě ku příležitosti letošního výročí. Děkuji všem, kteří se
na této akci podíleli, dětem, učitelkám, panu dr. Marešovi
... Dobrovolné vstupné putovalo naší škole.
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Den vzniku samostatného československého státu
Dne 28. října jsme si připomněli 103. výročí samostatného státu – Československa. Je vhodné vzpomenout na
všechny padlé hrdiny a navrátivší se legionáře, kteří bojovali v této válce a jejichž oběti pro svobodu a demokracii je
třeba si stále připomínat.
Před rokem jsem Vám z kroniky ročovské přiblížil dění v
obci v roce 1918. Letos vybírám úryvky z kroniky Břínkova
a Úlovic.
V úlovické kronice se dozvídáme informace například o
rekvírování dobytka apod., takže místní kronikář zakončil
stať o období války 1914–1918 následovně:
„Protož přáním naším by bylo, by se podobná válka již neopakovala neb bychom toho snad již ani nepřežili.“
Břínkovská kronika líčí konec tohoto hrozného válečného
období radostněji:
„Den převratu 28. října 1918 minul v obci naší zcela klidně a zpráva o jeho provedení přijata s jásotem.“
Čest památce všem hrdinům.

Nově opravené nádrž v Břínkově
Nádrž na Břínkově je krásně opravena. Další velká akce
za námi. Oprava nádrže se povedla a náves je hned hezčí.
Teď ještě zbývá přivést do nádrže vodu, což je práce na
rok 2022.

Výročí mateřské školy
Dne 15. prosince to bylo přesně 40 let,
kdy byl zahájen provoz naší mateřské školy.
Rozhodli jsme se jako poděkování zhotovit cedulku, která
připomíná starostu pana J. Lapku a tehdejší úsilí obyvatel městyse, kteří se o zbudování mateřské školy zasloužili. Cedulka bude umístěna v prostorách školy. Do
škol investujeme a navazujeme tak na odkaz našich
spoluobčanů, bez kterých by školka v Ročově nebyla.
Tímto jim za jejich skvělý počin děkujeme, vážíme si ho
a cedulkou připomínáme.

Oprava márnice a kříže na hřbitově v H. Ročově
Proběhla vnější oprava márnice a hlavního hřbitovního
kříže na hřbitově v H. Ročově. Márnice má nové dveře,
okolo oken i dveří ozdobné lemy. Byla opravena a očištěna
střecha, zbudováno pěkné nové podbití atd. Firma odklidila okolo márnice starou betonovou a kamennou suť. Hlavní hřbitovní kříž je krásně opravený, stejně jako náhrobek
prvofaráře vedle kříže. Vážíme si našich předků.

Oprava vnitřku kapličky v Úlovicích
Na konci roku jsme nechali opravit spodní část vnitřku
kapličky sv. Antonína Paduánského v Úlovicích. Došlo k vyspárování, doplnění a ošetření kamenného zdiva, aby se
ujednotil vzhled a částečně se zabránilo vzlínající vlhkosti.
Po opravě byla kaplička vyzdobena paní Liptákovou a občané si z ní mohli odnést Betlémské světlo. Oprava zkrášlila
interiér kaple a kulturní akce v ní budou o to důstojnější.

Nátěr veřejného osvětlení
Během měsíce října jsme nechali natřít v první etapě
všechny stožáry veřejného osvětlení podél hlavní silnice
v Ročově. Tuto akci jsme měli naplánovanou v rozpočtu,
proto došlo k její realizaci. Příští rok nás čeká druhá etapa
– osvětlení na Solopysky, do D. Ročova a v Úlovicích.
Mistryně ČR
Na začátku října obhájila naše spoluobčanka sl. Adéla
Citová titul mistryně republiky ve Sportovním aerobiku
a Fitness. Společně s dalšími děvčaty se stala ještě mistryní ČR v nové kategorii Performance. Zastupitelstvo
městyse Ročova schválilo udělení čestného občanství sl.
A. Citové za reprezentaci obce. Za vedení městyse blahopřeji!

