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ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
venku nás již vítá slunce a krásné počasí. Možná ještě ale dojde na
pranostiku „duben, ještě za kamny budem“. Prohlížíte si nové číslo
zpravodaje, první v roce, ve kterém jsou – krom jedné nuly – samé
dvojky.
V prvním zpravodaji letošního roku se dozvíte další várku zajímavostí a aktualit z městyse. Za pozornost stojí rozhovor či souhrn
toho, co se v roce 2021 uskutečnilo.
Příjemné počtení přeje
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Z kroniky Ročova

Sloupek starosty

Z kroniky Ročova – 1931

Sloupek starosty

(pokračování z minulého čísla zpravodaje)

Vážení spoluobčané,

Stát v tomto roce začal přebírat okolní lesy do svého vlastnictví, obec měla příležitost vykoupit cca 20 ha lesa po
3 500 kč za hektar, ale ke koupi v tomto roce nedošlo.
Důležitým rozhodnutím zastupitelstva bylo, že schválilo
nástavbu obecního vodojemu tak, aby mohl zásobovat plynule vodou celou obec. Pro školní rozpočet bylo vyčleněno
13 000 kč. Protože byly stále následky hospodářské krize, přispíval stát stravovacími lístky v ceně 10 kč, lístky
distribuovalo ministerstvo sociální péče pro nezaměstnané, celkem za rok 1 152 lístků.
Rok 1931 byl třetí rok, kdy se lidé potýkali s krizí. Ač to
byl rok úrodný, zase se na chmelařství doplácelo hodně
peněz. Chov dobytka se nevyplácel, na ceně stále klesal,
nebylo ani poptávky. Zemědělství se celkově nevyplácelo,
ale naopak se spíše doplácelo, kdo neměl peníze, musel
se zadlužit. Zemědělské výrobky na ceně klesaly, avšak
průmyslové a další výrobky byly stále dražší.

jaro nás vítá krásnými teplými dny. Slunce již má sílu. Rozkvetly talovíny a sněženky a probouzejí se keře a stromy.
Začátek roku 2022 byl stále ještě ve znamení koronaviru. S pěkným počasím nás snad opustí. Vstoupili jsme do
roku se třemi dvojkami a přeji Vám v něm zejména hodně
zdraví a radosti.
Jsem velice rád, že hned na začátku roku se nám podařilo
nastartovat několik důležitých investic. O jarních prázdninách byla kompletně zrekonstruována kotelna v Mateřské
škole Ročov, začala další etapa nátěru veřejného osvětlení. V květnu se vymění okna v budovách městyse, v hasičárně a u lékaře i vstupní dveře.
V letošním roce jsme také požádali o osm dotací. V rámci
dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR žádáme o peníze na opravu budovy školy (1.), na víceúčelové
hřiště v areálu sokolovny (2.) a obnovu komunikace v parku
(3.). Požádali jsme o dotaci Ministerstvo zemědělství ČR
na druhou etapu opravy márnice v Horním Ročově (4.),
kde po vzoru jiných obcí chceme zřídit kolumbárium, jako
moderní pietní místo pro zesnulé, které je hojně využíváno
v jiných obcích. Dále jsme podali žádost o dotaci na Ústecký kraj ohledně příspěvku na oslavy (5.), do Programu
obnovy venkova na obnovu parku u hasičárny (6.), opravu
a modernizaci vnitřních prostor kulturního domu (akustika a podium) (7.) a na administraci projektu na zvýšení
bezpečnosti dopravy (8.) – jedná se o projekt na „chodníky
podél hlavní silnice“, na kterém pracujeme a připravujeme
schůzky s občany, kteří budou dotčeni jejich plánovanou
výstavbou. Uvidíme, zda nějakou dotaci získáme, teď je to
na oslovených úřadech. Nicméně žádostí jsme podali hodně, samozřejmě pokud budou další vhodné dotační tituly,
budeme žádat o další.

V tomto roce zemřel letec Augustin Charvát a kronika zaznamenává jeho život takto:
V naší obci narodil se 1. července r. 1893 Augustin Charvát v č. p. 99, otec byl mistr kolářský. Když odchodil obecnou školu, vyučil se v naší obci řemeslu krejčovskému. Po
vyučení odešel do světa za řemeslem, byl při vypuknutí
světové války r. 1914 v Paříži střihačem dámských modelů v předním závodě krejčovském. Charvát se přihlásil již
1. října r. 1914 do francouzských služeb vojenských. Později bojoval ve francouzských cizineckých legiích do ledna
1916 jako pěšák a dosáhl hodnosti desátníka, byl těžce
raněn na bojišti u Arrasu, k polní službě neschopen.
Po uzdravení přihlásil se k letectvu a byl povolán na frontu
leteckou do Luneville v Lotrinsku, kde byl s letadlem sestřelen a utrpěl znovu těžké zranění a otřes mozku. Byl
po uzdravení jmenován velitelem čsl. oddílu leteckého. A
v roce 1919 vrátil se do Prahy jako nadporučík a brzy byl
jmenován kapitánem. Doma prošel Charvát mnohé kurzy
a různými služebními přiděleními, až se stal na jaře roku
1931 plukovníkem. Služebně byl v našem letectvu nejstarší a stal se velitelem 1. leteckého pluku v Praze. Při
havárii letadla na služební cestě byl těžce raněn a dne 20.
září 1931 zemřel, 38 roku stár.

Ohlédnutí do roku 2021 Vám přináším v samostatném
článku o tom, co se nám v minulém roce podařilo pro Vás
a městys udělat. Nebylo toho málo, avšak máme stále další plány. V letošním roce, stejně jako v letech minulých,
podporujeme spolky částkou 30 000 Kč na jejich činnost.
Stejnou částkou jsme podpořili výstavbu domácí čističky
odpadních vod v obci Břínkov. Dotační titul na domácí
čističky je dále v platnosti. Občané Úlovic, Břínkova či D.
Ročova, kteří si zřídí domácí čističku, dostanou od obce
příspěvek.

Z ročovské kroniky připravil
Vojtěch Václav Pour

Zajímavou vzpomínku na ročovského rodáka, pilota, A.
Charváta najdete v pokračování vyprávění z ročovské kroniky. Bylo mi ctí nominovat za městys na Cenu hejtmana
Ústeckého kraje slečnu Adélu Citovou za její vynikající reprezentaci nejen kraje, ale i republiky. Jsem rád, že se
nám podařilo vylepšit v závěru roku kulturní dům, stejně
jako kapličku v Úlovicích. Od 1. dubna se mění jízdní řády.
Více se dočtete uvnitř zpravodaje.
V tomto čísle zpravodaje jsem pro Vás připravil pokračování článku o odpadech, kde Vám představím
odpadové hospodářství z pohledu čísel. A aby čísel
nebylo málo. Jsem velice rád, že v roce 2021 vzrostl počet obyvatel městyse o 10 nových spoluobčanů.
Těší mě, že s kulturní komisí pro Vás připravujeme sérii kulturních akcí. Čekají Vás máje, dětský den, oslavy
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Z jednání Rady městyse Ročova

městyse, výlet pro děti, výlet pro seniory či pouť v D. Ročově. Děkuji kulturní komisi, spolkům, ZD Ročov a všem
zúčastněným, kteří se podílejí na přípravách kulturních
akcí městyse. Ač se to může zdát nemožné, do letošního
roku jsme měli stále staré technické průkazy pro Avii a
Liazku našich hasičů. Po cca čtyřech desetiletích jsem tak
zajistil nové technické průkazy našich výjezdových aut. Kopie historických „techničáků“ jsou uloženy v archivu hasičů
a budete je moci vidět při oslavách městyse.

(výběr usnesení)
Schválili jsme:

•vyúčtování dotace (neinvestičního příspěvku) od městyse
pro Spolek pro rozkvět Ročova, Šipkový klub ZB Karakal
Ročov, z. s., Spolek pro obnovu Ročova a okolí, Myslivecký
spolek Ročov. z. s., a FK ZD Podlesí Ročov, z. s.

Děkuji za spolupráci zemědělskému družstvu a jejich zaměstnancům – panu Charvátovi, Kosovi a Lapkovi – za
pomoc při opravách místních komunikací. Spolupráce si
vážím a za městys za ni děkuji.

