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ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
podzim pomalu ale jistě klepe na dveře a k Vám se dostává další
číslo obecního zpravodaje.
Dočíst se můžete o akcích, které proběhly za posledního čtvrt roku
a nebudou chybět ani pravidelné rubriky z kroniky či z Úlovic.
Příjemné počtení přeje
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Z kroniky Ročova

Sloupek starosty

Z kroniky Ročova – 1932

Sloupek starosty

(dokončení roku 1932 z předchozího zpravodaje)
Kronikář se zmiňuje, že v tomto roce došlo k úpravě rokle
ke klášteru. Zamýšlena byla již v minulých letech, ale pro
nedostatek finančních prostředků se k opravě nepřistoupilo. V tomto roce se Ročov stal členem vodohospodářského svazu. Získal tím subvenci od státu. Dle předběžného rozpočtu by totiž úprava rokle stála 250 000 Kč.

Vážení spoluobčané,
letní měsíce se pomalu blíží ke svému konci, prázdniny
pro děti již skončily a nastala další etapa jejich života. Pro
některé to byl první školní den, pro některé „mazáky“ již
rutinní příchod do školy. Avšak škola je a bude vždy důležitým milníkem pro každého člověka. Můžeme být právem
hrdí na to, že v Ročově máme mateřskou i základní školu.
Obě jsou pro naše malé spoluobčany tou významnou institucí, která jejich životy bude formovat na dlouhá léta dopředu. O to větší radost je, když se absolventi našich škol
k nám vrací a s láskou vzpomínají na léta zde strávená.

K opravě se přistoupilo proto, protože při bouřích nemohla být voda udržena přehradou zřízenou v roce 1924. To
nadělalo škody, přistoupilo se k vytvoření obyčejného rigolu, který vodu dobře odvedl. Zajímavé je, že se kronika zmiňuje i o úpravě části obce, která se jmenuje Kozina. Voda
se z této plochy svedla dlážděnými rigoly přímo k okresní
silnici. Práce se konaly za účasti všech dotčených občanů,
kteří museli dle výměry svých pozemků navézti svůj díl materiálu a počtem dnů i povozů obci pomoci.

Dostává se k Vám třetí číslo obecního zpravodaje letošního roku, které přináší zejména informace o proběhlých
kulturních akcích. Minule jsem Vám připomněl, že na titulní straně časopisu si můžete všimnout nového znaku městyse. Tentokrát v úvodu vidíte obrázek z oslav městyse, kdy
šikovný řezbář udělal nového patrona náměstíčka Kozina.

Dalším milníkem roku 1932 bylo školství. Protože došlo
k přeplnění měšťanských škol v Lounech, nebyli žáci z venkova na začátku nového školního roku do školy přijímáni
a museli docházet až do Postoloprt nebo Kounova – do
menších měšťanských škol, což způsobilo značné obtíže,
zvláště s dopravou. Z tohoto důvodu občané začali „volat“
po zřízení měšťanské školy v Ročově, jakožto přirozeném
centru okolních obcí.

Skvělou zprávou pro všechny je, že se v průběhu prázdnin
rozjely dvě velké akce: výměna střechy na budově školy a
rekonstrukce sociálního zázemí u lékaře včetně ordinace.
Začaly práce na obnově parku u hasičárny. Další dobrou
zprávou je, že zastupitelstvo schválilo dvě smlouvy o dílo
na zbudování víceúčelového hřiště. Jedna se týká přípravy povrchu a druhá samotné konstrukce hřiště, které má
sloužit pro volejbal, basketbal, kopanou a na další sporty.
Obě vítězné firmy byly řádné vysoutěžené ve výběrovém řízení. V neposlední řadě jsme nechali vyměnit plynový kotel
v obecním bytě a odborná firma nainstalovala houpačku
pro malé děti v areálu sokolovny u současného hřiště.

Místní školní rada podala žádost o zřízení měšťanské
školy. Konala se komise, která uznala potřebu této školy v Ročově. Usnesla se na dvou variantách. Zaprvé na
nástavbě a adaptaci stávající školy obecné nákladem přibližně 400 000 Kč. Zadruhé předělat stávající obecnou
školu na měšťanskou a postavit novou školu obecnou, kdy
tato varianta byla o 300 000 Kč dražší. Před deseti lety,
v roce 1922, se o zřízení měšťanky též hovořilo, ale pro
značné náklady se od toho ustoupilo. Náklady levnější varianty byly přesto značné, proto k rozhodnutí téhož roku
nedošlo.

