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Z kroniky Ročova

Sloupek starosty

Z kroniky Ročova – 1932

Sloupek starosty

Kronika v tomto roce začíná oznámením, že usnesením
zastupitelstva obce ze dne 2. dubna byl pověřen funkcí
obecního kronikáře pan Josef Kavka, rolník v Ročově narozený 30. prosince 1886.
Pan Kavka byl bývalý starosta obce a dlouholetý starosta
Spořitelního a záložního spolku pro Ročov a okolí, takže
zdejší poměry velice dobře znal. Zajímavostí je, že kroniku
chtěl vést pečlivě z důvodu, aby tím uctil památku jeho dědečka pana Františka Kavky – prvního voleného starosty
obce, který Ročovskou kroniku založil.

Vážení spoluobčané,
čas běží a k Vám se dostává již druhé číslo obecního
zpravodaje letošního roku. Na titulní straně zpravodaje si můžete všimnout nového znaku městyse, který
máme oficiálně schválený. Jaro bylo příjemné, připravilo pěkné dny. Počasí nám přálo při našich akcích.
A protože se máje kvůli kovidu dva roky nekonaly, zasloužily si větší reportáž, kterou najdete uvnitř časopisu. Máje i dětský den jsme si všichni užili a já v úvodu
sloupku chci všem zúčastněným poděkovat stejně jako
našim zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě.

Začátek roku začíná tradičně zprávou o počasí a úrodě.
Zima bylo roku 1932 mírná, což znamenalo, že bylo hodně škůdců, kteří nadělali mnoho škod. Léto bylo teplé, suché, s častějšími bouřkami.
Celková úroda byla střední. Chmel trpěl na jaře dřepčíky
a při sklizni pavoučkem (sviluškou), sklizeň nebyla dobrá.
A protože byla v roce předešlém špatná cena chmele,
hodně chmelnic bylo vyhozeno, ostatní pak hnojeny slabě.
Z velké části nebyl chmel veden na drát a chmelina byla
žata a zkrmována. Ve chmelnicích byly pěstovány meziplodiny: řepa, burgán, brambory, zelí a další. Z části byl
chmel veden z dvou keřů po jedné lodyze na jeden drát,
což vedlo k značnému omezení sklizně. Samotné česání
chmele začalo 18.–19. srpna a skončilo 28.–30. srpna.
Cena za 50 kilogramů chmele se vyšplhala z počátečních
500 Kč na 1000 Kč, ale za tuto cenu prodalo jen pár
šťastných.

V uplynulém čtvrtletí jsme pokračovali v investicích, které
navázaly na celkovou výměnu kotelny v mateřince v březnu. Mezi drobnější opravy jsme zařadili obnovení spodního
nátěru budovy fary včetně opravy a nového nátěru sloupků a ohradní zdi. Pořídili jsme nový traktůrek pro sekání
trávy. Mysleli jsme na zeleň a nechali vysadit několik nových stromů do parku včetně zbrusu nového trvalkového
záhonku. Pokračovali jsme dokončením hasičárny, která
si vylepšení zasloužila. Byla dotřena všechna světla veřejného osvětlení, která to potřebovala. Vyměnili jsme okna
v obecním bytě, ve škole, v hasičárně a u lékaře. Objednali
jsme na přání ročovských maminek kvalitní novou houpačku pro nejmenší. Je od stejné firmy jako současné herní prvky, tudíž splňuje normy a bude se na hřiště hodit.
Schválili jsme zásadní vylepšení parku u hasičárny.
Nejdůležitější je, že jsme připravili k realizaci dvě velké investiční akce plánované na letošní rok – výměnu střechy na
budově školy (úřadu) a rekonstrukci sociálního zařízení ve
středisku včetně ordinace lékaře. Zorganizovali jsme dvě
výběrová řízení, oslovili jsme osm firem na výměnu střechy
a šest na opravu střediska. Na obě řízení přišly dvě cenové
nabídky. V rozpočtu máme financování těchto akcí naplánované, takže nic nebrání zastupitelstvu, aby je podpořilo a
mohlo se začít s pracemi. Jsou to dvě důležité investice pro
náš městys, budova školy i zdravotní středisko si takovou
rekonstrukci zaslouží, slouží totiž Vám – spoluobčanům.

Obilí se zdálo na pohled pěkné, ale sypalo slaběji. Cena
poklesla hlavně u ječmene a ovsa. Zajímavostí je, že v červenci roku 1932 vznikl obilní syndikát, který měl regulováním dovozu cizího obilí zvednout ceny obilí našeho. Syndikát neměl finanční prostředky, takže nemohl efektivně
pomoci. To se podařilo pouze u pšenice, kde cena neměla
klesnout pod 135 Kč. Jakmile cena stoupla nad 175 Kč
za 100 kg, mohla být dovážena z ciziny.
Tak jako chmel i ovocné stromy byly poškozeny škůdci,
zejména jabloně, které vypadaly jako suché, listy měly
hnědé, prožrané, ovoce mělo mnoho skvrn. Třešně byly
napadeny červíkem. Obec za třešně dostala 2 020 Kč a
za zimní ovoce 15 120 Kč.

Když jsem Vám minule psal o tom, že jsme požádali na
začátku roku o osm dotací, tak jsme se nezastavili a žádali
jsme o další. Požádali jsme o modernizaci vnitřních prostor kulturního domu z programu MAS Serviso a podali
jsme žádost o dotaci na naše dvě památné lípy v Ročově
(v parku a u kapličky). Pokud nám dotaci schválí, měla by
činit sto procent. Skvělá zpráva je, že z minule podaných
žádostí o dotaci jsme byli úspěšní hned ve čtyřech! Byla
nám schválena dotace 50 000 Kč na administraci projektu na „chodníky“ z Ústeckého kraje, od něj ještě 100 000
Kč na obnovu parku u hasičárny. Necelých 300 000
Kč nám schválilo Ministerstvo zemědělství ČR na opravu vnitřních prostor márnice v H. Ročově. A to nejlepší
na konec. Podařilo se nám, po několika žádostech, že
nám Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo dotaci
2 000 000 Kč na víceúčelové hřiště. Mělo by stát v areálu sokolovny na dosud nevyužívané betonové ploše. Pokud
se vybuduje, bude sloužit pro mnoho různých sportů široké veřejnosti – škole, mládeži a dalším. Věřím, že nejen v počtu podaných žádostí o dotace, ale i v počtu nám
schválených dotací se nemáme za co stydět. Děkuji za
spolupráci při těchto projektech panu Ing. R. Marešovi.

V tomto roce se konaly také významné obecní oslavy.
Tělocvičná jednota Sokol pořádala 29. května veřejné
okrskové cvičení. Cvičilo 10 členů mladších, 9 starších,
3 dorostenci, 5 žen, 5 dorostenek a hodně žáků a žákyň.
Mimo tuto slavnost Sokol pořádal ještě divadélka, besídky
a další činnosti. Svátek Mistra J. Husa se oslavil přednáškou 5. července a 17. září se konala oslava 100letých
narozenin Miroslava Tyrše průvodem, zapálením hranice,
proslovem a zpěvem na poli u Hory. (v dalším čísle zpravodaje dokončení roku 1932)
Z ročovské kroniky připravil
Vojtěch Václav Pour
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Sloupek starosty / Z jednání zastupitelstva

Z jednání zastupitelstva / Z jednání rady

Je velice dobře, že v požární nádrži v Břínkově je voda.
Nádrž (ještě k tomu opravená) s vodou, to je stav, který
vesnička nepamatuje hodně dlouho. Byla k tomu dlouhá
cesta, ale podařilo se nám to. Děkuji především ZD Ročov, které nám pomohlo s chybějícím přivaděčem a ušetřilo městysi nemalé finanční prostředky. Vynikající zprávou
dále je, že byla zkolaudována kompletní oprava hřbitova
v Dolním Ročově a získali jsme kolaudační souhlas též k
rekonstrukci náměstí Kozina, dodělání Družstevní a Družstevní z roku 2018, kterou jsme museli zlegalizovat (více
o tom bylo psáno v minulých číslech zpravodaje).