Vojtěch Václav Pour
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Střípky z Úlovic

Spol.Moje Ročovsko/Spol. pro obnovu Ročova

Střípky z Úlovic

Jak jsem psala v minulém čísle o vztazích mezi obyvateli
obce a lufťáky, tak je zde pokračování příběhu. Jsou mezi
námi lidé „různí“, někteří se však považují za něco lepšího,
významnějšího než starousedlíci. Dávají svoji nadřazenost
najevo tím, že starší osobu nepozdraví, pošklebují se, a
dokonce si hlasitě i před dětmi odplivnou!? To jest vrchol
IQ tykve. Co tím dokazují? Neumí sami uznat svoji chybu,
omluvit se za nedopatření, neboť by tím zřejmě utrpělo
jejich EGO?
Zdejší lidé si vždy uměli pěkně z očí do očí vše vyříkat a vysvětlit a slušně se žilo dál, což někteří vůbec neumí. Doufejme, že příští rok bude vlídnější, než tenhle „postižený“
různými nešvary a nemocemi.

omezení, která kulturním akcím moc nepřála. Přes všechna omezení se nám podařilo uspořádat několik velmi pěkných akcí, které věříme, že zpříjemnily toto složité období.
První akcí, na které jsme se jako spolek podíleli, byl v červnu dětský den, který pořádal Městys Ročov ve spolupráci
s místními spolky. V červenci proběhl již tradiční golf-fotbalový turnaj Úlovice Open Masters a týž měsíc jsme v klášteře uspořádali sochařský workshop s Janem Řeřichou.
V srpnu nás pak čekala největší událost sezony – Farmářský festival v Dolním Ročově. Účast návštěvníků i prodejců
byla opět vysoká a ukázalo se, že tato akce získala oblibu
jak u místních, tak přespolních, kteří se k nám na festival rádi vrací. V září jsme uspořádali výlet pro seniory do
Podkrušnohoří a v rámci Křesla pro hosta jsme hostili zajímavou přednášku cestovatele Josefa Zienerta. Poslední
akce, kterou jsme v tomto roce stihli, byla procházka po
naučné stezce Panny Marie Področovské a výlet pro děti
ze ZŠ a MŠ Ročov do Divadla Spejbla a Hurvínka, jehož
součástí byla i návštěva výstavy Pat a Mat v Praze. Uskutečněné akce byly pořádány s finanční podporou Městyse
Ročov. Další plánované akce – Turnaj v badmintonu, Křeslo pro hosta a Adventní podvečer jsme z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zrušili.
Pokud to situace dovolí, rádi bychom o Štědrý den do našich obcí (Ročov, Úlovice, Břínkov) opět přivezli Betlémské
světlo, a také plánujeme již tradiční Silvestrovský pochod.
Na obě setkání vás srdečně zveme a o jejich konání budeme informovat formou plakátů a facebookových stránek.
Kromě pořádání kulturních a společenských akcí se náš
spolek aktivně podílí na zvelebování krajiny v naší obci.
Pořádáme pravidelné brigády, v květnu jsme provedli narovnání historických patníků lemujících silnici do Dolního
Ročova. Zejména v Dolním Ročově je vidět obrovský kus
práce, který zde členové spolku pravidelně a neúnavně odvádí, za což jim patří velký dík.
Za spolek Moje Ročovsko přeji všem občanům krásné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví a klid v kruhu rodiny. Těším se, že se v roce 2022 budeme opět setkávat na
akcích, které pro vás již nyní připravujeme.

Kaplička

Kateřina Vinšová

Těším se, až opět otevřeme zdejší kapličku, která je již
opravená, a v červnu, na svátek sv. Antonína, se opět sejdeme při koncertu a vystoupení dětí. Zase budou hezké
časy a radostné zážitky.