Na účet nám přišly dotace na veřejné osvětlení v D. Ročově (285 000 Kč), na Kozinu (350 000 Kč) a na hřbitov
v H. Ročově (290 000 Kč). Úspěšně proběhla administrativní kontrola žádosti o dotaci z MAS na vnitřní úpravy
kulturního domu (podium). Podali jsme žádost o dotaci na
opravu vodní nádrže v Dolním Ročově. Byla nám schválena dotace na ošetření dvou památných lip v Ročově
v částce cca 65 000 Kč. Proběhla druhá schůzka s vlastníky pozemků, kterých se týká budoucí výstavba chodníků
podél hlavní silnice v Ročově. Při jednání s projektantem a
vedením městyse byly zodpovězeny všechny otázky. Všichni účastníci dali souhlas, krom manželů z domu č. p. 175.
Ve volebním období 2018–2022 se Zastupitelstvo městyse Ročova sešlo 25x a přijalo přes 200 usnesení, Rada
městyse Ročova se sešla skoro 100x a přijala přes 1 000
usnesení.

Všesokolský slet se konal na konci června a začátku července v Praze. A nebyl to ledajaký slet. Byla to monumentální slavnost, která ohromila svou mohutností, kázní a
vyspělostí cvičenců. Krásný byl i živý obraz k oslavě stoletých narozenin M. Tyrše – zakladatele sokolstva. Obraz
se jmenoval: Tyršův sen. Z naší obce se zúčastnil hojně
dorost dívek i chlapců.
Z ročovské kroniky připravil
Vojtěch Václav Pour

Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemný začátek podzimu, ať se dočkáme
ještě babího léta. Na závěr sloupku se s Vámi podělím o
jeden krásný citát římského básníka, filosofa a dramatika
Senecy:
„Dobro je pouze tam, kde je místo pro rozum.“
Krásné dny, hodně spokojenosti a pevné zdraví přeji Vám
všem.
Vojtěch Václav Pour
starosta
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Kulturní akce
Výlet pro seniory
Krásné počasí, dobré jídlo, úžasné památky a skvělá nálada ... to byl letošní výlet seniorů, který pro naše spoluobčany připravil Městys Ročov ve spolupráci se Zemědělským družstvem Ročov. Nejdříve jsme navštívili krásný
Mníšek pod Brdy, kde jsme si prohlédli úžasné prostory
zámku a zašli na oběd. Viděli jsme i pěkné náměstí ...
Přesunuli jsme se poté do Berouna. Někteří zavítali za
medvědy, další si užili cukráren, jiní navštívili muzeum či
galerii. Děkuji všem, kteří se zájezdu účastnili, věřím, že
se všem líbil, děkuji H. Charvátovi za bezpečnou a pohodlnou vyhlídkovou jízdu a těším se s Vámi na další výlet, který
pro Vás se ZD Ročov přichystáme.

Hry mikroregionu
Letos se tradiční srandamač konal v Cítolibech. Týmy z
obcí mikroregionu soutěžily v sedmi disciplínách, které
byly rozmístěné po celých Cítolibech. Děkuji našim reprezentantům za skvělé šesté místo, což je lepší umístění než
minulé Hry. Pochvalu zaslouží i skvělý vlajkonoš. Příště
se bude tato tradiční akce konat u nás v Ročově. Tak se
všichni těšíme.
Pouť v Dolním Ročově
Letos proběhl druhý ročník pouti v D. Ročově. Děkuji našim zaměstnancům za skvělé přípravy, všem občanům,
kteří pomohli a všem, kteří přišli. Děkuji firmě KOMPEK za
sponzorský dar. Nachystáno bylo občerstvení, něco pro
dospělé, něco pro děti, muzika, prohlídka kláštera a samozřejmě proběhla slavná poutní mše. Na závěr mše byl
požehnán slavnostní prapor – vlajka městyse. Je to náš
(nový) symbol, naše zástava, která reprezentuje všechny
občany městyse, hrdost k místu, kde žijeme a kde máme
domov. Příští rok se těšíme v D. Ročově na viděnou.

Ivana Kubátová
Vojtěch Václav Pour

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova
(výběr usnesení)

Schválili jsme:
•rozpočtovou změnu č. 3/2022 s rozpočtovým opatřením č. 8 a 9.
Hlasování: pro: 10 (Fric, Gebauský, Charvátová, Jirman,
Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová);
proti: 2 (Chládek, Sejval); zdržel se: 0
•Závěrečný účet Městyse Ročova za rok 2021 bez výhrad.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 0;
zdržel se: 3 (Chládek, Jirman, Sejval)
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•Účetní závěrku Městyse Ročova za rok 2021 bez výhrad.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 0;
zdržel se: 3 (Chládek, Jirman, Sejval)

SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní
stavby ZÁPAD, se dílem Zemská 259, 337 01 Ejpovice,
IČ 48035599, na akci Víceúčelové sportovní hřiště na
pozemku č. parc. 86/5 v k. ú. Horní Ročov – příprava a
úprava ploch za cenu 1 205 451,44 Kč včetně DPH, viz
Zpráva hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek (osloveny 4 firmy, nabídky podaly 3 firmy).
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Mareš, Petrová, Pour, Pourová, Vinšová); proti: 2
(Chládek, Sejval); zdržel se: 1 (Choura)