•záměr směny pozemků v k. ú. Horní Ročov p. č. 475/31
(418 m2) a p. č. 475/32 (29 m2) vzniklých oddělením
z pozemku p. č. 475/20 dle GP č. 411-96/2019 v majetku Městyse Ročova za pozemek p. č. 101/53 (102
m2) v majetku pana L. Gebauského též v k. ú. Horní Ročov
s tím, že Městysi Ročovu bude zaplacena cena za rozdíl
mezi obvyklými cenami směňovaných pozemků určených
dle znaleckého posudku na určení ceny v místě a čase obvyklé.
Hlasování: pro: 10 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová);
proti: 1 (Chládek); zdržel se: 2 (Jirman, Lavičková)

Proběhlo také jednání se zástupci Jednoty Rakovník a
vlastníky dotčených pozemků, kterých se týká budoucí výstavba chodníků podél hlavní silnice v Ročově. O těchto
jednáních se dozvíte více uvnitř časopisu. Proběhl také
pravidelný audit (přezkoumání hospodaření) z krajského
úřadu za rok 2021 se závěrem bez chyb a nedostatků.

•objednat u firmy Arborea Rakovník, s. r. o., IČ
47540842, revitalizaci plochy u hasičárny, tzn. zhotovení projektu Obnova parku u hasičárny, viz popis návrhu s plánkem a rozpočtem přílohou zápisu, za cenu do
310 000 Kč vč. DPH s tím, že dotace od Ústeckého kraje
je 100 000 Kč.
Hlasování: pro: 11 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová); proti: 1 (Chládek); zdržel se: 1 (Jirman)

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zvu na oslavy založení městyse. Ve zpravodaji si můžete přečíst pěkný článek emeritního kronikáře
a historika K. Mareše, jemuž děkuji za pěkný příspěvek ke
kulatému výročí. Další akce, na kterou se můžete těšit, je
pouť v Dolním Ročově, kde budeme pořádat v srpnu druhý
ročník. Těším se na Vás i u příležitosti výletu pro seniory,
který pořádáme společně se ZD Ročov.
Přeji Vám příjemné letní dny, spokojenost a hodně zdraví.

•spolufinancování těchto projektů: Administrace projektu
zvýšení bezpečnosti dopravy a Obnova parku u hasičárny,
na které městys získal dotaci z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2022 ve výši 50 000 Kč a 100 000 Kč.
Hlasování: pro: 10 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová);
proti: 1 (Chládek); zdržel se: 2 (Jirman, Lavičková)

Z jednání Rady městyse Ročova

Vojtěch Václav Pour
starosta

(výběr usnesení)

Schválili jsme:
•žádost spolku FK ZD Podlesí Ročov, z. s., o poskytnutí
neinvestiční dotace 30 000 Kč na činnost dle předložené
žádosti a uzavřít se spolkem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
•žádost spolku ČSS, z. s. – sportovně střeleckému klubu
Ročov, o poskytnutí neinvestiční dotace 30 000 Kč na
činnost dle předložené žádosti a uzavřít se spolkem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

•objednání zeleně a její výsadby (stromů, keřů, trvalek)
v městysi od firmy Arborea Rakovník do celkové ceny
50 000 Kč bez DPH.

Schválili jsme:

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

(výběr usnesení)

•rozpočtovou změnu č. 2/2022 s rozpočtovým opatřením č. 2 až 7.
Hlasování: pro: 12 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Jirman, Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová,
Pour, Pourová); proti: 1 (Chládek)

•uzavřít Darovací smlouvu mezi firmou EKOSTAVBY Louny, s. r. o., IČ 10442481, a Městysem Ročov ohledně
daru na dětský den ve výši 3 000 Kč.

•záměr prodeje pozemku v k. ú. Horní Ročov p. č.
475/33 (776 m2) vzniklý oddělením z pozemku p. č.
475/20 dle GP č. 411-96/2019 a schvaluje pro tento
prodej výjimku z Inventarizace pozemků (usnesení ZM č.
85/2015) s tím, že při prodeji bude postupováno podle
Územního plánu (tak, aby s prodávaným pozemkem sousedil z Charvátovy ulice pozemek zájemce).
Hlasování: pro: 10 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová);
proti: 1 (Chládek); zdržel se: 2 (Jirman, Lavičková)

•uzavřít Darovací smlouvu mezi firmou STAVUM, spol.
s r. o., IČ 40230473, a Městysem Ročov ohledně daru
na dětský den ve výši 1 000 Kč.
•Smlouvu o reklamě mezi společností Marius Pedersen,
a. s., a Městysem Ročov s tím, že za reklamu společnosti
na oslavách městyse 25. 6. 2022 obdrží městys částku
5 000 Kč.
•Darovací smlouvu mezi společností Kolowratovy lesy,
a. s., a Městysem Ročov jako finanční přispění na Oslavy
670. výročí založení městyse ve výši 10 000 Kč.
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Z jednání rady

Rozhovor

•Darovací smlouvu mezi společností EKOSTAVBY Louny,
s. r. o., a Městysem Ročov jako finanční přispění na Oslavy 670. výročí založení městyse ve výši 5 000 Kč.

Rozhovor s Ing. Janem Sochůrkem,
Ph.D., a. i.

•objednat u firmy Alerion, s. r. o., IČ 26927365, výrobu
reprezentativní (slavnostní) vyšívané vlajky městyse v provedení kombinované výšivky Samet Premium (záruka 20
let), tříramenné slavnostní vyšívané stuhy na vlajku ve stejném provedení a smaltovaný ovál se znakem za cenu do
85 000 Kč vč. DPH (nové obecní symboly byly městysu
oficiálně schváleny).

1. Mohl bys pro naše čtenáře ještě naposledy shrnout
všechno, co se udělalo na hřbitově v D. Ročově při jeho
generální opravě, na kterou městys získal dotaci takřka 700 000 Kč od Ústeckého kraje?
Předně realizace této stavby měla ihned od začátku mnohá úskalí, která jsme ale s úspěchem vyřešili. Přesto, že
se jednalo o rekonstrukci barokního hřbitova s márnicí,
bylo to podle ustanovení stavebního zákona vzato jako
stavba, tudíž akce podléhala i kolaudaci. Také začátek
stavby byl problematický, musela se upřesnit s památkáři technologie omítky, barvy a provedení. Východní část
hraniční zdi byla historicky pobořena a bylo ji nutno téměř
archeologicky najít v hliněném valu, který se tam i s velkou
náletovou zelení nacházel. Zeď bylo nutno znovu celou vyzdít z nalezených opukových kamenů. Z ostatních stran zdiva bylo třeba odstranit na požadavek památkové ochrany
nepůvodní části omítky, což byly de facto všechny. V místě
severní zdi se nacházel velký počet nepůvodních doplňků
zdiva. Zde se provedl technologický přístup na hřbitovní
stranu pro dopravu materiálu. V té době už byla východní zeď postavena a přístup na vnitřek zdí byl jen hlavním
vchodem a omezeně přes dveře márnice. Po dokončení
všech prací se otvor v severním hraničním zdivu dozdil
opukovým kamenem (tato část zdi ke kompletní obnově
byla zahrnuta i v projektu schváleném stavebním úřadem)
a také tato část byla omítnuta jako většina plochy zdiva
vápennou omítkou (na památku se cementová použít nemohla). Do průběhu stavby zasáhlo i počasí a do nevyzrálých omítek začalo mrznout, nestihly klasicky vyzrát. Stavbu stihl ještě převzít a zkontrolovat zástupce památkové
péče, zástupce stavebního úřadu svou návštěvu odložil až
na jarní měsíce.

•vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
na akci: Stavební úpravy budovy č. p. 87, 1. NP – zdravotní středisko, tzn. RM schvaluje zveřejnění veřejné zakázky
(výzvu k podání nabídky, rozdělovník, slepý rozpočet, projektová dokumentace a upřesnění rozsahu zakázky).
•vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
na akci: Obnova krovu a střechy č.p. 121 (základní škola), tzn. RM schvaluje zveřejnění veřejné zakázky (výzvu
k podání nabídky, rozdělovník, slepý rozpočet, projektová
dokumentace).
•registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp.
přijetí dotace, od Ministerstva zemědělství ČR na akci
Obnova vnitřních prostor márnice na hřbitově v Horním
Ročově (jedná se o přípravu na vybudování kolumbária).
•program Oslav 670. výročí založení Ročova 25. 6.
2022, včetně jeho financování do výše příslušných kapitol
rozpočtu.
•nákup nového herního prvku na dětské hřiště u KD Ročov
od společnosti Hřiště hrou, s. r. o.: dětská dvojhoupačka
pro nejmenší děti do částky 65 000 Kč včetně DPH, montáže a dopravy.
•Zprávu hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Obnova krovu a střechy č. p. 121
(základní škola), viz příloha zápisu, čímž RM schvaluje pořadí nabídek s tím, že vítězem je firma Stucco TM – Město
Touškov, s. r. o., s nabídkovou cenou 2 281 239,62 Kč
včetně DPH a RM doporučuje ZM schválit realizaci akce a
uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu, viz Zpráva hodnotící komise o
otevírání a vyhodnocení nabídek (osloveno 8 firem, nabídky podaly 2 firmy).
•Zprávu hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Stavební úpravy budovy č. p. 87,
1. NP – zdravotní středisko, viz příloha zápisu, čímž RM
schvaluje pořadí nabídek s tím, že vítězem je firma Lounská stavební, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 2 258 002
Kč včetně DPH a RM doporučuje ZM schválit realizaci
akce a uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu, viz Zpráva hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek (osloveno 6 firem,
nabídky podaly 2 firmy).

Potom nastaly mrazy a omítky na části plochy, kromě
márnice, odmrzly. Na Ročově tato stavba budila nevšední
zájem specialistů a stěžovatelů, nejen na mě jako technický dozor investice, ale i na pana starostu. Dokonce si
jeden z těchto tzv. odborníků dovolil stěžovat až krajské
památkové péči, na stavební úřad zaslali několik stížností
atp. Neustále navštěvovali stavbu jako „kdyby si hráli na
dozor“. Jednalo se zejména o pana Hrdličku a pana Sejvala, paní Lavičková sice na stavbu nechodila, ale pomlouvala vše ve svém pamfletu. Stavbu jsme reklamovali a stavební firma bez problémů potvrdila, že vše opraví.

Všechna usnesení schválena všemi přítomnými členy
Rady městyse Ročova.
Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour
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Teprve až se na jaře udělalo klidnější počasí, tak vše, co
bylo z omítek nestabilní, se odstranilo a udělaly se omítky
nové. Všem uživatelům a návštěvníkům kostela a kláštera
se hřbitov moc líbí. Oprava byla pochválena i zástupcem
památkové péče. Je třeba ještě zmínit, že akce zahrnovala i výstavbu chodníku a obnovu vstupní brány. Obojí se
povedlo a hřbitov dnes opravdu vypadá jako kulturní památka!

Také se snažím pomáhat všemožně všem, kteří potřebují
na Ročově pomoci s nějakými problémy stavebního a statické charakteru.
3. Na závěr. Vím, že děláš technický dozor při velké
rekonstrukci v Základní škole Ročov. Přibliž čtenářům,
jak Ty vnímáš tuto akci?
Jde o stavební úpravy toalet chlapců a toalety pro hendikepované žáky a v prvním patře se nově zbudovala počítačová učebna, která vznikla propojením dvou místností.
Pomáhám paní ředitelce Citové s kontrolou a jednáním
se stavební firmou. Pravidelně jsme se s paní ředitelkou
a panem starostou setkávali (zejména v sobotu) na kontrolních dnech. Za veškerou činnost nebudu požadovat
honorář. Je to také škola, kde jsem byl žákem až do 9 tř.
a moc si toho vážím, že jsem její absolvent. Důležité je, že
celá rekonstrukce proběhla za provozu školy, je financována částečně z dotace a částečně z financí od Městyse
Ročov. Jedná se o vynikající počin v ročovské škole, na
kterém má zásluhu paní ředitelka a vedení městyse v čele
s panem starostou. Škola je totiž příspěvkovou organizací
městyse a ten je její zřizovatel.

Na závěr povídání o této akci je nutno se ještě věnovat
těm, kteří celou dobu stavby v podstatě jen škodili (podobné to bylo i u jiných akcí, které městys dělal pro občany
– např. viz rekonstrukce Koziny a dodělání Družstevní).
Zejména specialista na problémy pan Hrdlička, který stále tvrdil, že stavba na rekonstrukci hřbitova neodpovídá
stavebnímu povolení a že bude velký problém stavbu zkolaudovat. Jediná změna oproti stavebnímu povolení byla,
že jsem jako autorizovaný statik a soudní znalec zasáhl
do provedení ocelových táhel v márnici, vypracoval jsem
náležité posouzení a statický výpočet, který jsem, se souhlasem autora původního projektu pro stavební povolení,
svou autorizací potvrdil (změnu táhel uvítali i památkáři).
Bylo zažádáno o dodatečné povolení před dokončením,
které stavební úřad vydal. Kolaudace potom proběhla
v naprostém pořádku, rychle a bez problémů. Pan Hrdlička dokonce tvrdil, že stavba bude muset být odstraněna
– absolutní nesmysl. Připomeňme, že díky činnosti pánů
Hrdličky, Sejvala a Chládka musel městys vrátit cca 17
tisíc ze schválené dotace, ale o tom se psalo již v předchozích obecních zpravodajích. Nevím, jaký je cíl jejich stížností, jestli chtějí žít mezi Ročováky, Úlováky a Břínkováky
a těšit se z toho, když se něco povede a vylepší to pohled
na Ročov, to asi nikoliv … raději se snaží tito kamarádi o
pravý opak. Bojkotují takřka vše, aby se tady nic nevylepšilo …

Děkuji za odpovědi a ať se Ti daří.
Milena Liptáková

Jarní oslavy v městysi
Máje
Po dvou letech vynucených kovidovou odmlkou jsme pro
Vás připravili tradiční májové slavnosti. Letos nebylo výjimkou, že máje byly ve znamení velkých příprav a plánování.
Ve středu před samotnou sobotní akcí se vyrazilo na májky. Dvanáct statečných (Markéta, David, Honza, Honza,
Míra, Blanka, Jolana, Lukáš, Michal, Vojta, Ládík a Jirka)
zajistilo přes 300 májek z lesa u Boru. Čtyři hodiny práce. Další den, ve čtvrtek, shodou okolností opět dvanáct
statečných (Pepča, Míra, Dominik, Pepa, Vojta, Michal,
Ládik, Václav, Honza, Čenda, Míla, Honza), jen v jiné sestavě, zajistilo dva menší krále pro Úlovice a Břínkov a
jednoho velkého krále pro Ročov. Přes tři hodiny práce a
spoustu dřiny jsme odvedli, ale výsledek stál za to. Dominik zaslouží speciální poděkování za skvělou práci s pilou.
Ve čtvrtek se zdobily májky, v pátek král. Stavění krále je
vždy kapitola sama o sobě. Emoční a svým způsobem i
vzpěračská práce, která se vydařila na první dobrou. Král
celý měsíc střežil ročovský park, podobně jako jeho bratři v Úlovicích a na Břínkově. Nemohlo chybět ani hlídání
králů od pátečního večera do sobotního rána. Městys zajistil pro hlídače občerstvení, vše dobře dopadlo. Ráno byli
králové na svém místě. Sobota patřila samotným slavnostem. Městys má od letoška ke krojům drábů, mužských
tanečníků i vlastní kroj rychtáře. Počasí nám přálo, a tak
byli krojovaní, rychtář, pojízdná hospoda – rychta, kapela,
vedení městyse a další v devět hodin v Břínkově, kde akce
začíná. Poté jsme se přesunuli do Úlovic. Nejdříve se pokládá kytice k pomníku padlých a uctí se jejich památka.