•žádost Spolku pro rozkvět Ročova, Spolku Moje Ročovsko, z. s., Šipkového klubu ZB Karakal Ročov, z. s., Spolku
pro obnovu Ročova a okolí, Mysliveckého spolku Ročov, z.
s, a SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Ročov o poskytnutí neinvestiční dotace 30 000 Kč na činnost dle předložené žádosti a uzavřít se spolkem veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jarní dny, hodně
pohody a těším se s Vámi na viděnou při nějaké kulturní
akci nebo jen tak při procházce naší krásnou obcí.

•Mysliveckému spolku Ročov, z. s., bezplatný pronájem
KD Ročov (sál) za účelem hraní stolního tenisu dětí a dospělých, každou neděli od 16 do 18 hodin do 31. 8. 2022
s tím, že jednorázové akce schválené Radou městyse Ročova, popř. akce pořádané Městysem Ročov mají vždy
přednost.

Vojtěch Václav Pour
starosta

•Mateřské škole Ročov, p. o., převod hospodářského výsledku za rok 2021 v částce 0,74 Kč do fondu odměn
a v částce 23 949,28 Kč do rezervního fondu školy, dle
žádosti ředitelky MŠ Ročov.
•Základní škole Ročov, p. o., převod hospodářského výsledku za rok 2021 v částce 6049,71 Kč do rezervního
fondu školy, dle žádosti ředitelky ZŠ Ročov.

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova
(výběr usnesení)

•Mateřské škole Ročov, p. o., udělení výjimky z nejvyššího
počtu dětí pro školní rok 2022/2023 do počtu 28.

Schválili jsme:

•žádost paní Libuše Sobotkové o poskytnutí dotace
30 000 Kč na výstavbu domovní čističky odpadních vod
dle předložené žádosti a uzavřít se žadatelkou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

•rozpočtovou změnu č. 1/2022 s rozpočtovým opatřením

č. 1.
Hlasování: pro: 13 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Vinšová); proti: 0; zdržel se: 1 (Sejval)

•nominaci občanky městyse sl. Adély Citové na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021 v oblasti sportu za
vynikající reprezentaci Ústeckého kraje v této oblasti.

•Smlouvy o dílo č. E45377X, E45378X, E45379X a E45380X

mezi WH Develop, s. r. o., IČ 28116992 a Městysem Ročov
na výměnu oken a dveří VEKRA a dalších služeb u těchto objektů
městyse Ročova: 1. Lékařské středisko – výměna oken v přízemí
+ hlavní dveře = cena cca 176 000 Kč vč. DPH, 2. Hasičárna –
výměna všech oken + vstupní dveře – cena cca 87 000 Kč vč.
DPH, 3. ZŠ Ročov – výměna oken na toaletách dívek a chlapců
– třetí etapa – cena cca 102 000 Kč vč. DPH, 4. Horní byt v č.
p. 18 – výměna předních čtyř oken do ulice – 1. etapa – cena cca
73 000 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro: 13 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura, Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Vinšová); proti: 0; zdržel se: 1 (Sejval)

•pořádání následujících akcí městyse: Máje, Slavnosti
670. výročí založení Ročova, výlet pro děti a výlet pro seniory, Pouť 2022 a den dětí s tím, že schvaluje financování
těchto akcí do celkový výše příslušných kapitol rozpočtu.
•podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje – oblast podpory Zlepšení životního prostředí – na akci: Obnova parku u hasičárny.
•podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje – oblast podpory Obnova a rozvoj venkovské
zástavby – na akci: Oprava a modernizace vnitřních prostor kulturního domu (akustika a pódium).

•zaslat částku 25 000 Kč na účet veřejné finanční sbírky Českého
červeného kříže (č. 333999/2700) a zaslat částku 25 000 Kč
na účet SOS Ukrajina – Člověk v tísni (č. 0093209320/0300)
jako humanitární pomoc Ukrajině.
Hlasování: pro: 14 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura, Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Sejval, Vinšová); proti: 0; zdržel se: 0

•podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje – oblast podpory Administrace projektové
žádosti – na akci: Administrace projektu zvýšení bezpečnosti dopravy (projekt na chodníky podél hlavní silnice).
•zaplacení prací za zhotovení šachty u vodojemu a stavbu přístupového chodníku k vodojemu v Břínkově na pozemcích městyse na (u) p. č. 216/3 v k. ú. Břínkov do
30 000 Kč vč. DPH.
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Co se v roce 2021 podařilo

Rekonstrukce náměstí na Kozině – v minulém roce to
byla naše největší akce. Jednalo se o kompletní rekonstrukci celého náměstí, včetně odstavných parkovacích
a travnatých ploch, vjezdů do nemovitostí, ulice okolo
lékařského střediska, chodníku, parkovací plochy u lékařského střediska, zasakovací dlažby a úpravy prostoru
kolem významné lípy včetně lavičky a koše. Tato lokalita,
ve které se nachází pět trvale obydlených domů, čtyři chalupy, hospodářské budovy a zejména zdravotní středisko,
tak dostala nový kabát. Na tuto akci nám byly schváleny
dvě dotace v celkové hodnotě přes 550 000 Kč (Ústecký
kraj a SZIF). Celkové náklady činily cca 3 845 000 Kč.
.

•objednání nátěru stožárů veřejného osvětlení – druhá
etapa – v Ročově a v Úlovicích (cca 45 kusů) od firmy Stanislav Toman za cenu jednoho stožáru 2 220 Kč (velký) a
1300 Kč (malý) bez DPH, odstín – šedá (stejný jako v první etapě).
•Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb a
nadstandardních služeb v oblasti kultury a vzdělávání mezi
Městskou knihovnou Louny, p. o., a Městysem Ročov.
•paní Zuzaně Svobodové bezplatný pronájem sálu KD Ročov na každou středu od 19:00 do 20:00 hodin za účelem cvičení Pilates pro dospělé z Městyse Ročova.
•zaslání finančního příspěvku 1 000 Kč na účet Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresního sdružení hasičů Louny na činnost organizace spojenou s prací s dětmi
a mládeží.
•uzavření Darovací smlouvy na 500 Kč se společností
Zdravotní klaun, o. p. s., na činnost a potřeby obecně
prospěšné společnosti.
•zaslání finančního příspěvku na činnost Svazu tělesně
postižených v České republice, z. s., okresní organizace
Louny, ve výši 1 000 Kč na účet organizace.
Všechna usnesení schválena všemi přítomnými členy
rady.
Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour

Nové veřejné osvětlení v D. Ročově – výměna osvětlení v D. Ročově byla spojena s uložením kabelů elektrické
energie do země. Byla nainstalována nová LED svítidla,
která jsou chytrá a v hluboké noci utlumují svítivost. Pro
důstojnost poutního místa byla vyměněna i světla kolem
kláštera a kostela za nová historizující, avšak též moderní
LED. Na tuto akci nám byla schválena dotace 285 000
Kč od Ústeckého kraje. Náklady činily cca 1 730 000 Kč.

Shrnutí roku 2021 aneb, co se nám
podařilo
Nejdříve pár celkových čísel. Na rok 2021 byl schválený rozpočet ve výši příjmů 11 141 000 Kč a výdajů
19 891 000 Kč. Plánoval se tedy schodek ve výši 8,75
milionu Kč. Jak jsme již několikrát avizovali, důležité je
hlavně plnění rozpočtu v průběhu roku a jeho výsledek ke
konci sledovaného období, tzn. k 31. prosinci. Příjmy byly
za celý rok 17 932 243,66 Kč a výdaje 21 387 941,06
Kč (k tomu je nutné říci, že na příjmech i výdajích je započítán převod mezi vlastními účty přes 5 milionů Kč, takže
pro reálné příjmy a výdaje je nutné tuto částku odečíst).
Konečné hospodaření za rok 2021 skončilo v deficitu
necelých 3,5 milionu Kč! A to i přesto, že jsme investovali do rozvoje městyse. Tři velké investice (Kozina, veřejné
osvětlení D. Ročov a požární nádrž Břínkov) a řada menších investic a nákladových položek.