•prodej pozemku p. č. 475/33 o výměře 776 m2 vyčleněného z pozemku p. č. 475/20 o výměře 3 285 m2
dle GP č. 411-96/2019 v k. ú. Horní Ročov paní Heleně Havlíčkové, ČSA 2189, 440 01 Louny a panu Josefu
Balážovi, Ročov 91, 439 67 Ročov (každému podíl o velikosti 1/2) s tím, že žádost paní Havlíčkové a pana Baláže
vyhovuje podmínce zastupitelstva obsažené v usnesení č.
10/2022, která vychází z Územního plánu Městyse Ročova, a to za cenu v místě a čase obvyklou 221 970 Kč,
viz odhad č. 45/4 – 2022.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 3
(Chládek, Jirman, Sejval); zdržel se: 0

•realizaci akce Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku
č. parc. 86/5 v k. ú. Horní Ročov – sportovní povrch,
oplocení a vybavení hřiště a schvaluje Smlouvu o dílo
(její uzavření) mezi Městysem Ročov a firmou Precol,
s. r. o., Předměřice nad Jizerou 74, PSČ 294 74,, IČ
26461935, na akci Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc. 86/5 v k. ú. Horní Ročov – sportovní povrch, oplocení a vybavení hřiště za cenu 1 882 252,00
Kč včetně DPH, viz Zpráva hodnotící komise o otevírání a
vyhodnocení nabídek (osloveny 3 firmy + 1 firma projevila
zájem sama, nabídku podala 1 firma).
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Mareš, Petrová, Pour, Pourová, Vinšová); proti: 2
(Chládek, Sejval); zdržel se: 1 (Choura, Lavičková)

•směnu pozemků mezi Městysem Ročov a panem Ladislavem Gebauským, Ročov 99, 439 67 Ročov, a to pozemků
v majetku městyse p. č. 475/31 o výměře 418 m2 a p.
č. 475/32 o výměře 29 m2 oddělených geometrickým
plánem č. 411-96/2019 z pozemku p. č. 475/20 v k.
ú. Horní Ročov za pozemek pana Ladislava Gebauského p.
č. 101/53 o výměře 102 m2 v k. ú. Horní Ročov tak, že
pan Ladislav Gebauský doplatí městysi cenu za rozdíl mezi
obvyklými cenami směňovaných pozemků určených dle
znaleckých posudků č. 45/4 – 2022 a č. 44/4 – 2022
na určení ceny v místě a čase obvyklé, která činí 115 580
Kč (doplatek p. Gebauského), viz záměr směny schválený
ZM Ročov pod č. usnesení 11/2022.
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 3
(Chládek, Jirman, Sejval); zdržel se: 0

Z jednání Rady městyse Ročova
(výběr usnesení)

Schválili jsme:
•objednání (nákup a instalaci) nového kotle do bytu č.
1 v č. p. 18 v Ročově u firmy Václav Ibl, Gas Servis, IČ
44254491, za cenu do 75 000 Kč včetně DPH, z důvodu nefunkčnosti kotle (zdroje tepla a ohřevu teplé vody).

•realizaci akce Obnova krovu a střechy č. p. 121 (základní
škola) a schvaluje Smlouvu o dílo (její uzavření) mezi Městysem Ročov a firmou Stucco TM – Město Touškov, s. r.
o, IČ 04874391 na akci Obnova krovu a střechy č. p.
121 (základní škola) za cenu 2 281 239,62 Kč včetně
DPH, viz Zpráva hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek (osloveno 8 firem, nabídky podaly 2 firmy).
Hlasování: pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 3
(Chládek, Jirman, Sejval); zdržel se: 0

•objednat u firmy p. Stanislava Tomana, IČ 49124340,
přeložení lampy veřejného osvětlení na pozemku p. č.
65/38 v k. ú. Horní Ročov z plánované komunikace vedle chodníku do chodníku ke zdi po vzoru lampy VO stojící
opodál tak, aby překládaná lampa dále nebránila v jízdě po
komunikaci.
•Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006505/VB/4
LN – Senkov – Kocanda – kabelizace NN mezi společností
ČEZ Distribuce, a. s., ohledně nového veřejného osvětlení v obci Kocanda vedeného přes pozemek městyse p. č.
738/3 v k. ú. Zbrašín.

•realizaci akce Stavební úpravy budovy č. p. 87, 1. NP
– zdravotní středisko a schvaluje Smlouvu o dílo (její uzavření) mezi Městysem Ročov a firmou Lounská stavební, spol. s r. o., IČ 48288128 na akci Stavební úpravy
budovy č. p. 87, 1. NP – zdravotní středisko za cenu
2 258 002 Kč včetně DPH, viz Zpráva hodnotící komise o
otevírání a vyhodnocení nabídek (osloveno 6 firem, nabídky podaly 2 firmy).
Hlasování: pro: 8 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Mareš, Petrová, Pour, Pourová); proti: 1 (Sejval); zdržel se: 2 (Chládek, Jirman)

•vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
na akci: Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc.
86/5 v k. ú. Horní Ročov – příprava a úprava ploch, tzn.
RM schvaluje zveřejnění veřejné zakázky a schvaluje výzvu
k podání nabídky, rozdělovník, slepý rozpočet, projektovou
dokumentaci.
•vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
na akci: Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc.
86/5 v k. ú. Horní Ročov – sportovní povrch, oplocení
a vybavení hřiště, tzn. RM schvaluje zveřejnění veřejné
zakázky a schvaluje výzvu k podání nabídky, rozdělovník,
slepý rozpočet, projektovou dokumentaci.