2. Trochu z jiného soudku. Jsi dlouholetým předsedou
Spolku pro obnovu Ročova a okolí. Jak jsi spokojený s
letošní Nocí kostelů? Jaké akce spolek plánuje?
Spolek existuje již velmi dlouhou dobu a zatím jsem jeho
předsedou. Jsme klasicky evidováni jako společnost se
všemi povinnostmi. Pravidelně se snažíme pořádat kulturní akce pro lidi, nejen pro Ročováky, Úlováky a Břínkováky.
Po dvou letech jsme letos naplánovali Noc kostelů. Bohužel došlo k velké poruše dmychadla u dolnoročovských
varhan a naplánovaný koncert se musel velmi rychle přesunout do našeho kostela Narození Panny Marie v Horním Ročově. Koncertu se účastnilo cca 100 lidí. Byl to
jeden z nejlepších hudebních zážitků. Také i díky dokonalému zpěvu žačky pana profesora Čecha, který preludoval
na varhany. Velmi dobré bylo i vystoupení lounského sboru s hudebníky. Jejich repertoár a přednes byl dokonalý.
Celkově lze celou noc hodnotit jako jednu z nejlepších.
Náš spolek pomáhá s družbou partnerských obcí v Německu. Jako předseda tlumočím a překládám pro městys
do německého jazyka pro udržení kontaktu s našimi německými přátelskými městy – Mildenau a Reichenbach.
Díky své praxi jsem pracoval v NDR, SRN a Iráku, mám
státnice z ruštiny, němčiny a angličtiny.
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Po obědě bylo vystoupení žáků ZŠ a Ročovského pěveckého sboru v kostele. Od dvou hodin začaly máje v Ročově průvodem od lípy k místnímu pomníku padlých. Před
školou se seřadili hasiči, myslivci, krojovaní a mnoho dalších spoluobčanů a hostů. Společně jsme uctili památku
padlých. Stejně jako v Úlovicích minutou ticha, hymnou,
národními písněmi. Při připomínkově řeči jsem vzpomenul
římského filozofa Senecu, který prohlásil: „Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho.“ Česká
země, za kterou bojovali naši spoluobčané v obou válkách,
nebyla velká, ale byla naše, byla naším domovem. V průvodu šlo mnoho lidí. Bylo úžasné vidět pohostinnost lidí,
kteří krojovaným a dalším v průvodu neváhali nejen nalít
něco dobrého, ale též napekli skvělé koláče, buchty a další
dobroty. Moc si toho vážím. Nakonec průvod končil před
šestou hodinou večerní u krále … Večer městys ve spolupráci s fotbalisty zajistil posezení pod pergolou u hřiště,
kde k poslechu skvěle hrál Milan Mareš s kamarády. Na
obecním Facebooku jsou další fotografie, videa i odkaz na
fotografie reportérky Lounského Pressu. Bylo skvělé, že
v průvodu jely i dva páry koní.

Den dětí
Více než 100 dětí přišlo na dětský den, který pro ně (ale
i dospělé) připravil Městys Ročov společně s ročovskými
spolky, školami a sponzory. Na všechny čekaly různé soutěže, skákací hrad, ovocné koktejly a další dobroty. Pro vítěze byly připraveny věcné ceny, medaile a nikdo neodešel
s prázdnou. Každý soutěžící dostal odměnu.
Ještě jednou děkuji všem za účast, pomoc a věřím, že jste
si odpoledne všichni užili.

Děkuji za pomoc nejen spolkům a všem, kteří se podíleli na
organizaci, ale také všem zúčastněným. Příprava byla náročná, avšak výsledek stál za to a věřím, že se Vám máje
líbily.
Děkuji našim zaměstnancům, kteří se dva týdny nezastavili. Dále každému, který pomohl a hlavně přišel, protože
akce děláme pro Vás, naše spoluobčany a všechny, kteří
mají náš městys rádi.

Vojtěch Václav Pour
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Traktůrek
Po cca 15 letech služby starého traktůrku jsme zakoupili
nový. Je to krasavec. Další vylepšení vybavení našich zaměstnanců pro práci venku, starání se o údržbu zeleně
v obci.

Postupná rekonstrukce zdravotního střediska
Nechali jsme vyměnit hlavní vchodové dveře a všechna
okna v přízemí. Dveře a okna byla již ve špatném stavu,
teď plní minimálně dvojí funkci: estetickou a zejména zateplovací. Do oken jsme dali i nové truhlíky s květinami,
celá ulice teď působí příjemněji. Vysoutěžili jsme firmu na
opravu vnitřních prostor střediska – sociálního zázemí a
ordinace. Pokud se vítězná firma schválí (budeme pro to
hlasovat), bude to další krok k opravě a zejména pohodlnějšímu využívání zdravotních služeb v městysi.

Znak a vlajka městyse
Městys Ročov má oficiálně schválený nový znak a vlajku. Zakončil se tak dlouhý proces. Nejdříve jsme vybrali
odborníka na heraldiku a vexilologii, který nám s novým
znakem a vlajkou pomohl a vytvořil návrhy. Zastupitelstvo
následně vybralo nejlepší variantu. Všechny podklady byly
zaslány Poslanecké sněmovně. Naše symboly posuzovaly
tři orgány Sněmovny. Vše proběhlo hladce a nové oficiální (Ročov nikdy oficiální symboly neměl) symboly městyse
máme schváleny. Více jste se o nich mohli dočíst v minulém čísle zpravodaje.

Dovolená MUDr. Brada
Dne 18. července (pouze pondělí) a od 25. července do
5. srpna (pondělí až pátek včetně) bude ordinace v Ročově zavřena. Akutní případy ošetří MUDr. Soukupová
(mimo 18. 7., tel.: 603 278 887)

Hasičárna v novém
Plánované letošní úpravy hasičárny jsou zdárně u konce.
Co jsme udělali?
Nová moderní automatická vrata na elektřinu, nechali
jsme vyměnit okna a dveře za nové plastové ve vnější červené hasičské barvě. Opravili jsme strop u Liazky, začistili ostění po starých vratech a vylepšili nájezdy do všech
vrat. Celkem tato rekonstrukce stála cca 500 000 Kč.
Ať vše slouží, hasiči jsou neodmyslitelnou složkou naší
obce!

Nová výsadba
V ročovském parku jsme nechali založit nový trojúhelníkový trvalkový záhonek. Na jeho místě byla nevzhledná a
poničená torza živého plotu a plocha nepůsobila dobře.
V parku byly ještě vysazeny nové stromy – ořešáky, jehličnany, velký červený buk. Pokud se projdete parkem, uvidíte, jak se pěkně ujaly stromy, které jsme nechali vysadit
minulá léta – štědřenec, červený jírovec a další. Odborně
jsme nechali ošetřit vybrané stromy.