Oprava požární nádrže v Břínkově – dlouho plánovaná
akce, kterou jsme dotáhli do konce. Nejdříve bylo nutné
nádrž zaměřit a udělat správný geometrický plán, následně změnit způsob využití (dnes je to vodní nádrž, dříve to
byla komunikace), poté se vysoutěžila firma, která minulý
rok dílo dokončila. Letos doděláváme práce kolem zdroje
vody a přivaděče. Dotaci v hodnotě 616 000 Kč (polovina
hodnoty akce) jsme získali od ministerstva zemědělství a
celkové náklady činily 1 185 000 Kč.
Rekonstrukce vnějšího pláště márnice a hřbitovního
kříže v H. Ročově – na tuto akci nám ministerstvo zemědělství schválilo z programu Obnovy a údržby kulturních
a venkovských prvků dotaci 200 000 Kč. Byly provedeny
tyto úkony: doplněna střešní krytina, kompletně zhotoveno vnější podbití střechy, oklepána stará nesoudržná
omítka, opraveny okna a mříže, zhotoveny dvoje nové dveře, zhotoveny pohledové ozdobné šambrány kolem oken a
dveří. Kříž byl očištěn, natřen, vyzlacen a vyspraven. Nadto firma provedla opravu náhrobku prvofaráře, zlikvidovala kamennou a betonovou suť kolem márnice a vyspravila
komín. Celkové náklady činily cca 380 000 Kč (dotace
pokryla více než polovinu akce).

Celkem jsme investovali přes 8 200 000 Kč za rok
2021. Z těchto čísel vyplývá, že kdybychom neinvestovali
do rozvoje městyse, skončili bychom v hospodářském přebytku přes 4,7 milionu Kč (tyto peníze byly de facto v roce
2021 ušetřeny a mohly se investovat).
I přes významné investice jsme na konci roku 2021
měli na účtech městyse necelých 10 000 000 Kč.
Teď se na to podívejme podrobněji.

-4-

Co se v roce 2021 podařilo

Co se v roce 2021 podařilo

Investovali jsme do kompostérů, které dostali občané
zdarma (spoluúčast městyse 60 000 Kč, dotace byla vyřízena v mikroregionu). Též jsme zalesnili část obecního
lesa.
Nakoupili jsme vybavení pro veřejně prospěšné práce (zahradní vozík, malou kotoučovou pilu, příklepovou
vrtačku, plovoucí čerpadlo, ruční rozmetadlo, brusku a
další vybavení) a vybavili čekárnu lavičkou s košem a do
obce umístili dvě nádoby na zimní posyp. Celkem za cca
60 000 Kč.
Opravili jsme vnitřek kaple v Úlovicích za 50 000 Kč.
Další významné nákladové položky rozpočtu ve prospěch občanů (nejsou zahrnuty v těch 8,15 milionech
Kč):

Projekty pro plánované investice a inženýrské služby
pro probíhající investice cca 380 000 Kč. Tyto činnosti jsou důležité pro hladký průběh výběrových řízení, samotné realizace a samozřejmě realizační přípravy. V této
částce jsou zahrnuty projekty, popř. inženýrské služby
na tyto akce: veřejné osvětlení D. Ročov, oprava požární
nádrže v Břínkově, stavební úpravy náměstí Na Kozině a
práce na projektu bezpečnosti pěší dopravy podél hlavní
silnice (zkráceně projekt na chodníky podél hlavní silnice).

V roce 2021 vydal městys pro spolky částku přes
183 000 Kč jako příspěvek na jejich činnost. Střelci
v roce 2021 nežádali o dotaci, tři spolky neutratily v kovidovém roce všechny peníze a podpořily tím městys, kterému část finančního obnosu vrátily. Jedná se o hasiče,
kteří vrátili přes 16 tisíc Kč a Spolek pro obnovu Ročova a
okolí, který vrátil cca 11,5 tisíc Kč a šipkaře, kteří neutratili necelé 3 tisíce Kč.

Veřejné osvětlení – jedná se o přeložení osvětlení v ulici
Rafanda, kde se osvětlení srovnalo, úhrada projektu na
nové osvětlení v Břínkově, které je plánované na dobu, až
se budou dávat kabely elektrické energie do země. Musíme být připraveni udělat nové osvětlení, protože bez
projektu by to nešlo. Další významnou položkou byl nátěr
velkých stožárů VO podél hlavní silnice v Ročově. Celkem
cca 227 000 Kč.

Kultura. I když nás v kulturních akcích koronavir značně
omezil, uspořádali jsme dětský den, pouť, výlet pro seniory a další menší akce. Celkové výdaje byly přes 100 000
Kč.

Hasiči – investovali jsme do naší budovy zálohou na nová
vrata a nové vybavení (proudnice apod.). Taktéž byl zakoupen nový zásahový oblek. Investice přes 200 000 Kč.
Letos se vrata dokončí a plánujeme i vyměnit okna a dveře, tím bude mít celá obálka budovy hasičárny nové výplně
(vrata, dveře a okna).

Děkuji Zemědělskému družstvu Ročov za výbornou spolupráci s městysem, spolupráce je opravdu na vysoké
úrovni a jsme za ni rádi. Také místním spolkům a spoluobčanům děkuji za spolupráci.

Příspěvek na provoz školy a školky činil celkem 860 000
Kč, odpadové hospodářství stálo městys na výdajové straně přes 800 000 Kč.

Na závěr je nutno říci, že jsme na dotacích v roce 2021
získali 683 057 Kč (byly nám připsány na účet, když
nebudeme počítat dotace na veřejně prospěšné práce) – dotace na požární nádrž v Břínkově (616 000 Kč),
dotace na obecní les (62 257 Kč) a dotace na hasiče (4
800 Kč).

Investovali jsme do Kulturního domu přes cca 100 000
Kč. Jak jsme slíbili, každý rok opravíme část sokolovny.
Bylo položeno nové lino v přísálí, opravena a vybílena šatna žáků ZŠ (ale je to šatna i hostujících fotbalistů a dalších
uživatelů sokolovny). Tato šatna byla vybavena novým inventářem (lavicové věšáky, stůl, židle, koš, tabule). Jsem
rád, že se sokolovna těší velkému zájmu spolkové i jiné
činnosti – od toho ji máme a od toho ji stále vylepšujeme.
Za spolupráci děkuji panu Štichovi a všem dalším, kteří
ochotně a zadarmo pomáhají vylepšovat KD Ročov.

V roce 2021 jsme získali ještě tyto dotace, které by
měly být proplaceny v roce letošním: veřejné osvětlení v Dolním Ročově 285 000 Kč od Ústeckého kraje,
vnější oprava márnice a hlavního kříže na hřbitově v H.
Ročově 200 000 Kč od Ministerstva zemědělství ČR.
V letošním roce by nám měli proplatit dotaci ze SZIF na
úpravu náměstí Na Kozině ve výši skoro 200 000 Kč
a 350 000 Kč z Ústeckého kraje na rekonstrukci celého
náměstí Na Kozině.
Vojtěch Václav Pour
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kolegyním na úřadě, protože práce se provádí přímo nad
kanceláří úřadu a zasáhly i do chodu úřadu (pro veřejnost
však omezení žádná nebyla) – hluku a prachu jsme si užili
též dost. Vše by se mělo stihnout do oslav městyse, takže si budete moci prohlédnout výsledné dílo z blízkosti.
I kdyby práce probíhaly přes prázdniny, určitě by se nestihly do konce prázdnin. Naopak, paní ředitelka je ráda, že
nový školní rok začne v novém, současné práce do výuky
nezasahují. Na akci získala škola dotaci přes tři miliony korun, spolufinancování obce bude v řádu statisíců. Už teď
se všichni těší, až budou moci novou učebnu vyzkoušet.