•rozpočtovou změnu č. 4/2022 s rozpočtovými opatřeními č. 10 až 16.
Hlasování: pro: 11 (Fric, Gebauský, Charvátová, Choura,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Vinšová); proti: 2 (Chládek, Sejval); zdržel se: 0
•realizaci akce Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku
č. parc. 86/5 v k. ú. Horní Ročov – příprava a úprava
ploch a schvaluje Smlouvu o dílo (její uzavření) mezi MěstysemRočov a firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o, se
sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice, IČ 48035599, odštěpný závod

•Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi Ústeckým
krajem a Městysem Ročov na realizaci projektu Obnova
parku u hasičárny ve výši 100 000 Kč (dotace schválená
městysi).
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•Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi Ústeckým
krajem a Městysem Ročov na realizaci projektu Administrace projektu zvýšení bezpečnosti dopravy ve výši 50 000
Kč (dotace schválená městysi).

pro odborné ošetření dvou památných lip v rozsahu žádosti o dotaci do celkové částky 80 000 Kč bez DPH u
firmy David Burgr – Arboristika a rizikové kácení.
•objednání dodávky a výsadby 13 topolů k dosadbě kolem
fotbalového hřiště od firmy Arborea Rakovník do celkové
ceny 12 000 Kč bez DPH.

•Zprávu hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Víceúčelové sportovní hřiště
na pozemku č. parc. 86/5 v k. ú. Horní Ročov – příprava a úprava ploch, viz příloha zápisu, čímž RM schvaluje
pořadí nabídek s tím, že vítězem je firma SWIETELSKY
stavební, s. r. o., IČ 48035599, s nabídkovou cenou
1 205 451,44 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 (osloveny 4 firmy, nabídku podaly 3 firmy).

Všechna usnesení schválena všemi přítomnými členy
Rady městyse Ročova.
Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour

Třídění odpadů z pohledu energie

•Zprávu hodnotící komise o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Víceúčelové sportovní hřiště na
pozemku č. parc. 86/5 v k. ú. Horní Ročov – sportovní povrch, oplocení a vybavení hřiště, viz příloha zápisu,
čímž RM schvaluje pořadí nabídek s tím, že vítězem je firma Precol, s. r. o., IČ 26461935, s nabídkovou cenou
1 882 252 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 (osloveny
3 firmy + 1 firma projevila zájem sama, nabídku podala 1
firma).

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního
prostředí? Díky svým obyvatelům se Městys Ročov může
v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného
ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 3,80 t. Na
každého obyvatele tak připadá 6,88 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a
železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021
k úspoře produkce CO2 o 44,71 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 18 ks
Nebylo nutné vytěžit 2 227,81 litrů ropy. Představte si,
že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot
auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to
84krát.
Došlo také k úspoře 22 933,52 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
22934krát.
Podařilo se recyklovat 2 187,69 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 90
ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 77,09
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 13705 1€ mincí,
nebo 93,56 kg hliníku, který by stačil na výrobu 6238 plechovek o objemu 0,33 l.

•manželům Vinšovým pronájem výčepu KD Ročov na den
3. 9. 2022 bezplatně s tím, že se jedná o podporu akce,
jejíž výtěžek bude použit na financování výletu žáků ZŠ a
MŠ Ročov (při dané akci bude uvedeno, že městys tuto
akci též podpořil).
•Spolku Moje Ročovsko, z. s., bezplatný pronájem KD Ročov (sálu) pro konání badmintonových tréninků, a to každý
čtvrtek od 17 do 22 hodin od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
a schvaluje spolku bezplatný pronájem KD Ročov na den
15. 10. 2022 pro konání badmintonového turnaje s tím,
že na pozvánce na akci a u výstupů z akce bude uvedeno,
že městys tuto akci podpořil.
•spolku FK ZD Podlesí Ročov bezplatný pronájem KD Ročov (výčepu) na činnost spojenou s fungováním spolku
v termínech uvedených v žádosti s tím, že na pozvánce
na akci a u výstupů z akce bude uvedeno, že městys tuto
akci podpořil.
•Základní škole Ročov, příspěvkové organizaci, výjimku ve
školním roce 2022/2023 z nejnižšího počtu žáků dle §
23 odst. 4 školského zákona.