Rekonstrukce v ZŠ
Nová učebna pro žáky ZŠ, bezbariérové chlapecké toalety,
nová ředitelna a další drobné úpravy ve škole jsou v podstatě u konce. Proběhla také výměna oken na toaletách
dívek a chlapců. O co přesně šlo, jsem psal v minulém čísle zpravodaje. Děkuji paní ředitelce a zaměstnancům školy
za to, jak zvládli zajistit výuku v trochu spartánských podmínkách. Vysoutěžili jsme firmu na opravu střešní krytiny
budovy, když dojde ke schválení (budeme pro to hlasovat)
vítězné firmy, vylepšíme tím naší historickou budovu v centru obce, která slouží již přes 120 let nám všem.
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Výročí 670 let Ročova

Ročov si připomíná 670 let od založení

Kompletní nátěr veřejného osvětlení
Druhá etapa nátěru veřejného osvětlení byla dokončena.
Všechny stožáry v Ročově a Úlovicích, které potřebovaly
opravu (nebyly natřené hodně dlouhou dobu a bylo to na
nich vidět), jsme natřeli a prodloužili tím jejich životnost.
Zlepšil se tím také vzhled naší obce.

(a možná i větší stáří)

Letos si připomínáme 670 let od vydání zakládací listiny naší obce, historicky přesněji Horního Ročova. Je to
dlouhá doba a vezmeme-li v úvahu i Dolní Ročov, může být
ještě delší. Příspěvek nechce znovu opakovat dějiny obce,
k tomu již bylo napsáno dost. Stačí připomenout publikaci
Ročov obec na Podlesí, kterou vydal obecní úřad s pomocí
sponzorů v r. 2002. Pokusíme se spíše o krátký zpětný
pohled na zajímavé a důležité události.

Vojtěch Václav Pour
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Takže nejprve ke stáří: Oficiálním datem založení je 1. červenec 1352, kdy Karel IV. povoluje Albrechtovi z Kolovrat
založit městečko na kopci nad jeho tvrzí v Dolním Ročově.
A právě zde máme doklad starší existence osídlení dolnoročovského údolí, na něž navazuje dnešní vesnice. Je
totiž logické, že Albrechtova tvrz zde nestála jako solitér,
ale potřebovala zázemí. To byly dvě lokality Velké a Malé
Ročovice, které zakladatel připomíná v listině r. 1357,
když dává vinařickému faráři náhradu za církevní poplatky,
které z nich dostával. Samotná tvrz tak musela být starší,
vždyť v r. 1352 už existovala. A opravdu máme doklad z r.
Vzpomínání patriota
1315, listinu papeže, která napomíná pražského biskupa Jana IV. z Dražic, aby nedopustil pronásledování tehdy
nového řádu minoritů, kterým nechtěl „in castro Riczow“
vysvětit hřbitov. Název nás nesmí zarážet, jednak jej psal
písař v Avignonu ve Francii a jednak samotné pojmenování
Ročov se ustálilo až v druhé polovině 14. století (Vysoká,
Dráčov, Alta civitas). Takže na základě této listiny můžeme osídlení u Klášterského potoka, na něž navazuje dnešní Horní Ročov, posunout o léta zpět.

Oslavy 670. výročí založení Ročova
Srdečně Vás zveme na kulaté oslavy našeho městyse, které se konají po deseti letech. Těšit se můžete na opravdu
bohatý dopolední i odpolední program. Skoro všechny ročovské spolky si připravily prezentaci svojí činnosti. Od 13
hodin se vydá průvod obcí za hudebního doprovodu a společně položíme k pomníku padlých květiny jako poděkování
za to, že zde dnes my můžeme být. Oficiální začátek bude
ve 14 hodin v sokolovně, kde se bude odehrávat veškerý
odpolední a večerní program. Na své si přijdou milovníci
hudby, historických aut, uměleckých děl a také děti, pro
které je připraven pěkný program. Oslavy zakončí zábava. K zakoupení budou připraveny upomínkové předměty
s novým oficiálním ročovským znakem. Těšíme se na Vás.
Přijďte oslavit spolu s námi úžasné výročí naší obce.
Výlet pro seniory
Jak jsme slíbili, v tomto čísle zpravodaje Vám představujeme plánovaný výlet pro seniory, který připravuje Městys
Ročov ve spolupráci se Zemědělským družstvem Ročov.

Ale pojďme dále. Ročov byl založen na vyměřeném půdorysu (dnes se tomu říká lánová vesnice), a proto máme velké
a pravidelné náměstí, na němž se podle představy zakladatele měly konat trhy. K tomu ovšem nedošlo, Albrecht
nedocenil konkurenci okolních měst Loun, Žatce a Rakovníka, která neumožnila městečku další rozvoj. Základní půdorys se po staletí neměnil. Jádro obce je dodnes stejné
jako ve 14. století. Tvořilo ho 17 gruntů, tj. usedlostí kolem náměstí. V severozápadní části na stejném místě jako
dnes se od poč. 17. století rozkládal hospodářský dvůr,
zdroj příjmů pro majitele obce. Usedlosti – přesněji chalupy – byly z velké části dřevěné s doškovými střechami, což
se měnilo ve prospěch pálené krytiny pomalu od konce
18. století. Bouřlivý rozvoj nastal až s nástupem pěstování chmele koncem 19. století. Příjmy z něho umožnily rozsáhlé přestavby statků, jak je vidíme dnes. A na přelomu
19. a 20. století se už Ročov řadil mezi největší pěstitele
v tehdejším okrese. Odtud asi pocházejí vyprávění o bohatých sedlácích, kteří z furiantství nejen platili za celou
hospodu, ale také si údajně bankovkami zapalovali viržinka
či později cigarety.

Ve středu 13. 7. 2022 – výlet pro seniory: MNÍŠEK POD
BRDY, BEROUN
– odjezd od autobusové zastávky v 7:45 hodin, návrat kolem 18 hodiny.
Cíl: prohlídka zámku v Mníšku pod Brdy, oběd, odpoledne
prohlídka Berouna.
Senioři mají zdarma dopravu, vstup na zámek v Mníšku
pod Brdy a oběd (při přihlášení je výběr ze tří druhů jídel).
Prosíme zájemce, aby se do 8. července nahlásili na úřadě městyse, přihlášky se přijímají do naplnění autobusu.
Pouť v Dolním Ročově
Srdečně Vás zveme na pouťové posezení v Dolním Ročově
dne 14. srpna od 9 do 14 hodin. Minulý rok jsme obnovili
tradici poutí v Dolním Ročově a letos nás čeká druhý ročník. Samozřejmostí je živá hudba k poslechu, občerstvení
apod. Dopoledne proběhne poutní mše. V kostele bude
slavnostně posvěcena nová reprezentativní vyšívaná vlajka Městyse Ročova – nový oficiální symbol naší obce.