(pokračování z minulého čísla zpravodaje)
Budova sloužila bez větších změn až do vzniku republiky.
Úpravy se týkaly hlavně interiéru a vybavení. Tak v roce
1926 byla škola elektrifikována, v r. 1935 byla získána školní zahrada u bývalého obecního vodojemu (dnes
v Družstevní ulici), v roce 1936 byl z darů místních spolků zakoupen rozhlasový přijímač. Jednalo se samozřejmě
stále o tzv. školu národní s pětiletou docházkou, i když se
uvažovalo o vystavění nové budovy pro vyšší stupeň tzv.
měšťanku. Přitom byla zřízena v roce 1923 Živnostenská
škola pokračovací, která měla podat žákům teoretické
znalosti z oblasti řemesel a obchodu.
Zásadní obrat přinesl rok 1938. Česká měšťanka v Kounově připadla do oblasti německého záboru a hledalo se
její nové umístění. Vedení obce okamžitě zareagovalo
a nabídlo příslušné prostory, kromě hlavní budovy bývalou židovskou školu na Kozině a místnost v hostinci čp.
7. Měšťanka zahájila výuku v listopadu 1938 a přetrvala
okupaci. Zahrnovala veliký obvod od Třeboce po Senkov a
téměř celý sousední vinařický dolík. Po roce 1948 začalo
nepřetržité období změn, dodnes uspokojivě neukončených. Byl vydán „Zákon o jednotné škole“, jímž byly zřízeny
tři stupně: národní škola 1.-5. ročník, střední škola 6.-8.
ročník a třetí stupeň gymnázia a průmyslovky. Další veliká
a pro školství destruktivní reforma, přišla v roce 1953,
čímž se dostáváme do pro nás pamětnického období.
Vznikla tzv. osmiletá střední škola, do níž se spojila škola
národní a měšťanka, v roce 1960 byla prodloužena na devět let. Počet žáků si vyžádal získání dalších prostor v bývalé faře čp. 19, kde byla nejprve školní jídelna a pak byly
zřízeny dvě třídy, jídelna se stěhovala na Kozinu. Významné vylepšení přinesl rok 1990 pořízením plynové kotelny,
čímž se podařilo uspokojivě vyřešit problémy s vytápěním.
V nedávné době následovala řada úprav interiéru, velice
pomohla obnova pískovcového schodiště, jemuž byla vrácena původní podoba. Další významné změny uvádějí už
zmiňované publikace k výročím školy.

Havárie odpadů v KD Ročov
Z technických důvodů jsme museli na pár týdnů uzavřít
toalety v KD Ročov. Na odstranění závady pracovala odborná firma s naším zaměstnancem panem Kučerou.
Z důvodu ne zrovna vhodného uspořádání současné kanalizace z minulosti, se musely vyhotovit tři nové čisticí šachty, kterými se teprve dal problém vyřešit a bude se jimi
kanalizace pravidelně v budoucnosti čistit jako prevence.
Poděkování patří firmě, která se ochotně na řešení problému podílela i o víkendu. Děkuji M. Kučerovi za dobrou
práci a J. Chuchlové za úklid vskutku nepěkných „věcí“ na
toaletách.

Co říci k závěru. Zavazuje nás dlouhá tradice a je třeba
obdivovat odvahu zástupců obou obcí, kteří se rozhodli
stavět i přes vysoké náklady. Není třeba zdůrazňovat důležitost školy pro život v obci. Proto škole byla a je věnována
pozornost ze strany minulých i současných vedení obce,
která je zárukou jejího úspěšného působení.
Karel Mareš

Stalo se
Nová multimediální učebna a bezbariérová toaleta v ZŠ
Ročov
Školství je naše velká priorita, proto podporujeme naše
školy. V letošním roce se rozjel velký projekt vybudování
nové multimediální (počítačové) učebny a nové bezbariérové toalety v základní škole. Řemeslníci pracují již okolo
dvou měsíců a výsledky jsou vidět. V horním patře se spojily dvě malé učebny do jednoho velkého prostoru. Dělají se
nové podlahy, omítky, elektroinstalace a další nezbytnosti.
I přes polní podmínky ve škole, všichni práce dobře zvládají, děkuji za to učitelkám i žákům. Také děkuji mým dvěma

Humanitární pomoc Ukrajině
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo 25 000 Kč pro
veřejnou sbírku Českého červeného kříže a 25 000 Kč
pro SOS Ukrajina – Člověk v tísni, jako humanitární pomoc
Ukrajině. Na začátku jednání zastupitelstva jsme minutou
ticha uctili památku obětí války na Ukrajině.
Město Louny zřídilo krizovou telefonní linku +420 603 19
20 21. Infolinku zřídilo i Ministerstvo vnitra ČR +420 974
801 802.
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Nová vrata v hasičárně
Jak jsme minulý rok slíbili, letos jsme splnili. Hasičárna
má nová automatická moderní vrata. V současné době
hledáme řemeslníky, kteří po demontáži starých vrat začistí všechny nerovnosti. Je to přeci jen starší budova.
Nicméně do oslav městyse bude vše hotovo a všichni budou moci ocenit funkčnost, praktičnost ale i krásný vzhled
nových vrat. Je to další díl podpory hasičského sboru ze
strany našeho vedení. Jsem tomu rád. Ročovští hasiči
měli v prvních měsících letošního roku hned několik důležitých výjezdů. Za jejich nasazení jim děkuji!

Změna jízdních řádů
Od 1. dubna se mění jízdní řády. Na lince 619 (Kladno
– Nové Strašecí – Ročov) nedochází k žádným změnám.
Protože se však spojila v naší oblasti doprava ve Středočeském a Ústeckém kraji, dochází ke zrušení linky 585 a
715. Tyto linky budou nahrazeny linkou 711, která bude
jezdit z Rakovníka do Loun (přes Ročov) a zpět. Většina
současných spojů zůstává zachována, pouze se posouvají
časy odjezdů (příjezdů) cca o 5 minut. Největší změnou
je zrušení autobusu v „půl jedné“ z Ročova do Loun, ten
je nahrazen autobusem „v půl dvanácté“. Nově bude jezdit autobus z Loun na Ročov v půl deváté večer. Přímá
linka autobusu z Ročova do Žatce je zachována v 6:41.
Ze Žatce na Ročov v 5:05. Nicméně zůstávají návaznosti
na autobus do Žatce, pouze se musí přestoupit na linku
734. Další změny jsou obsaženy v jízdních řádech, které
jsou pro Vás k dispozici v kanceláři úřadu městyse, popř.
na webových stránkách. Cena jízdného by se dle dopravců
měnit neměla.

Mezinárodní den žen
Stalo se již tradicí, že jsem přál k MDŽ všem ženám,
zejména našim milým spoluobčankám, krásný sváteční
den. Jedno sumerské přísloví praví: „Žena je budoucnost
muže.“ Děkuji Vám za všechno, co pro nás muže děláte.
Nová kotelna na MŠ Ročov
Další velká akce za námi. Výše jsem psal, že školy jsou
naší prioritou a dokládal to na velké akci v ZŠ. Teď přikládám další vylepšení školy, tentokrát mateřské, jako další
důkaz podpory školství v Ročově. V naší mateřské škole
máme zbrusu novou moderní kotelnu. Za týden jarních
prázdnin nainstalovala firma nová zařízení. Provoz školy se tak nezastavil. Nová kotelna je plně automatická a
měla by ušetřit i spotřebu plynu. Stará kotelna byla již poruchová, nová by měla sloužit další desítky let. Celková investice, kterou jsme měli zahrnutou v rozpočtu, byla přes
600 000 Kč. Na plynu se ve školce i vaří, takže to byla
jasná volba. Alternativní zdroje vytápění by byly o mnoho
dražší, tato kotelna bude sloužit další desítky let s úsporou cca třetiny objemu plynu oproti kotelně staré.

Druhá etapa nátěru veřejného osvětlení
Zahájili jsme druhou etapu nátěru stožárů světel veřejného osvětlení. Na řadu přišly nízké stožáry v Ročově a
Úlovicích. Vysoké stožáry podél hlavní silnice jsme nechali
natřít v roce minulém, letos dojde na vysoké stožáry vedoucí do D. Ročova, Solopysk a v Úlovicích.