Spolek pro obnovu Ročova a okolí – ohlédnutí za podzimem

Peněženka
Plné tři tašky nákupu a jízda autobusem z Loun do Úlovic.
Druhý den přišlo mladé děvče a ukazuje peněženku. „Jé ty
máš stejnou jako já?“ podivuju se, „tohle je vlastně je moje
peněženka.“ Vypadla z kabelky a našli ji pod sedačkou,
odevzdali řidiči a podle občanky, ZTP průkazu, našli majitelku. Měla jsem radost, neboť vím, co to je. Několikrát
jsem našla cizí doklady i finance, zjistila jsem, komu patří a
odevzdala je. Je to o svědomí a skvělém pocitu. S takovou
mládeží a poctivými lidmi se žije mnohem radostněji.
Cvičení pilates v sokolovně
Pro nás, již starší generaci, je tento styl cvičení ideální.
Pěkně pomalu, vleže a pohodlně si hodinku protáhnout
celé tělo, naučit se vhodné cviky pro určité bolavé části
těla.
Také je fajn, sejít se s ostatními cvičenkami. A musím říci,
že ta nejstarší z vás, strčí nás mladší do kapsy. Všechna
čest a obdiv. Děkujeme městysi, že sokolovnu poskytl pro
toto cvičení zcela zdarma.
Slušné vychování nebo úkaz inteligence?

Podzim přinesl kulturní variaci dvou koncertů a jedné výstavy. Nejdříve 16. října proběhl koncert ženského sboru Egeria v kostele Narození Panny Marie, který byl velmi
úspěšný a sboristky byly odměněny velkým potleskem plného kostela. Ve stejný den byla zahájena měsíční výstava
obrazů lounských krajinářů. Poslední říjnový den patřil Ročovskému pěveckému sboru, který přednesl pěkný koncert.
Pracujeme na naučné ceduli o ročovské židovské komunitě, která bude umístěna vedle zdravotního střediska (bývalá židovská škola, kde vedle stávala synagoga).

Milena Liptáková

Za Spolek pro obnovu Ročova a okolí se s Vámi těšíme
na viděnou a do roku 2022 Vám přejeme hodně zdraví a
štěstí.

Spolek Moje Ročovsko v roce 2021
Ačkoli většina z nás doufala, že rok 2021 bude z pohledu pandemie příznivější, i tento rok nás provázela různá

-11-

Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021
Na začátku října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
V městysi jsou tři volební komise pro okrsky Ročov, Úlovice a Břínkov. V těchto komisích
pracovalo celkem 14 členů. Každá komise má předsedu, místopředsedu a zapisovatele.
Všechny komise zpracovaly volební výsledky s přehledem a na kontaktním předávacím
pracovišti statistického úřadu v Lounech neměla žádné problémy. Za jejich práci jim děkuji!
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Teď konkrétně k volbám. Celkem bylo zaznamenáno 448 voličů (občanů s trvalým pobytem,
občanů, kteří volili u nás na voličský průkaz, minus naši občané, kteří volili jinde na voličský
průkaz). Celkem bylo vydáno 316 obálek, všechny hlasy byly platné, žádný neplatný. Volební
účast za městys byla 70,54 %, což je o 5 procentních bodů více, než v celé ČR. Nejvyšší
volební účast byla za naše tři okrsky v Úlovicích: 85,37 %, kdy z 41 voličů přišlo k urně 35.
Celkové vítězství zaznamenalo hnutí ANO 2011, stejně jako dílčí vítězství pouze v Ročově,
v Úlovicích vyhrála koalice SPOLU a na Břínkově opět drtivě ANO 2011 (skoro 47 %).
Nejvíce preferenčních hlasů za celý městys získal Andrej Babiš (32) a Milan Rychtařík (11).
Podrobné výsledky hlasování si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.
Vojtěch Václav Pour
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ČR. Nejvyšší volební účast byla za naše tři okrsky v Úlovicích: 85,37 %, kdy z 41 voličů přišlo k urně 35.
Celkové vítězství zaznamenalo hnutí ANO 2011, stejně
jako dílčí vítězství pouze v Ročově, v Úlovicích vyhrála koalice SPOLU a na Břínkově opět drtivě ANO 2011 (skoro 47
%). Nejvíce preferenčních hlasů za celý městys získal Andrej Babiš (32) a Milan Rychtařík (11). Podrobné výsledky
hlasování si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.
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