Elektrowin
Pozn. redakce: Díky rozvoji a provozu systému tříděného
sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových jsme ve spolupráci s firmou EKO-KOM (třídění papíru, plastu a skla) přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“, což lze vyjádřit
úsporou emisí CO2 na 28,758 tuny či úsporou energie ve
výši 771 691 MJ.

•Mateřské škole Ročov, příspěvkové organizaci, souhlas
s přijetím účelového finančního daru ve výši 55 000 Kč
od společnosti ČEPS, a. s., a jeho následným použitím na
zakoupení venkovní dřevěné mašinky pro děti na školní zahradu.
•Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 64 744 Kč na
ošetření dvou památných lip v Ročově, identifikační číslo
akce Z150101000385, od Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky a RM schvaluje objednání prací
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Druhý přející byl starosta Mildenau, který krom krásných
slov předal městysi netradiční dar – tzv. pyramidu – vyřezávaný elektrický svícen za okno.
Po poledni, v jednu hodinu, vyšel od lípy slavnostní průvod
obcí, v čele šel velitel pochodu, vlajkonoši, představitelé
obce a hosté, dále početný hudební doprovod a zástup
spoluobčanů. Slavnostně jsme položili květiny k památníku
padlých, uctili společně s panem senátorem a představiteli německých obcí jejich památku a za hudebního doprovodu došli ke kulturnímu domu, kde na druhou hodinu bylo
naplánováno slavnostní zahájení. Po úvodních proslovech
jsem měl velice milou povinnost – předat čestné občanství
sl. A. Citové nejen za její skvělé sportovní výkony. Po dr.
K. Marešovi je Adéla druhým čestným občanem Ročova.
Následovalo představení dětí z mateřské a žáků ze základní školy uvnitř kulturního domu. Plný sál sledoval besídky
našich školáčků a odměnil je bouřlivým potleskem – zaslouženě.

Letos uplynulo 670. let od založení našeho městyse. Poslední velká oslava ročovských narozenin proběhla před
deseti lety. Oslavy jsme naplánovali na sobotu 25. června a pojali jsme je v duchu tradic a sounáležitosti s občany a zájmovými spolky. Program byl bohatý. Dopoledne
se představily ročovské spolky, které pro spoluobčany i
přespolní hosty připravily prezentaci svojí činnosti. Oslav
se účastnilo sedm spolků z osmi, které v Ročově působí.
Jeden účast odmítl. Počasí, ač to z počátku nevypadalo,
nám přálo.
Přivítali jsme vážené hosty: pana starostu z partnerské
obce Mildenau, zástupce z partnerské obce Rotschau,
pana senátora i lounského arciděkana. Nejdříve přijel pan
starosta z Mildenau, poté ostatní hosté. Postupně jsme
prošli prezentacemi a celý den byl odstartován výstřelem
z děla. Pěchování se chopil správce Rotschau V. Bursian
a samotný odpal, kterému přihlíželo několik desítek občanů, vykonal starosta Mildenau. Následoval pěkný koncert
Ročovského pěveckého sboru v kostele. Sbor si za svoje umění vysloužil potlesk zaplněného kostela. V průběhu
dopoledne byla k vidění v parku i historická vozidla, která se po spanilé jízdě přesunula odpoledne nad fotbalové
hřiště. Před polednem proběhla ještě parádní řezbářská
show Jaroslava Pecháčka, který v parku vyřezal „kozla“.
Po perfektních úpravách nové dřevěné sochy, které udělal
náš zaměstnanec M. Kučera, se z „kozla“ stal nový patron
náměstíčka Kozina – Ročovský kozlík! Ten tak bude připomínat památný den oslav 670. výročí obce, střežit Kozinu
i vítat naše spoluobčany a turisty.

V rámci oslav založení městyse jsme mysleli i na dobročinnost. Domluvili jsme se s malíři, kteří věnovali (zdarma)
městysi obrazy, které si mohli občané zakoupit. Všechny
peníze za obrazy náš městys daroval Svazu tělesně postižených v Lounech. Celkem se vybralo 30 600 Kč. Všem
autorům obrazů děkujeme: Jitka Flower, Veronika Jiránková, Ladislav Chabr, Pavel Macák, Miroslav Mužík a Václav Filip.
Odpoledne poté nabralo rychlý spád. Před skvělým koncertem Evy Kleinové s hudebním doprovodem vystoupili
šermíři, kteří pobavili nejen děti, ale i dospělé se svým
vystoupením zápolení rytířů Dobroslava a Zápora a šermířskými scénkami z doby 16. a 17. století. V šest hodin
byl opět výstřel z děla, tentokrát na hřišti, jako symbolická
tečka za oslavami. Avšak den ještě neskončil a od osmi
byla pro spoluobčany připravena zábava s hudebním doprovodem skupiny Golf. Jako tečka byla za tmy pro všechny připravena ohnivá show Filipa Stejného. Během celého
odpoledne byly v areálu sokolovny stánky a tovaryšská
stezka pro děti, po jejíž úspěšném absolvování dostaly děti
tovaryšský list.