Výměny oken
V měsíci dubnu a květnu budou probíhat výměny oken u
čtyřech objektů městyse.
1. Lékařské středisko – výměna oken v přízemí + hlavní
dveře. Je to první etapa opravy zdravotního střediska.
Z tohoto důvodu je plánováno, že lékařské středisko bude
v úterý 10. května uzavřeno.
2. ZŠ Ročov – výměna oken na toaletách dívek a chlapců
– třetí etapa – po konzultaci s paní ředitelkou se přistoupilo k další etapě výměny oken ve škole.
3. Horní byt v č. p. 18 – výměna předních čtyř oken do
ulice – špatný stav oken – 1. etapa.
4. Hasičárna – výměna všech oken + vstupní dveře – s novými vraty budou kompletně vyměněny výplně.
Celkové náklady na všechny čtyři objekty dohromady jsou
cca 440 000 Kč.
Den učitelů
Vypůjčím si citát Učitele národů J. A. Komenského:
„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl
místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“
A to přeji, milé paní učitelky, do slova a do písmene Vám
k Vašemu svátku, aby se Vám dařilo, abyste měly spokojené děti, žáky, rodiče, kolegy a kolegyně, aby se Vám práce dařila v duchu citátu Učitele národů. Všechno nejlepší.

Víš, co dělat, když ...?
To je název publikace, která byla vydána v rámci projektu
European Police Association díky sponzorům, mezi které
patří i náš městys.
Publikace (omalovánky) zábavnou formou dětem vysvětluje, jak se mají chovat v různých situacích běžného života.
Naše výtisky byly předány paní ředitelce pro potřeby základní školy.
Vojtěch Václav Pour
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Akce pro děti pořádané SDH Ročov
Je nám líto, že jsme letos nemohli udělat Maškarní pro
děti, maškarní začínáme připravovat již v listopadu, a to
byla ještě covidová opatření moc přísná a nepříznivá k jakýmkoliv akcím. Situace byla špatná ještě i v lednu, a proto
jsme se rozhodli maškarní neuspořádat.
Nebojte se, nezapomněli jsme na Vás. Naše první akce,
Pálení čarodějnic, bude 30. dubna 2022. Zúčastníme
se i dětského dne, který pořádá městys, budeme mít své
stanoviště. Další akce je také pořádaná městysem – oslavy obce. Tam nás najdete u výstavy traktorů, kde budou i
soutěže, nemůžeme zapomenout i na Dýnějádu a Mikulášskou. Děkujeme městysi za finanční podporu. Budeme se
snažit, abyste si naše akce užili.

Schůze zastupitelstva
Stalo se snad i tradicí, že na veřejném zastupitelstvu se
kromě jednotlivých zastupitelů vyjadřuje i veřejnost k jednotlivým bodům. Názory jsou různé, někdy zajímavé, někdy nabízející řešení, někdy dobré nápady. Ale co je však
opravdu nedůstojné, je to, že v závěru jednání si někteří
z řad opozice vůbec nevidí do „úst“.
Začnou bezdůvodně tvrdě a vulgárně napadat druhé, ale
i samotného starostu. Toto vypovídá o jejich charakteru.
Jsem v zastupitelstvu již několik období a takovou nenávist vůči demokraticky zvoleným zastupitelům a vedení
obce a vlastně i vůči spoluobčanům jsem z řad opozice
nezažila. Když starosta něco rozumně vysvětluje, tak mu
opozice pořád skáče do řeči a asi schválně nechce pochopit vysvětlované, i když je to podáno naprosto jasně. Asi
se k nám zatáhly móresy s novými obyvateli? Všechno je
v lidech, když se někdo hulvátem či člověkem se zlobou a
závistí v očích stane, je jím pořád, ať je to starousedlík či
nový přistěhovaný občan. Různými stížnostmi a udáními
se vše dobré pro občany komplikuje a prodlužují se časová řešení akcí, která mají sloužit občanům … to jeden nechápe … V této podivné době bychom měli držet pospolu.
Vždyť nikdo nevíme, co nás čeká. Normálně žít, bavit se,
pomáhat a být k sobě slušní, tak by to mělo být.

SDH Ročov

Odpadové hospodářství – trocha čísel
V prosincovém čísle zpravodaje 2021 jste si přečetli článek o odpadovém hospodářství, který obsahoval informace o samotném systému, tzn. jak to u nás na Ročově funguje. Krátce jsem se zmínil Vzpomínání
například o tom,
jak se
patriota
poplatky za odpady měnily v různých obcích. Pokud obce
poplatkovou povinnost změnily, bylo to snad ve všech případech tak, aby lidé platili více. U nás jsme se rozhodli,
že náklady na odpadové hospodářství bereme jako službu
občanům, proto jsme poplatky jako jedni z mála nezvyšovali a nechali je na předešlé úrovni se sociálním ohledem
na starobní důchodce a děti do 15 let, kteří platí polovinu
základní výměry, tzn. 300 Kč. Abyste si mohli představit,
jaká ta podpora Vám občanům ze strany vedení městyse
ve skutečnosti je, respektive, kolik musí obec doplatit nad
vybrané poplatky a další příjmy z odpadového hospodářství, přináším Vám přehled v tomto článku. Pro zajímavost ještě dodávám přehled za 4 poslední roky, tzn. od
roku 2018 do roku 2021 z hlediska svezeného (odevzdaného) množství různých odpadů dle kategorií.

Prodejna COOP na Ročově
Nedávno byla náhle ze zdravotních důvodů uzavřena prodejna na Ročově a reakce lidí byla rozdílná. Obec za zavřený obchod nemůže, obchod je soukromá firma. Když
starosta zařídil pojízdnou prodejnu na Ročov, skoro nikdo
tam nepřišel … Opět jen zbytečná bouře ve sklenici vody.
Co máme říkat my v Úlovicích, když k nám jezdí pojízdná
prodejna 2x týdně, takže čerstvé pečivo si koupíme jen
v úterý a pátek. Zvykli jsme si, že to tak je a paní šéfová
z pojízdné prodejny je dobře zásobená – pečivem, ovocem,
zeleninou, drogerií, zákusky, lahůdkami, zmrzlinou i krmení pro zvířata nám vozí. Je to o lidech a ochotě. krmení pro
zvířata nám vozí. Je to o lidech a ochotě.

1. Financování odpadového hospodářství v číslech.
Nejdříve je nutné říci, že tato čísla se vztahují k celému kalendářnímu roku 2021 a jsou zaokrouhlena.
Vývoz komunálního odpadu přišel na 513 000 Kč, tříděného na 171 000 Kč, velkoobjemový odpad stál 97 000
Kč, nebezpečný 31 000 Kč, biologický 25 000 Kč a svoz
jedlých olejů 2 000 Kč. Celkem městys vydal za rok
2021 na odpadové hospodářství 839 000 Kč. Příjmy
vztahující se k odpadovému hospodářství byly následující (opět zaokrouhleno). Poplatek za odpad od občanů
321 000 Kč, odměna za třídění odpadů od společnosti
EKO-KOM činila 116 000 Kč, za sběr kovů získal městys
25 000 Kč a za zpětný odběr elektrozařízení získal od společnosti ELEKTROWIN 8 000 Kč. Celkové příjmy činily
v roce 2021 470 000 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce 369 000 Kč byl příspěvek městyse našim spoluobčanům ve formě služby.
Tato částka se bude, nejen z důvodu současně platné legislativy, stále zvyšovat. Zvyšování se může zastavit pouze
vyšším tříděním odpadů. Ještě jednou Vám všem za pečlivé třídění děkuji. Výši poplatků příznivou pro občany však
chceme udržet a poplatek nezvyšovat.