Doba konce století byla také ve znamení rostoucího sebevědomí obce a rozmachu spolkového života. V roce
1883 byl postaven dnešní novogotický kostel a krátce
předtím začaly vznikat spolky. Po návštěvě slavnosti založení Národního divadla v Praze vznikl v roce 1869 ochotnický spolek Slovan, následoval čtenářský spolek r. 1870

Změna programu vyhrazena. Děkujeme Vám a těšíme se
na setkání s Vámi.
Vojtěch Václav Pour
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Výročí 670 let Ročova

a v r. 1878 byl založen hasičský sbor. Zatímco města
měla spolek ostrostřelců, Ročov „Spolek vysloužilců“ pod
protektorátem majitele panství knížete Adolfa Josefa
Schwarzenberka. V r. 1896 vznikl „Sokol Podleský“, který
si v r. 1921 postavil sokolovnu. Do života obce tak vstoupila organisace, která měla veliký vliv nejen na dění sportovní, ale také kulturní. Ostatně sokolovna těmto účelům
slouží dodnes. A když spočítáme zdejší spolky, dojdeme
k počtu deset. Význam obce vzrostl založením pošty v r.
1870, v r. 1874 Emil Wolf otevřel lékárnu a r. 1885 díky
podpoře obchodníků s chmelem byla zřízena telegrafní linka s připojením do Prahy.

Rozhovor s panem Ing. Rostislavem
Marešem

Život ovlivnily také výkyvy počasí. Tak rok 1892 byl velmi
suchý, chyběla voda v ročovských studních, proto v následujícím roce byl zřízen vodovod. Voda se sbírala z pramenů „V Řiti“ a odtud se tlačila větrným motorem (viz dnes
málo známé označení „U větráku“) do Horního Ročova.
V roce 1900 naopak nadbytek srážek přivodil sesuv půdy
v Dolním Ročově vlevo od kláštera, zničeny byly čtyři domky.
Sebevědomí obce se projevilo v roce 1896, kdy pouze
s nepatrným státním příspěvkem Ročov s Úlovicemi postavily budovu školy, která slouží dodnes. Tím skončila již
léta nevyhovující škola v Klášteře, dnes ostatně zbořená.
Péče o životní prostředí vedla k vykoupení nevzhledného
knížecího ovčína a na jeho místě byla postavena dnešní
fara čp. 19. A neodmyslitelnou podobu náměstí vytvořil
park založený r. 1904.

Celá akce byla zcela jednoznačně provedena tak, aby byla
z dlouhodobého hlediska zajištěna funkčnost nádrže i jejího přítoku. Původní projekt opravy nádrže byl naprosto
nevhodný. Co se týče rekonstrukce nádrže, platí následující. V rámci stavby došlo zejména ke změně technologie
opravy nádrže oproti původnímu projektu, kdy původní
zcela jednoznačně technicky nerealizovatelné řešení
bylo nahrazeno řešením technicky vyhovujícím, jehož
základem je tzv. torkretáž, tj. nástřik betonu na ocelovou armovací síť. Dále byl doplněn požerák. Po pravdě
řečeno se nyní nedivím, že ten, kdo původní nesmyslné řešení odsouhlasil a projekt zadával, se nyní bude
negativně vymezovat k námi zvolenému řešení. Díky
Bohu a péči všech zúčastněných však nedošlo k žádným vážným škodám, když původní řešení bylo nahrazeno řešením smysluplným a technicky odůvodněným.

Další změny následovaly po vzniku republiky. Např. v roce
1921 se objevil první rozhlasový přijímač, v r. 1926 začala elektrifikace a objevila se auta. Léta okupace byla
poznamenána zejména tragedií židovských spoluobčanů,
kteří byli v únoru 1941 odsunuti do koncentračního tábora. Následující období přineslo další události. V r. 1949
bylo založeno JZD, jehož pokračovatelem je dnešní Zemědělské družstvo Podlesí, r. 1972 byla otevřena požární
zbrojnice a po zboření domů čp. 13 a 14 na jejich místě
vzniklo nákupní středisko. Od roku 1981 stojí bytový dům
a protější školka. Posledním velkým zásahem do intravilánu obce byla výstavba montovaných domků v r. 1986.
Avšak není třeba se obracet jen do minulosti. Koncem
minulého a počátkem nynějšího století následovala další
významná zlepšení pro život v obci: Ročov byl připojen na
plynovod, byla vybudována splašková kanalizace, položen
chodník na náměstí, renovována sokolovna. Našlo by se
ještě více změn, ale to již jsme v období současném.

Zajištění přívodu vody položením chybějícího potrubí k nádrži proběhlo ve spolupráci městyse se ZD Ročov za odborného dozoru naší firmy. Již předtím došlo
k úpravě prostoru vodojemu a jeho novému oplocení.
V současné době je přívod funkční a probíhá napouštění nádrže. Součástí změny technického řešení oproti
původní „fajfce“, která by neumožňovala regulaci hladiny
vody a bezproblémové vypuštění nádrže, je i prefabrikovaný betonový požerák s jednoduchou dlužovou stěnou.

1. Požární nádrž na Břínkově se již plní vodou. Ve spolupráci se ZD Ročov bylo položeno potřebné potrubí od
zdroje vody, které se propojilo s nádrží. Přibližte našim
čtenářům, co všechno se muselo z technického hlediska udělat, aby nádrž zase plnila svoji funkci? Co byste
vzkázal panu Hrdličkovi a jeho kamarádům, kteří prohlašují, že nádrž je zhotovena nekvalitně a že změnu
technologie udělal člověk, který k tomu neměl oprávnění?

V rámci uvedení nádrže do provozu se obecně mohou
vyskytnout drobné závady, které však budou samozřejmě předmětem reklamace u zhotovitele. O vlasových
trhlinách povrchu betonové konstrukce římsy hráze
samozřejmě vím a vím i o místních nedokonalostech
povrchové úpravy zábradlí. Oproti možnému stavu,
tak jak jej navrhoval původní projekt, se však jedná o
naprosté drobnosti, když původně navrženou, zcela absurdní „vymazávací“ technologií by již dnes byla
nádrž nejspíš v horším stavu než před rekonstrukcí.

Můžeme shrnout: Historie Ročova je bohatá na úspěchy i
katastrofy – např. po vpádu Sasů r. 1631 byla vesnice zničena ze tří čtvrtin. Ale vždy se život obnovil a dnešní obec
je výsledkem dlouhého vývoje, naplněného prací a úsilím
obyvatel o postupný rozvoj, zlepšování životních podmínek
a zvyšování významu obce. Jsme dnešní součástí tohoto
úsilí a je naší povinností na něj navazovat i v budoucnu.

Ještě se musím krátce vyjádřit k blábolům pana Hrdličky a
jeho přátel, který neustále napadá tuto akci. Například tvrdí, že „změnu technologie izolace dělal to člověk, který na
to neměl oprávnění.“ Upřímně řečeno, je pro mě velmi složité reagovat na nepodloženou hloupost – výkřik p. Hrdličky – protože obecně nevím, o co mu jde. Chtěl by snad,
aby byla stavba za každou cenu realizována na základě původního nesmyslného řešení a aby tím vznikla městysi miliónová škoda? Tím by pak bylo jeho ego uspokojeno? Obecně pak platí, že nebyla změněna „technologie izolace“, ale

Karel Mareš
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celé konstrukční řešení. V rámci stavby byly veškeré změny navrženy a odsouhlaseny osobami s příslušnou autorizací. My jsme to prostě udělali dobře, bez ohledu na jeho
názor či jeho kamarádů. Asi nám to není schopen odpustit.
To byl konkrétní případ hlouposti stěžovatelů, na další blbosti například ohledně prací, které byly zaplaceny
a nebyly provedeny, ohledně toho, že současné realizace je provedena špatně, mohu sdělit následující.
Jsou to lži a nepodložené hlouposti neúspěšného kritika
úspěšně dokončené akce. Veškeré postupy, materiály i provedené a zaplacené práce jsou zcela v pořádku.