Po projevu starosty promluvil pan senátor, který k našemu výročí na Facebook napsal: „Přestože má Ročov
bohatou historii, tak žije především dneškem. V obci je
bohatá spolková činnost, funguje zde škola i další občanská vybavenost. Ročovu je tak třeba popřát do dalších
desetiletí a věřím, že i století, jen to nejlepší, a hlavně spokojené občany.“ Následovaly projevy představitelů partnerských obcí. Nejdříve se chopil slova V. Bursian, který
popřál Ročovu všechno dobré a předal nám krásnou vyšívanou stuhu přátelství včetně finančního daru na nový
slavnostní prapor městyse. O jeho účasti na našich slavnostech psali i v novinách v německém Reichenbachu.
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Střípky z Úlovic

Celým dnem provázela Míša Doležalová a částečně i Vlasta Vébr. Program jsem s týmem připravoval více než půl
roku, poslední měsíc, resp. dva týdny před oslavami byly
opravdu hektické. Je třeba též poděkovat všem, kteří se
na oslavách podíleli. Kulturní komisi, našim zaměstnancům, kteří si před oslavami opravdu „mákli“, H. Charvátovi ml., který perfektně zorganizoval spanilou jízdu a
výstavu historických vozidel, spolkům, které se na oslavách podílely, školám, ZD Ročov, T. Šlégrovi za občerstvení a všem občanům, kteří pomohli a všem, kteří se
oslav zúčastnili. Děkujeme hlavním sponzorům: Kompek,
Kolowratovy lesy, senátor Ivo Trešl, Lounská stavební,
Ekostavby, Marius Pedersen, ZD Podlesí Ročov. Prostě
veliké poděkování Vám a všem spoluobčanům za pomoc,
za účast – bylo Vás po celý den hojně a jsme za to všichni
velice rádi. Věřím, že jste si oslavy užili, že se Vám program líbil.

Našim spoluobčanům přeji, aby zde žili spokojeným a
šťastným životem, aby si všichni mohli říci, že Ročov je
naším (jejich) domovem, a pokud se někdy jejich osudy s
Ročovem rozdělí, aby měli jen ty nejlepší vzpomínky na léta
zde strávená.
Vojtěch Václav Pour

Střípky z Úlovic
Oslavy 670 let Ročova
Vydařil se celý den, skvělá nálada, vzácní hosté, pěkný
program od rána do noci, prezentace skoro všech zdejších spolků. Výborné jídlo a atmosféra po celý den.
Ti, kteří nepřišli, mohli tiše závidět, jak bylo vše dobře zorganizované, za což děkuji všem, kteří pomohli s přípravami, výzdobou i zkušenostmi.
Veselá nálada všech hostů – senátora I. Trešla i starostů
z Německa. Legrace po celý den. Hodně lidí přišlo. Celý
den byl nadějí, že se nám všem bude zase dařit a život zde
bude v pořádku i v budoucnosti.
Jak rychle všechno utíká
V dětství a mládí to tak nějak bylo delší než se týden, měsíc
a rok „překulil“. Čím je člověk „zralejší“, tím rychleji čas letí.
Mládí pryč, seniorský věk, různé zdravotní potíže, návštěvy lékařů …
Ale i v tomhle věku je nutno se umět radovat ze života, užívat plnými doušky, pokud je možno. Třeba na výlet s partou
stejně zralých přátel, vyrazit na výlet, pobavit se, vychutnat dobré jídlo a zajímavé kulturní památky, jiné město a
příjemnou cestu autobusem. Ano, popsala jsem výlet pro
seniory, který pořádal městys ve spolupráci se ZD.
Tak zase příští rok milí senioři, kam pak vyrazíme? Už teď
se těšte.
Koncert v úlovické kapličce
Po dvou letech a opravě kapličky se zde konal koncertík,
kdy zde vystoupil Ročovský pěvecký sbor s nádhernými
skladbami. I když letos zde nezpívaly děti, byly na výletě,
tak jsme si užili příjemnou hodinku ve vyzdobeném prostředí a zazpívali i „oulovickou hymnu“. Tak opět za rok se
těšíme na shledanou.
Prázdninový den u rybníku
Přivezla jsem si vnoučka vláčkem a autobusem, což byl
pro něho zážitek, sem do Úlovic. Po vydatném obědě
jsme sbalili deku, matraci a svačinu a s našimi psy vyrazili
k rybníku. Nikdo nikde, jen my sami. Vnouček nadšený,
že máme rybník jen pro sebe. Natrhali jsme si maliny,
rybíz, jostu a mirabelky, které jsou okolo rybníka vysazené. Pomáhal s taháním „řas“ z vody a měl z toho zábavu,
jak jsme namotávali „tuleně“ na dlouhý klacek a tahali je
z vody. Moc se mu líbilo, jak obě fenky plavaly, lovily klacek
a čekaly, až i na ně zbyde svačina. Dříve zde bylo plno lidí,
děti si zde postavily stany, u táboráku opékaly buřty a něco
se hrálo na kytaru. Nyní je jiná doba, lidé za svými „hradbami“, u svých bazénů … ale i to má něco do sebe …
Milena Liptáková
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Rozloučení s předškoláky
V pátek, před slavnostmi, jsme se s paní místostarostkou
zúčastnili krásné akce v MŠ Ročov, kde jsme se rozloučili
s předškoláky. Předali jsme jim dárečky a za Městys Ročov popřáli hodně úspěchů ve škole. Tak ať se daří.
Nová multimediální učebna
Takto krásná je nová multimediální učebna v Základní
škole Ročov. Mohli jste se na ní podívat o oslavy městyse. Ještě jednou patří poděkování paní ředitelce a celému týmu v ZŠ, který skvěle zvládnul chod školy souběžně
s probíhajícími pracemi a za získanou dotaci.
Celková výše investice je necelé 4 miliony Kč, vlastní zdroje městyse jsou cca 700 000 Kč a zbytek pokryje dotace
z IROP. Takřka vše jsme s paní ředitelkou konzultovali a
výsledek stojí za to. Věřím, že to bude další plus, proč by
měly děti navštěvovat naši školu. Všem za vedení městyse
děkuji. Zbudovala se nejen multimediální učebna v naší základní škole, ale v rámci projektu se též opravily chlapecké
toalety a zřídila se toaleta bezbariérová. K tomu ještě je
zbrusu nová ředitelna a výměna oken na chlapeckých a
dívčích toaletách.