Slavnosti 670 let Ročova
V kulturní komisi pracujeme na tomto významném výročí, události, na kterou se těšíme. Není to jednoduché, ale
vše připravujeme hlavně pro Vás, spoluobčany. Doba se
však náhle změnila a někteří pronesli na zastupitelstvu, že
bychom měli zvážit, kolik peněz bude stát celá akce, když
nedaleko nás je válka. Možná by někteří „chytří“ byli ochotni účinkující na oslavách dělat zadarmo? A co Vy ostatní,
také pracujete v zaměstnání bez nároku na odměnu? Bohužel, i takové populistické návrhy mohou padat od opozice … Využívat neštěstí na Ukrajině k politickému zápolení
je přinejmenším nechutné … Kulturu děláme pro všechny
občany a těšíme se, že se Vám nejen slavnosti budou líbit.
Milena Liptáková
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2. Statistika vyprodukovaného odpadu v letech 2018–
2021. Všechna čísla jsou uvedena v zaokrouhlených
tunách v pořadí od roku 2018 do roku 2021. Komunální
odpad: 185, 192, 154, 146. Komunální odpad nám velmi poklesl v kovidových letech 2020 a 2021. Je skvělé,
že již tři po sobě jdoucí roky je tendence sestupná. Pevně
věřím, že dále bude mít sestupnou trajektorii, protože zejména toto číslo nejvíce ovlivňuje náklady na celé odpadové
hospodářství. Plast: 10, 9, 10, 9. Papír: 12, 11, 11,
15. Sklo: 19, 21, 18, 12. Sběr plastu byl po čtyři roky
takřka shodný, papír, až na malý výkyv minulý rok (nejspíše
opět toto číslo ovlivnil kovid = hodně balíků???) byl též vyrovnaný, stejně jako sklo s výkyvem v posledním roce, kdy
sběr klesl o 6 tun. Velice zajímavá čísla jsou u velkoobjemového a biologického odpadu. Velkoobjemový: 20, 20,
34, 32. Biologický: 1, 3, 8, 11. U velkého odpadu opět
vyčnívají dva kovidové roky. Biologický odpad zaznamenal
za celé období růst. Ač jsme rozdali zdarma přes 160
kompostérů, sběr tohoto odpadu stále roste.

když tyto úřady vyhověly stížnostem pana Ing. arch. Karla Chlouby. Když současné vedení dostalo tento danajský
dar, tak jsem od samého počátku s označením stavby
jako nepovolené a s nutností zajištění dodatečného povolení nesouhlasil. Z toho jasně vyplývá, že pan Hrdlička
nemá pravdu, když tvrdí, že jsem nehájil zájmy městyse,
toto vyjádření je opravdu nehorázné. Protože však úřady
daly stěžovateli za pravdu, nezbylo než zajistit dodatečné
stavební povolení. Městys to stálo nemalé finanční prostředky a samozřejmě spoustu času.
2. Jednotlivci z řad opozice tvrdí, že jsme z Koziny udělali „asfaltplac“, že jsme tam všechno vydláždili. Co Vy
na to jako projektant?
Stavebně technické řešení lokality ulic Družstevní a Na Kozině je z hlediska všech platných předpisů a zájmů občanů
v dané lokalitě naprosto v pořádku.Toto řešení je dáno
projektovou dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení a ke které měli všichni, kteří se cítili navrženým
řešením dotčeni, možnost vyjádření v rámci řízení, vedeného stavebním úřadem.
Projekt v maximálně možné míře používá drenážní a zatravňovací dlažbu a maximalizuje tak vsakování srážkové
vody přímo v řešené lokalitě. Projekt zachovává zelenou
plochu v centru lokality Na Kozině i další zelené plochy,
které tam byly dříve. S pojmem „asfaltplac“ mohu těžko
polemizovat, neb nevím, co je jeho obsahem. Nicméně
těžko budou auta jezdit po nesourodém štěrku či hlíně.

Děkuji Vám za to, jak se chováte nejen k odpadovému hospodářství, že dobře třídíte, ale i za zachovávání pořádku
kolem sběrných míst a ohleduplnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Dejme si pro tento rok a roky příští
předsevzetí, že vytřídíme více odpadu, a tím snížíme uložení komunálního směsného odpadu. Děkuji Vám za to já,
vedení městyse, ale zprostředkovaně i naše krásná příroda a obecní rozpočet.
Vojtěch Václav Pour

3. A teď do současnosti. Jak hodnotíte akci v Břínkově, kde městys opravil nádrž a pracuje se na přivedení
vody do nádrže?
V roce 2021 byla opravena samotná nádrž. Lépe řečeno,
byla kompletně rekonstruována, protože původní projekt
byl technicky nerealizovatelný, což potvrdil i původní projektant. Když jsem se s prvotně navrženým technickým řešením seznámil, byl jsem naprosto šokován. Kdo zná původní stav nádrže, musí se mnou jednoznačně souhlasit,
protože původní projekt obsahoval pouze lokální výspravy
(tj. vymazávání poruch – spár – ve zdech a dně) – pod takovéto řešení se však nemohl žádný soudný člověk podepsat, protože by se jednalo o jen provizorní opravu s životností do příští zimy.
Technologie opravy byla proto změněna tak, že byly odstraněny všechny nesoudržné vrstvy původních betonových zdí a následně byla provedena oprava formou tzv.
torkretáže, tj. nástřiku betonu na připravenou ocelovou
armovací síť. Životnost původního „vymazávacího“ systému opravy by byla odhadem 1 rok. Životnost skutečně
provedené opravy je nejméně 20 let.

Rozhovor s panem Ing. Rostislavem Marešem – projektovým manažerem a odborným poradcem vedení městyse – o
plánovaných a rozpracovaných akcích
v městysi
1. Ohlédnutí za minulými akcemi. Jak jste spokojený
s proběhlými akcemi, při kterých městys s Vámi spolupracoval – dodělání Družstevní ulice, rekonstrukce
náměstí na Kozině, nové veřejné osvětlení D. Ročov či
oprava vnějšího pláště márnice v H. Ročově?
Všechny tyto akce byly realizovány v souladu s uzavřenými
smlouvami o dílo i dotačními podmínkami. Každá investiční akce ve veřejném prostoru je pod velkým dohledem
veřejnosti, a tak je pochopitelné, že v rámci realizace dochází běžně k dílčím změnám dle průběžně uplatňovaných
požadavků a připomínek – v rámci Koziny a Družstevní
byly tyto záležitosti řešeny a vyřešeny. Výsledek práce je
zřejmý a jednoznačně kladný. V rámci nového veřejného
osvětlení v Dolním Ročově byly v sousedství kláštera instalovány lampy vhodného typu. Musím říci, že jsem s realizací výše zmíněných staveb zcela spokojen, jejich výsledky
jsou patrné a zjevné.
Ještě se ohlédnu za samotnou ulicí Družstevní z roku
2018. Je důležité říci, že tehdejší vedení městyse využilo moje služby pouze na dotační management. Na tuto
novou komunikaci se však muselo vyjednat nové dodatečné povolení, a to z důvodu stanoviska stavebního úřadu
v Lounech, který respektoval pokyny Krajského úřadu,

4. Před nedávnem skončila také vnější obnova márnice
na hřbitově v H. Ročově včetně hlavního hřbitovního kříže. Můžete občanům tuto akci přiblížit?
Z národních dotačních programů je možné, pokud tyto
programy městys sleduje a využívá, podpořit i relativně
malé akce, jako je tato. Márnice a hřbitovy jsou podle
mého názoru důležitou součástí historického dědictví (co
se týče stavebního provedení a celkového vzhledu území
městyse), ale zejména místem, kde současné generace
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7. Opozice na Ročově tvrdí o projektu na chodníky –
bezpečnost pěší dopravy – a nám vyčítá toto: že vydláždíme park, že rozbijeme travnaté plochy, diví se, kdo
bude po tomto chodníku v parku chodit, že chceme
chodník po obou stranách silnice, že je vše drahé. Co
na to říkáte?
Stavebně technické řešení, které navrhujeme, vždy vychází z platných právních předpisů, platných technických norem, zadání objednatele a podmínek dotačních
titulů. Dále je však samozřejmě nezbytné ta řešení, která
zasahují do práv občanů, s těmito občany projednat a
případně odsouhlasit. V krajním případě nelze příslušné
stavebně technické řešení zahrnout do konečné verze
projektu, pokud s ním dotčený občan nesouhlasí. Projektant však nemůže v rámci své práce přijmout jako nepřekročitelnou podmínku ničím neodůvodněné vyjádření pana
Sejvala, které se mi dostalo k vyjádření, ani kohokoliv jiného. Projektant zpracovává a předkládá optimální řešení
z hlediska bezpečnosti pěší dopravy, tak jak je k tomu zavázán. V rámci pevně sjednané smluvní ceny projektových
prací jsme proto připravili projektové podklady, na základě
kterých budeme jednat s dotčenými občany. Projektant
není placen za metr navrženého chodníku (jak se zřejmě
domnívá pan Sejval), ale za kompletní činnost dle zadání
a uzavřené smlouvy – jak jsem psal výše, zahrnuje to přechody, parkovací místa, obnovu promenádní funkce parku
a další důležité prvky celého projektu. Chodník v parku je
navržen s povrchem z imitace kamenné dlažby, což považujeme za vhodné z hlediska estetického i funkčního.
Nejbližší obdobný povrch si mohou občané prohlédnout
na hřbitově ve Vinařicích a jsem si jist, že jejich valná většina bude tento povrch považovat za naprosto skvělý pro
použití v parku na náměstí v Ročově.
Děkujeme Vám za rozhovor a spolupráci.