Přidělená dotace ve výši 50 tisíc korun je podle mého
názoru vítaným důsledkem toho, že sledujeme možnosti
zajištění dotací, na již rozpracované akce. Mohlo by se
zdát, že takovéto malé dotace nejsou pro městys podstatné – obecně však platí, že pokud zde nějaká možnost
získání dotace je, vždy to s vedením městyse řešíme a
žádné příležitosti nenecháváme ladem.
Dotace na parčík u hasičárny přispěje ke zlepšení vzhledu
příslušné části městyse v prostoru ulice Družstevní. Dotace na opravu vnitřních prostor márnice se může zdát
ve vztahu k jiným potřebám městyse jako málo potřebná
– někdo by mohl například namítnout, proč se dělá márnice, když není to a to, co je potřebnější. Těmto úvahám
zcela rozumím, avšak ve spolupráci s vedením městyse
průběžně sledujeme dotační možnosti a tato dotace za
daných podmínek – kdy jsem seděl u počítače a v daném
termínu žádost rychle zadal před ukončením příjmu žádostí – byla k dispozici. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že
se jedná o část historického dědictví a že – pokud stát na
jeho rekonstrukci dává dotace – by bylo hříchem tuto možnost nevyužít (Ročov není jedinou obcí, která tyto dotace
využívá). V rámci rekonstrukce vnitřních prostor márnice
bych viděl jako velmi dobré řešení – pokud by o něj bylo
z pohledu občanů zájem – vytvoření vnitřních prostor pro
pietní ukládání uren s popelem zemřelých (kolumbária).
V dotaci na víceúčelové hřiště jsem už snad po letech ani
sám nedoufal, protože o dotaci jsme žádali už minimálně
třikrát. V projektu je hřiště podobné jako v sousedních Solopyskách, které bude všestranně využitelné pro všechny
míčové sporty a bude jej moci využívat mládež, dospělí i
základní škola.

2. Proběhla první informační schůzka s občany ohledně
bezpečnosti pěší dopravy podél hlavní silnice (chodníky). Jak vnímáte závěry ze schůzky, jak bude dále postupováno. Popište prosím, jak se změní střed obce,
pokud dojde na realizaci tohoto velkého projektu?
Z výsledků informační schůzky, kde bylo námi představeno navrhované řešení chodníku podél silnice ve směru
na Louny a Rakovník, jsem nadšen. Nechci samozřejmě
předbíhat, ale je zcela reálné, že se nám se souhlasem
dotčených vlastníků snad podaří navrhnout a vybudovat
chodníky po obou stranách silnice. Jenom takovéto řešení může být z hlediska bezpečnosti chodců optimální.
Nyní proběhne ještě jedna schůzka s těmi, kteří na první
nemohli přijít a bude pokračovat projektová a inženýrská
činnost v rámci optimálního řešení.
Máte-li na mysli střed obce, jakožto oblast návsi, zvláště
pak stávajících zelených ploch (parku), pak tento projekt
v žádném případě nezasáhne negativně do životního prostředí, naopak přispěje k oživení středu městyse. Stávající
cesta parkem, která je rovnoběžná se silnicí II. třídy, by
měla být upravena tak, aby měla povrch z přírodní dlažby.
Tato cesta bude tvořit součást pěší trasy podél silnice.
Dnešní neoficiální parkoviště podél silnice naproti úřadu
a škole by mělo být rozšířeno a zlegalizováno tak, že podél něj vznikne opěrná zídka směrem k parku a vedle ní
chodníček. Prostor mezi parkovištěm a silnicí by měl být
takový, aby při otevření dveří auta nevznikala překážka na
silnici II. třídy a osoby nevstupovaly přímo do dráhy vozidel.
Opět nám jde o zlepšení bezpečnosti. Vzniknout by měla i
propojka k poště (kde dnes neoficiálně existuje) a zejména
přechod silnice u obchodu, který považuje vedení městyse
za důležitý.
3. Na závěr skvělé zprávy. Městysi byly schváleny další
čtyři dotace, které městys získal i díky Vám, protože
s námi na těchto akcích spolupracujete. Dvě z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje: 50 000 Kč
na administraci projektu na „chodníky“ a 100 000 Kč
na Obnovu parku u hasičárny. Třetí, od Ministerstva
zemědělství, ve výši necelých 300 000 Kč na opravu
vnitřních prostor márnice na hřbitově v Horním Ročově a čtvrtá, od Ministerstva pro místní rozvoj, ve výši
2 000 000 Kč na víceúčelové hřiště vedle současného
dětského hřiště v areálu KD Ročov. Přibližte čtenářům,
jaký bude další postup a zejména, jak tyto dotace poslouží občanům?

Děkujeme Vám za rozhovor.
Vojtěch Václav Pour
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Činnost Spolku pro rozkvět Ročova v roce
2021

Máje v Úlovicích
Přípravy vrcholily, šikovné ruce pomohly, s čím bylo třeba,
aby vše bylo na slavnostní den hotovo. Ono se to nezdá,
ale každý ochotný člověk je znát.
Večer se hlídal „král“, aby vydržel pěkně v plné kráse do
sobotního rána. Sousedi se pohostí (městys zajistil občerstvení), pobaví u táboráku, posedí u oroseného pivečka,
pochutnají si na buřtíku. Dlouho do noci se lidé baví v příjemné společnosti. Vstřícnost, úsměvy i pohoda panují
v této chvíli.
Druhý den přijíždí ozdobený vůz s muzikou, tanečníci v krojích, lidé už čekají u pomníku na návsi, až se rozezní mohutný zvon a údolím oznamuje staročeské máje. Starosta
přednese projev, ve kterém připomene padlé hrdiny a poděkuje všem za pomoc a účast na slavnosti.

V roce 2021 byl našemu spolku i ostatním ročovským
spolkům poskytnut od obce finanční příspěvek, a to ve výši
30 000 Kč. Za to Městysi Ročov děkujeme.
Náš spolek v jednotlivých oblastech (body podle stanov
spolku) prováděl tuto činnost (na níž použil dotaci od městyse):
Ročovský pěvecký sbor
V první polovině roku 2021 sbor pořád ještě nevystupoval
na veřejnosti, ani neprobíhaly zkoušky z důvodu koronavirové pandemie. Byly proto na přelomu roku aspoň zveřejněny některé nahrávky dřívějších koled, písní a vystoupení
na YouTube.

Noví sousedé
Život plyne spravedlivě pro každého člověka. Jeden skončí, další začíná. Mnoho let znáte svého souseda, vycházíte
spolu, někdy se i pohádáte, pak zase udobříte. Pomáháte
si navzájem, i když je potřeba. Ale najednou je konec a
dům je prázdný. Jen aby se náhodou sem nepřistěhovali
nějací lidé, kteří by dělali potíže.
Naštěstí pro tentokrát tento případ nenastal. Už zde bydlí
mladí pokračovatelé rodu. Hned je fajn a veseleji, když se
kouří z komína, večer svítí světlo v oknech a na dvoře si
hraje maličký človíček. Tak, ať se daří.

Na podzim se zdálo, že máme covid za sebou, a proto
jsme nazkoušeli program, obsahující písně od doby renesance až do 20. stol., písně vzniklé v Čechách, Americe
i Africe. Některé písně jsme zpívali na hřbitově v Dol. Ročově při slavnosti, kterou pořádal starosta obce. Koncert
pak pořádal náš spolek v kostele Narození P. Marie v
(Horním) Ročově 31. října.
To už se ovšem zvedala další vlna covidu, a proto další vyjednané vystoupení v Lužné bylo zrušeno. Nicméně pokračovala příprava na Vánoce. Bylo domluveno s panem farářem Machkem, že tentokrát bude 24. 12. Půlnoční mše
od 12:00 hodin. Ovšem, i když vlna nákazy již klesala, bylo
farností rozhodnuto, že Půlnoční mši raději zruší. Proto
jsme vánoční program s koledami zazpívali opět v kostele v Horním Ročově, který je podstatně menší a hrozilo
tedy méně nákazy.Stejný koncert jsme pak zazpívali i 27.
prosince v třebocké krásně vyzdobené kapli. Z příspěvku
městyse byly hrazeny příspěvky na benzin přespolním muzikantům (z Loun, Žatce, Prahy), na noty z USA (např. od
Ennio Morriconeho) a malé nahrávací zařízení.