Vzpomínání patriota

Rekonstrukce u lékaře
O prázdniny se začalo makat i na druhé velké letošní akci
– rekonstrukci toalet a ordinace lékaře ve zdravotním
středisku. Bude opraveno sociální zázemí pro pacienty
a personál, ordinace doktora bude také v novém. I tato
akce byla na letošní rok plánovaná a mysleli jsme na ni při
schvalování rozpočtu. Jsem velice rád, že i na tuto velkou
akci došlo, středisko si změnu k lepšímu zaslouží. Před
pár měsíci jsme nechali vyměnit i všechna okna v prvním
podlaží včetně vstupních dveří.
Zároveň v současné době omluvte prosím ztížené podmínky ve zdravotním středisku způsobené rekonstrukcí ordinace lékaře a sociálního zázemí. Naším zájmem je, aby
byly ordinační hodiny co nejméně omezeny (de facto pouze
na dovolenou lékaře). Děkujeme Vám za pochopení.

Výměna střechy
V letních měsících začala očekávaná výměna střechy školy a úřadu městyse – budovy čp. 121. Střecha byla již děravá, proto je dobře, že se opraví. Akci jsme měli v plánu
i v letošním schváleném rozpočtu. Řemeslníci pracují velice dobře a dílo se blíží ke konci ... Střecha vypadá opravdu perfektně. Další dobrou zprávou je, že po desetiletích
bude konečně na půdě uklizeno. Nechali jsme ji vyklidit,
takže si odlehčí i stropy.
Na půdě jsme našli dvě svědectví. Dva mistři pokrývači na
omítku komínu zaznamenali, kdy na střeše této nádherné
budovy pracovali. Jeden odkaz je z rok 1899 (pokrývač
Václav Verner) a druhý z roku 1934 (pokrývač Josef Makovec). My na ně teď navazujeme – jejich odkaz žije dál.
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Výročí euroregionu
S paní místostarostkou jsme se zúčastnili setkání zástupců Euroregionu Krušnohoří u příležitosti 30. výročí
založení tohoto uskupení. Setkali jsme se nejen s kolegy
z ostatních obcí, ale také s významným dlouholetým představitelem této organizace, který Ročov velice dobře zná,
panem Františkem Bínou.

Obnova parku u hasičárny
První fáze obnovy parku u hasičárny je hotova. Vybouraly se všechny nevzhledné, staré a nesourodé betonové
povrchy a srovnal se terén kvalitní zeminou včetně osetí
trávou. V dalších měsících bude plocha osazena keři a cibulovinami. Instalovány budou i lavičky a koš. Nakonec se
na podzim zasadí stromy.

Dovolená MUDr. Brada
Od 12. do 19. září (pondělí až pondělí včetně) a od 24. do
27. října (pondělí až čtvrtek včetně) bude ordinace v Ročově zavřena. Akutní případy ošetří MUDr. Soukupová
(tel.: 603 278 887) – poliklinika Louny.