projevují úctu svým předkům. Na tuto akci jsme získali
dotaci od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 200 000
Kč.Ve druhé etapě by mělo dojít k rekonstrukci vnitřních
prostor márnice, kde po vzoru jiných obcí může dojít ke
vzniku důstojného kolumbária – tedy pietního prostoru
uspořádaného a vybaveného pro ukládání uren s popelem
zemřelých. Pro tuto etapu bylo zažádáno o dotaci ve výši
300 000 Kč.
5. Dalším významným projektem, na kterém s Vámi
spolupracujeme, je rekonstrukce ulice Gramofonové.
Popište našim čtenářům, jak se projekt vyvíjí.
Příprava projektu narazila na nesouhlas zástupce vlastníka pozemku dotčeného odvodňovacím potrubím pro odvod srážkových vod. Projekt je jinak hotov, mezi projektantem a městysem odsouhlasen. Náhradní řešení odvodu
srážkových vod si vyžádalo částečné přepracování projektu, když dešťová kanalizace nyní nutně zasáhne do silnice
ve správě SÚS Ústí nad Labem. V současné době probíhají příslušná jednání, předpoklad podání žádosti o společné
povolení je v letošním roce a realizace (i v návaznosti na
finanční možnosti městyse) v roce 2023.
6. Na konec jsem si nechal velice diskutovaný projekt
na chodníky – bezpečnost pěší dopravy. O co všechno
v tomto projektu jde?
Je třeba si uvědomit, že v souladu se zadáním, které od
městyse máme, nezpracováváme „projekt chodníků“, ale
komplexní projekt zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél
celého průtahu (podrobnosti jsem uváděl v jednom z minulých rozhovorů). V roce 2021 bylo provedeno kompletní
a detailní geodetické zaměření celého prostoru průtahu
hlavní silnice, což je nezbytným podkladem pro další projektovou činnost. Městysem byla na základě námi předloženého projektového návrhu odsouhlasena koncepce
celého řešení. Nezbytnou podmínkou pro financování celé
akce ze Státního fondu dopravní infrastruktury, což je naším cílem, bude naprostý soulad celé akce s požadavky
na bezpečnost dopravy, který musí být potvrzen tzv. auditem bezpečnosti dopravy. Občany bude možná zajímat,
že součástí pěší trasy bude dle našeho návrhu i obnova
cesty v parku na náměstí, nové přechody například u obchodu, který je velmi potřebný, parkovací místa a další.
V současnosti je zásadním problémem projednání možného vybudování chodníku na pravé straně silnice směrem
na Louny. V daném úseku bude konkrétní technické řešení podléhat souhlasu všech dotčených vlastníků přilehlých
pozemků – pro jednání s těmito vlastníky zpracováváme
detailní projektovou dokumentaci a ve spolupráci s městysem předpokládáme projednávání tohoto řešení s jednotlivými vlastníky v průběhu jara tohoto roku. Vybudování
chodníku na této straně silnice je z pohledu zajištění bezpečnosti dopravy nezbytné, avšak nelze k němu přistoupit, pokud by občané nesouhlasili s jeho provedením.
V létě 2022 dopracujeme projektovou dokumentaci (se
zapracováním výsledků jednání s vlastníky nemovitostí
v problémovém úseku) a požádáme o povolení stavby. O
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury by mělo
být požádáno v lednu 2023 (dle podmínek dotačního
titulu) a stavební realizace samotné akce může být plánována na roky 2023–2024.

Vojtěch Václav Pour

Kulturní akce
Letošní rok snad již umožní od jara bezproblémové kulturní akce, mezi které patří i výlet pro děti a seniory. Dětský
výlet plánujeme na květen. O výletě seniorském se dozvíte
více v dalším čísle zpravodaje. Oba výlety připravuje Městyse Ročov ve spolupráci se Zemědělským družstvem Ročov. Na výletech budou pořizovány fotografie pro potřeby
městyse.
V sobotu 21. 5. 2022 – výlet pro děti:
•DINO PARK ZOO PLZEŇ – odjezd od autobusové zastávky v 8 hodin, návrat kolem 18 hodiny. Děti budou mít
doprovod dospělé osoby. Městys ve spolupráci se ZD
hradí dopravu (pro děti a dospělé) a vstupy pro děti.
Občerstvení si hradí každý sám. Prosíme zájemce, aby se
do 9. května nahlásili na úřadě městyse, přihlášky se přijímají do naplnění autobusu.
Další akce, které pro Vás letos připravujeme:
•Máje (Břínkov, Úlovice, Ročov, večerní posezení v sokolovně) – sobota 7. května
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Znak a vlajka městyse

•Dětský den (areál sokolovny) – sobota 4. června

Znak a vlajka městyse

•Oslavy 670 let městyse (prezentace spolků, škol
a školních budov, obce, kulturní program v parku a
areálu sokolovny, zábava) – sobota 25. června

Proč nový znak a vlajka
V letošním roce bude městys slavit 670 let od založení.
Rada městyse Ročova usoudila, že by bylo vhodné zhotovit reprezentační vlajku městyse, která je svým způsobem
symbolem obce a mnohé obce se s ní patřičně prezentují.
Oslovili jsme odborníka na problematiku vexilologie a heraldiky pana Kasíka. Ten nám na schůzce se zaujetím objasnil, co všechno je zapotřebí udělat, že má naše obec
shodný znak s dalšími třemi obcemi (Milín, Jesenice a
Mšeno), a proto je nutné změnit i znak, aby znak Ročova byl jedinečný. Bez toho by se těžko udělala jedinečná
vlajka. Rada městyse Ročova s ním uzavřela smlouvu na
vyhotovení rešerše o našem znaku a na vyhotovení návrhů
nového znaku a vlajky z návrhů znaku vycházející. Podklady
byly zaslány zastupitelům k projednání – různé návrhy pozměněného znaku včetně variantních řešení vlajek. Rada
městyse Ročova doporučila zastupitelstvu znak a z něho
vycházející vlajku, to nakonec bylo zastupitelstvem akceptováno. Pan Kasík navrhl několik variant, avšak doporučili
jsme pouze takovou, aby náš znak (vlajku) odlišila od ostatních obcí, ale historická podoba byla zachována. Změna je
tedy víceméně kosmetická, přesto zásadní, která dodává
našemu znaku určitý punc honosnosti a výraznosti a vychází z historické tradice.

•Pouť v D. Ročově – neděle 14. srpna
•Výlet pro seniory – informace v dalším čísle zpravodaje
Bližší informace budou prezentovány na Facebooku městyse, popř. dalšími prostředky. Změna programu vyhrazena. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
Ivana Kubátová
Vojtěch Václav Pour

Nominace na cenu hejtmana
Měl jsem tu čest navrhnout za náš městys na
Cenu hejtmana Ústeckého kraje v oblasti sportu slečnu
Adélu Citovou. Teď je vše v rukou Ústeckého kraje, držme
Adéle palce. Přikládám můj nominační dopis Zastupitelstvu Ústeckého kraje, které bude s konečnou platností
rozhodovat.
Vážené zastupitelstvo,