Prodejna COOP v Ročově
Na ročovském úřadě se na pozvání starosty konalo jednání s ředitelem Jednoty Rakovník a dalšími dvěma zástupci
tak zvaného COOPu, místními zastupiteli a starostou. Jednotě jsme řekli názory občanů například na otevírací dobu
obchodu, sortiment zboží, propagaci a další postřehy.
Věřím, že se naše podněty odrazí ve fungování obchodu.
Jsme přeci lidé, dá se všechno rozumně vysvětlit, vyřešit,
udělat rozumný kompromis, aby byla spokojenost na obou
stranách, zejména však na straně našich občanů – zákazníků. A pokud zástupci Jednoty splní to, co slíbili, tak se
zákazníci mohou těšit na: větší výběr slaného a sladkého
pečiva, určitý sortiment ovoce a zeleniny, pravidelné zásobování prodejny zákusky a lahůdkami, dozví se, že na
objednávku lze zakoupit mnoho zboží, nejen lahůdky či zákusky, o „brigádách“ bude delší otevírací doba, nebudou
se sypat rohlíky do pytle, reklamní akce budou dostupnější
občanům a na viditelném místě (akční letáky) apod. S vedením COOPu zůstáváme v kontaktu, výsledky shrneme
při další schůzce. Věřme, že výsledky budou jen pozitivní, protože je to i v zájmu Jednoty Rakovník, aby vylepšila
„zisky“ prodejny. Především je to pak v zájmu našich spoluobčanů, kteří by měli být se službami obchodu spokojeni. K tomu sloužila svolaná schůzka, která byla věcná
a vstřícná. Na druhou stranu se musí říci, že v prodejně
jsem zažila vždy čisto, zboží pěkně a přehledně srovnané, velký výběr mraženého, trvanlivého zboží i masných
výrobků včetně zboží spotřebního. Není jednoduché vyjít
vstříc všem zákazníkům, pokud je pouze jedna prodavačka
a fronta u pultu, což někteří zákazníci nepochopí a mají
připomínky. Ale služba lidem není snadná, pokud si každý
sám nezkusí.

Alšovo loutkové divadlo
Loutky bohužel měly kvůli koronaviru celý rok dlouhý spánek. Proto byly na začátku roku také některé pohádky
umístěny na YouTube jako náhražka zábavy pro děti.
V současnosti jsme připravili pohádku Honza, čert a
Kašpárek (V. Čtvrtek).
Pomoc se zvyšováním architektonické úrovně veřejných prostor
Ve spolupráci s majitelem byla navržena oprava památkově chráněné pivovarské brány a vrat v Dol. Ročově, vč.
barevného řešení ve variantách.
Dále byl zpracován projekt na restaurování pamětní desky
na fasádě kláštera (zdarma). Projekt obnovy přední fasády kláštera se prozatím neuskutečnil (pro nesouhlas nájemníka kláštera p. Řeřichy).
Byla opravena obecní vozovka a rošt u čp. 24 (Do Podskalí) v hodnotě RN 8 000 Kč, z toho materiál placený obcí
4 430 Kč, ostatní – práce provedena zdarma.
Výsadba zeleně
Byla dokončena výsadba stromů podél silnice do Dol. Ročova.Dále se plánovala výsadba keřů za Ročovem směrem ke Kocandě, aby kromě zlepšení ekologie a krajinného
rázu také bránily pohledům ze silnice na nehezké objekty
areálu chmele. Protože se v těchto místech katastrální
mapa silně liší od skutečnosti a dodnes není zpracován ani
návrh pozemkových úprav, byla správcem silnice dočasně
výsadba dřevin zamítnuta.

Milena Liptáková
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Již nakoupené keře jsme proto vysázeli podél silnice směr
Solopysky, kde mají také krycí funkci.

Aktivně se náš spolek bude účastnit oslav založení Ročova. V kostele budete moci vidět výstavu obrazů (25. 6.
2022 od 9 do 13 hodin) od malíře Ladislava Chabra. Název Lidé, města a krajiny – Ladislav Chabr vystihuje náplň
a podstatu výstavy. Těšit se můžete i na ročovské motivy.
Výstava zde bude instalována až do ročovské pouti (14.
srpna), kdy bude kostel otevřen pro poutníky a návštěvníky od 9 do 16 hodin. Ladislav Chabr, malíř z Chomutova,
studoval na pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem,
v současné době je učitelem výtvarné výchovy, malování
se věnuje od roku 1974. Pořádal spoustu výstav (Most,
Litoměřice, Kadaň, Praha, Vejprty a další), jeho práce
jsou v soukromých sbírkách například ve Švýcarsku, Řecku, Španělsku, Francii, Německu, USA atd. V kostele se
také 25. 6. od 10 hodin uskuteční koncert Ročovského
pěveckého sboru.

Náklady na výsadbu stromků a keřů – materiál a dopravu
činily v r. 2021 – 21 930 Kč.
Karel Chlouba

Spolek pro obnovu Ročova a okolí – akce
Stalo se milým pravidlem, že náš spolek za finančního přispění městyse organizuje a pro všechny posluchače připravuje program na Noc kostelů. V celé České republice
se otevřelo přes 1700 kostelů a dva z nich byly díky nám i
v Ročově. Plánovali jsme varhanní koncert se zpěvem v D.
Ročově a koncert sboru v kostele horním. Osud, resp. porucha varhan v Dolním Ročově, však přinesla nečekaná
úskalí, takže jsme museli narychlo improvizovat. Ještě, že
máme opravené a funkční varhany v našem kostele (nechali jsme je v roce 2019 opravit), takže varhanní koncert
proběhl zde. Musel se upravit repertoár, aby odpovídal
povaze zdejších varhan, ale i přesto se koncert vydařil a
posluchači byli nadšeni. Aby také ne, vystupoval ředitel
Pražské konzervatoře, doktor Petr Čech – varhany, s kolegyní altistkou Marii Svobodovou, která je nadějí české
operní scény. Druhý koncert byl žánrově jiný. Pozvali jsme
lounský sbor Harmonie, který je vlastně na Ročově tak
trochu doma. Vznikl totiž jako „odnož“ Ročovského pěveckého sboru. Pod vedením K. Štolové a J. Kurky sbor přednesl směs skladeb, kde si každý našel to svoje. Odměnou
byl dlouhý potlesk!

V průběhu roku organizujeme opravu kněžského hrobu na
hřbitově v D. Ročově. Jsou zde pochováni augustiniáni,
kteří sloužili v klášteře. Poslední z nich byl Vojtěch Alois
Primes, na kterého pamětníci jistě vzpomínají. Kompletní
financování zajistí augustiniáni (je to jejich majetek). Jsme
rádi, že můžeme být u toho. Tím po celkové opravě hřbitova městysem bude dotvořen ráz kulturní památky – komplexu kláštera Dolní Ročov.
Těšíme se s Vámi na viděnou.
Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek

Zpravodaj vydává: Městys Ročov (www.obec-rocov.cz), Ročov 121, IČ 00265446; periodický tisk územního samosprávného celku; čtvrtletník;
Kulturní komise: Ivana Kubátová, Milena Fricová, Milena Liptáková (zpravodajrocov@seznam.cz)
Zpravodaj vychází 22. června 2022; číslo 2/2022. Fotografie V. V. Pour.
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