Nátěr hřbitovní zdi
I letos naši šikovní zaměstnanci natřeli zeď hřbitova v H.
Ročově. Natřená je nejen zeď, ale nově i brána. Na všechny hřbitovy jsme pořídili nové plastové konve. Dále jsme
vymalovali čekárnu v Ročově a nový nátěr dostaly lavičky
na dětském hřišti a v parku včetně zábradlí u školy.
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Spolek pro obnovu Ročova

Spolek pro obnovu Ročova a okolí

Kominík
Dne 19. a 20. října 2022 od 10:00 hodin bude v Ročově
kominík. Dne 21. října 2022 bude v Úlovicích a na Břínkově od 8 hodin. Pokud máte zájem přihlásit Vaši nemovitost k revizi a čištění komínu, přihlaste se na úřadě. Jedná
se o kominíka pana Koutného, cena čištění včetně revize
je 500 Kč.

U příležitosti oslav založení Ročova vystoupil v hornoročovském kostele s pěkným koncertem Ročovský pěvecký sbor. Zároveň s koncertem jsme uspořádali v kostele
výstavu obrazů s názvem Lidé, města a krajiny – Ladislav
Chabr. Chomutovský malíř zde vystavoval více než 50
obrazů širokého repertoáru. Výstava trvala až do konce
srpna. Kostel jsme otevřeli i o ročovské pouti 14. srpna,
který jsme vyzdobili květinami. Celkem jsme přivítali více
než 200 návštěvníků. Děkujeme.

Nové jízdní řády
Od 1. 9. 2022 platí nové jízdní řády v trase Rakovník x Ročov x Louny a zpět. Avšak změny jsou pouze kosmetické.
Změna spočívá v zavedení delších jízdních dob na území
Středočeského kraje a v zavedení dřívějších odjezdů z autobusového nádraží v Rakovníku. Na území kraje Ústeckého se změna projeví pouze posunutím odjezdů ze zastávek o 1 minutu, například odjezd z Ročova nově ve 13:35
hod. (dříve 13:36), z Brodce ve 13:45 hod. (dříve 13:46)
apod. Nový jízdní řád naleznete na webových stránkách
obce, popř. je k dostání v kanceláři úřadu.
První školní den
A jak jinak, oslavili jsme ho společně s novými prvňáčky v
naší ročovské škole. Bylo mi velkou ctí, že jsem za vedení
městyse mohl s paní místostarostkou pozdravit nové žáky
naší školy, předat jim od městyse upomínkové předměty
a zejména jim popřát hodně úspěchů ve škole, spoustu
krásných zážitků a aby se jim ve škole líbilo.
Ocenil jsem přístup paní ředitelky i celého učitelského a
nepedagogického týmu ve škole a připomněl tři velké
akce, které se letos ve škole udělaly – třetí etapa nových
oken, multimediální učebna a toalety chlapců a právě probíhající výměna střechy.
Děkuji paní ředitelce za to, že poděkovala vedení městyse
za dobrou spolupráci. Jsem velice rád, že spolupráce je
oboustranná a věřím, že tomu tak bude i do budoucnosti.
Škola a školka – to je budoucnost Ročova – ty musíme společně udržet.
Ještě jednou přeji všem prvňákům a všem žákům v ZŠ a
MŠ hodně úspěchů v novém školním roce, všem učitelkám a provozním zaměstnancům mnoho dobrých nápadů
a spokojené žáky a rodiče.

Vojtěch Václav Pour
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Spolek pro obnovu Ročova

Spolek pro obnovu Ročova

V červenci se dokončila oprava kněžského hrobu bratrů
a otců augustiniánů v Dolním Ročově. Práce měla několik
fází: demontáž, nový sokl, osazení nového žulového lemu,
oprava prasklého kamene, očištění kříže a jeho následné
zlacení. Nakonec se vše dalo dohromady a vysypal se nový
kačírek. Jsme rádi, že u toho mohl být náš spolek jako
iniciátor, organizátor a dozor celé akce. Finanční plnění
zaplatili kompletně augustiniáni. Kněžský hrob teď zdobí
celý hřbitov a důstojně tak doplňuje obcí opravený hřbitov – kulturní památku. Děkujeme otci Juanovi za vynikající spolupráci. Na našem Facebooku (Spolek pro obnovu
Ročova a okolí) se můžete podívat na fotografie před a po
opravě.

Rádi Vám také přinášíme zprávu o docela historické události, která se odehrála 24. srpna. Tento den byly z průčelí kostela odinstalovány sochy svaté Moniky a sv. Augustina. Na rok budou umístěny v restaurátorské dílně, kde
dostanou „novou“ podobu. Poté budou zdobit kostel další
desítky let. Sundat takové sochy nebyla žádná legrace. Každá socha v nadživotní velikosti váží okolo jedné tuny. Sochy patrně prošly v minulosti určitými opravami při velké
obnově průčelí kostela na přelomu 19. a 20. století. Poslední restaurátorský zásah se předpokládá někdy v 60.
letech minulého století. Opravu financuje majitel kostela.
Na místě bude také opravena a očištěna velká monstrance, socha Madony a dvě velké zdobné vázy.

Připravujeme pro Vás podzimní koncert a samozřejmě
nadále se staráme o park v okolí kostela. Přejeme Vám
příjemné nadcházející podzimní dny.
Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek
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