Historie znaku
A teď se trochu blíže podíváme na znak městyse z pohledu
historie dle bádání pana Kasíka. Ročovu nebyl nikdy udělen znak přímo panovníkem. Nestalo se tak ani později po
roce 1918 příslušnými státními institucemi. První zmínka o ročovském znaku pochází z roku 1864, nachází se
v německy psaném kompendiu znaků v Českém království,
který sestavil V. R. Widimský. Zde píše o obecní pečeti
v podobě lva, avšak historický kontext chybí. Ukazuje to na
Widimského běžnou praxi, která spočívala v subjektivním
vyhodnocováním pečetí. Pokud byl v jakékoliv pečeti lev,
tak podle jeho názoru šlo o českého lva (ačkoliv se mohlo
jednat o lva například valdštejnského). Podobně se zmiňuje o znaku růže, který vždy hodnotil jako rožmberské,
ačkoliv mohla být pánů z Hradce či orlice považoval za kolovratské, i když šlo o orlici římského krále. Proto nelze
potvrdit, že v historické pečeti užívané v Horním Ročově
byl skutečně zobrazen lev. Dále dle kresby K. Lišky nebylo
razítko městyse opatřeno žádným znakem. Je pouze nápisové „Městec vrchny Ročov“ a uvnitř razítka byl nápis
„Markt obec Ročow“.
August Sedláček, přední osobnost českých heraldických
studií, akceptoval tvrzení Widimského bez výhrad. Též zastával stejný názor, že pečeť a znak je totéž. Zde je nutno
dodat, že znak a pečeť není totéž, jedno není ekvivalentem
druhého.
Tehdejší ředitel lounského archivu PhDr. Bořivoj Lůžek
píše o znaku Ročova: Na modrém štítu je kolovratská
orlice, napůl bílá a napůl červená, se zlatou sponou na
prsou. Zobák a drápy má zlaté. Dále uvádí, že bezpečně
lze doložit užívání tohoto pro nás typického znaku v první
polovině 19. století. Zajímavé je, že též píše, že Sedláček i
Ottův slovník naučný chybně udávají, že městečko pečetilo
českým lvem.
Avšak i toto tvrzení je založeno na domněnce, protože nelze doložit, že obec před rokem 1864 používala pečeť či razítko se lvem. Publikace V. Ruby již uvádí,
premiérově, že Ročov má znak v podobě kolovratské
orlice. Na konci devadesátých let 20. století vyšla očekávaná publikace o heraldice českých městských znaků
od J. Čarka, kde se sice trochu zmatečně, přesto uvádí, že znak lva nebyl znakem městečka, ale znak zemský.

za Městys Ročov navrhuji na udělení Ceny hejtmana
Ústeckého kraje v oblasti sportu za rok 2021
slečnu ADÉLU CITOVOU.
Slečna Adéla Citová se od roku 2007 věnuje sportovnímu
aerobiku. V této disciplíně se stala respektovanou závodnicí, která dosáhla největších úspěchů. Je první českou
závodnicí, která obhájila titul mistryně světa ve sportovním aerobiku v nejprestižnější kategorii dospělých žen.
Její odhodlání být nejlepší potvrzuje její podrobný životopis, resp. sportovní profil. Začínala od drobných úspěchů
a skončila na vrcholu kariéry vítězstvím všech dostupných
soutěží. Její úspěšná sportovní kariéra je znakem vyzrálé
osobnosti, která sport bere jako poslání.
Za pozornost stojí zmínit i fantastické úspěchy ve dvojicích
a zejména trojicích, což potvrzuje neutuchajícího týmového ducha a schopnost bojovat v družstvu a za druhé.
Nejen výše uvedené dělá ze slečny Adély Citové výraznou
osobnost v oblasti sportu, ale i mimo něj.
Náš městys i já osobně jsme velice hrdí na to, že slečna
Citová je naší spoluobčankou. Jako poděkování za vynikající reprezentaci a úžasné úspěchy ji Zastupitelstvo městyse Ročova v závěru roku 2021 udělilo titul česné občanky
naší obce!
Slečna Adéla Citová svými výkony, úspěchy a bojovností
reprezentovala nejen naši obec, region a Ústecký kraj, ale
proslavila i naši republiku, když se stala mistryní světa. Její
příběh, úspěchy i osobnost si zaslouží Vaši pozornost.
I přes její vynikající sportovní výkony zůstala přátelskou
a skromnou, je příkladem nejen všem začínajícím sportovcům. Pro Vaše posouzení Vám v příloze toho dopisu přikládám podklady, ze kterých vyplývá, že slečna A. Citová je
hodna Vašeho ocenění.
Cenu hejtmana Ústeckého kraje si zaslouží a Městys
Ročov ji mými ústy stoprocentně podporuje.
S úctou
Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta městyse
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Znak a vlajka městyse

Spolek pro obnovu Ročova

Ročov užíval od první poloviny 20. století vždy a jen orlici, podle způsobu provedení ji lze nazývat kolovratskou.
Všechna razítka, kde je orlice vyobrazena, lze doložit.

Spolek pro obnovu Ročova a okolí v roce
2022

Zastupitelstvem schválený znak a z něho vycházející vlajka
mají následující heraldický popis.
Znak: V modrém štítě, lemovaném zlatým zúženým lemem, stříbrno-červeně polcená orlice se zlatou zbrojí a
červeným jazykem, na hrudi s pružinou zakončenou v křídlech trojlístkem a s korunkou na krku, obojí zlaté.
Vlajka: V modrém listu lemovaném žlutým lemem širokým dvacetinu délky listu je bílo-červeně polcená orlice se
žlutou zbrojí a červeným jazykem, na hrudi pružina zakončená v křídlech trojlístkem a s korunou na krku, obojí žluté. (Vlajka tedy opakuje podobu znaku).

Než se dostaneme k roku letošnímu, zmiňme ještě akci,
kterou jsme pro Vás chystali v roce minulém. Vedle budovy č. p. 87 (lékařské středisko) v Ročově jsme nechali zhotovit naučnou tabuli o židovské komunitě v Ročově. Místo
je to příznačné, vedle stála honosná synagoga, v budově
současného zdravotního střediska byla židovská škola. O
synagoze, židovských obyvatelích Ročova a dalších zajímavostech se můžete dozvědět více právě na naučné tabuli,
která připomíná tuto kapitolu ročovské historie. Naučná
tabule byla finančně podpořena Městysem Ročov. Děkujeme městysi za přízeň v roce 2021. Ze schválené dotace
jsme vrátili přes 11,5 tisíce Kč a ušetřené peníze může
městys použít na jiné účely pro občany.

Změna oproti současnému, používanému, avšak neoficiálnímu, znaku městyse, je pouze ve dvou věcech. Kolovratská orlice dostala nově na krk korunku, což je symbol povýšení zakladatelů Ročova, Kolovratů, do hraběcího stavu a
svým způsobem to i samotný znak povyšuje o úroveň výše.
Druhá a poslední změna je v olemování současného znaku
zlatým pruhem. Důvod je dvojí. Zaprvé, kdyby změna byla
pouze s korunkou, tak by znak byl shodný se současným
znakem rodu Kolovratů, což by nebylo asi nejvhodnější
vůči této rodině. Zlatý pruh tak znak odlišuje a můžeme
ho vnímat i jako svým způsobem odkaz na nejvýznamnější památku – klášter – protože řád augustiniánů má svůj
emblém „srdce“ na zlatém poli (zlatá barva se tedy opakuje). Též je možné uvažovat i poetičtěji, že zlatý lem znaku
odkazuje na zlaté klasy, tzn. na zemědělský region (zelená
barva by byla nepoužitelná, protože je nutné pracovat se
znakem jako celkem v přesně daných heraldických pravidlech). A třetí důvod je čistě vizuální, zlatý lem současný
znak vypíchne a opět esteticky pozvedne. To samé u vlajky.
Tyto změny byly udělány proto, jak bylo již psáno výše, aby
se znak Ročova odlišoval od znaku dalších tří obcí, a tudíž
byl jedinečný a s ním mohla být jedinečná i vlajka městyse.

Chystáme pro Vás tradiční akci závěru jarní sezony: Noc
kostelů – v pátek 10. června 2022. Těšit se můžete na
varhanní koncert v Dolním Ročově, v kostele horním bude
poté k poslechu hudba jiného žánru. Chystáme se také
uspořádat výstavu v hornoročovském kostele o ročovské
slavnosti 670 let založení Ročova. Za finanční podporu
děkujeme Městysi Ročovu.
Těšíme se s Vámi na viděnou.
Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek

Z výše uvedeného tedy plyne, že Ročov má ve svém znaku orlici oprávněně. S historickou vazbou na zakladatele
městečka, rod Kolovratů, lze toto i logicky obhájit.
Po schválení nového znaku a vlajky zastupitelstvem městys požádal Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny P ČR o jejich schválení. Tak se bez problémů
stalo a naší žádosti podvýbor vyhověl. Vyvrcholením celého procesu bude slavnostní předání.
Vojtěch Václav Pour
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