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Cesty

Sloupek starosty

Pozemková reforma

Vážení spoluobčané,

O tom všem slýchali domkáři v Nových Smilovicích od
svých otců, kteří to ještě pamatovali, když přišel bouřlivý
rok 1848. Největším přáním sedláků u nás bylo, koupiti
si flintu a kočár; mnoho těch sedláků nebylo a jejich přání
se jim splnilo. Domkáři toužili jen po půdě. Flintu si koupil také mnohý, vždyť chodili zajíci na jejich políčka u lesů;
některým však stačilo osvědčené očko. Na kočár ve své
skromnosti nemyslili; jim stačil trakař.

Vánoce nám klepou na dveře, adventní atmosféra je v plném proudu a k našim spoluobčanům přichází poslední
letošní číslo Zpravodaje.
Z minulého čísla jste se dozvěděli, že na opravu náměstí
Na Kozině a dodělání ulice Družstevní si budeme muset
počkat do příštího roku. Na tom se nic nemění, peníze na
realizaci této velké akce máme obsaženy ve schváleném
rozpočtu na rok 2020.
Co je však mrzuté, stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby zrekonstruované komunikace v ulici Družstevní
z roku 2018. Z toho de facto plyne, že bylo vhodné mít
na tuto opravu projekt, popř. stavební povolení. My toto
napravíme, a proto se nemusíte ničeho obávat. Vedení
městyse samozřejmě opravenou ulici bourat nechce,
proto jsme zahájili kroky k tomu, aby komunikace z roku
2018 byla dodatečně povolena. Mimo jiné jsme již podali
na stavební úřad žádost o dodatečné povolení stavby.

Jeden domkář však myslel dále; tuším, že se jmenoval Gebauský. Já jsem ho poznal již jako starouška, který pásal
krávu a měl prý velkou kýlu. Byl to dědoušek mého přítele
Františka. Ten prý hlásal spravedlivé rozdělení pozemků
mezi všecky lidi. To ovšem našim bezzemkům lichotilo.
Nejlépe se mu dařilo v Nových Smilovicích. V neděli odpoledne přišli všichni sousedé do hospody. Tenkráte mladý
Gebauský vystoupil na židli, musel se ovšem přikrčiti, aby
neurazil hlavy své o trám, nebo aby neprorazil nízkého
stropu šenkovny, i řečnil a řečnil. Sliboval každému, co
kdo chtěl. Lidem prý i vyměřoval z knížecích dvorů a díly
vykolíkoval.

V článku o rozpočtu na příští rok se dozvíte, jaké má vedení městyse konkrétní plány pro rok 2020. Od Nového roku
bude městys sbírat, vždy v otevíracích hodinách v „HD“,
jedlé oleje a tuky (v zavřených nádobách). Rozšířili jsme
také otevírací dobu v našem sběrném místě, kde můžete
celý rok třídit bioodpad. Kontejnery na tříděný odpad nemáme daleko, třiďte prosím, je to prospěšné životnímu
prostředí a brání to zvyšování poplatků. Když se třídí, komunálního odpadu je minimum. Svoz komunálního odpadu
bude o Vánocích probíhat standardně.

Jeho „přímluva“ nebyla drahá, spravil to dvacetník (35
kr.). Když však lidé přišli k rozumu a poznali, že nedostanou nic, zůstala Gebauskému za těch několik dvacetníků
přezdívka „Blafanda“; domkáři však se naučili spoléhati
jenom na své ruce. Kdo pamatuje četné strže, s úctou
vzpomíná na ty pilné ruce. Na robotu, které ostatně mnoho nebylo, pak již nechodili, ale na jaře rádi poslali odrostlá
děvčata pomoci ve vysazování pasek, „na lásku“, jak se říkalo, vždyť za to celý rok měli palivo. Na nikoho již nespoléhali, a myslím, že jejich svépomocná reforma měla velkou
cenu mravní i hmotnou.

Už jste možná zaregistrovali nové jízdní řády zejména
směrem na Rakovník. Spolu se zpravodajem dostanete
i brožurku se základními informacemi, jízdními řády a plánem linek v integrované oblasti Rakovnicko. Samozřejmě
si stále můžete přijít pro jízdní řády na úřad, popř. jsou na
našich webových stránkách.

Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

Chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci paní místostarostce a radním. Poděkování patří též zastupitelům,
i když je jasné, že ne vždy se všemi najdeme společnou
řeč. Dále děkuji za spolupráci všem zaměstnancům městyse, oběma ředitelkám škol, zemědělskému družstvu,
spolkům a spoluobčanům. Věřím, že v roce 2020 budeme dále skvělý tým, který bude mít občany na prvním místě tak, jak to ctím já a celé vedení městyse.
Vážení spoluobčané, spolupracovníci, přátelé, přeji Vám
požehnané Vánoce a do nového roku 2020 dobrou náladu, optimismus, štěstí a zejména pevné zdraví. Na závěr
se s Vámi podělím o citát Jiřího Suchého ze Semaforu:
„Přeji všem lidem dobré vůle, aby ti, kteří ji v sobě nemají,
nám dali pokoj.“
Vojtěch Václav Pour
starosta
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Pozvánka na ples/ Rozpočet na rok 2020

SDH Ročov

čtvrt milionu Kč), splácíme stále traktor (cca čtvrt milionu
Kč). Dále se vedení městyse rozhodlo udělat projektovou
dokumentaci na ulici Gramofonovou, zejména z těchto důvodů: na části již asfaltový povrch existuje, v letošním roce
byla dodělána výměna vodovodního řadu a ulice je plně
v majetku městyse. V rozpočtu jsou zahrnuty i finance na
menší opravy výtluků.
Dále stále čekáme, jak dopadne žádost o dotaci na nádrž
v Břínkově, budeme žádat o dotaci na opravu hřbitovní zdi
a márnice v Dolním Ročově, na střechu ZŠ, zkusíme zažádat na víceúčelové hřiště, po případě na komunikace.
Chceme pokračovat v obnově parku a zeleně v městysi.

Pozvánka na ples
Jak už jistě víte, v minulém vydání zpravodaje jsme se zmínili
o termínu plánovaného II. reprezentačního plesu Městyse
Ročova, který se bude konat v sobotu 8. 2. 2020 od 20
hodin v KD Ročov. Na tuto akci je objednána hudební produkce, tak jako v prvním ročníku – kapela Golf, pod vedením
p. Gunára. Nebudou chybět ani kulturní vystoupení, která
lahodí mysli a oku a vše bude završeno losováním šťastného lístku. Nedílnou součástí plesu je i společenský oděv
a sál bude vyzdoben i na tuto společenskou událost v reprezentativním stylu. Chtěli bychom Vás tímto oslovit o
pomoc při zajištění cen na losování formou sponzorského daru. Odměnou Vám bude poděkování přímo v sále
a webových stránkách obce. Děkujeme všem, kteří nás
podpoří v našich přípravách.

Rada městyse Ročova schválila rozpočty svých příspěvkových organizací, tzn. základní a mateřské školy. Rozpočty
byly před schválením konzultovány s ředitelkami obou škol.
Na základě schválených rozpočtů zastupitelstvo schválilo
pro základní školu příspěvek 530 000 Kč a pro mateřskou školu 470 000 Kč. Základní škola tak má peníze na
opravu dvou učeben a kabinetu a mateřská škola bude mít
novou ložnici pro děti.

Za kulturní komisi
Ivana Kubátová

Tolik k rozpočtu na rok 2020. V příštím čísle zpravodaje Vás seznámím s tím, co všechno jsme udělali v roce
2019, jak jsme hospodařili. Již teď však mohu říci, že
naše hospodaření bylo ve velkém přebytku.

Rozpočet na rok 2020, aneb plány v příštím
roce
Na prosincovém zastupitelstvu byl schválen rozpočet na
rok 2020. Je to základní „zákon“ pro místní samosprávu
a jsem rád, že byl schválen již v prosinci a městys nemusí
přejít na rozpočtové provizorium.
Rozpočet na příští rok se skládá, stejně jako všechny
rozpočty od obcí počínaje, přes kraj až po stát konče,
z příjmové a výdajové stránky. Rozpočet byl schválen jako
schodkový s příjmy 12 080 000 Kč a výdaji 16 330 000
Kč. Rozdíl 4 250 000 Kč bude kryt ze zůstatku na bankovních účtech. Pokud však do rozpočtu nezapočítáme výdaj
na opravu náměstíčka na Kozině a dodělání ulice Družstevní, který byl plánovaný v letošním roce, budeme mít
rozpočet vyrovnaný.
Příjmy byly sestaveny na základě plnění rozpočtu v roce
2019 a na základě plánovaného rozpočtového určení
daní pro rok 2020. Největší příjmovou složkou jsou daně,
zejména daň z přidané hodnoty. Dalšími složkami příjmů
jsou například nájmy z bytového hospodářství, peníze z pomáhání v domácnosti či za třídění odpadů. V roce 2020
budeme uzavírat nové smlouvy na hrobová místa pro hřbitovy v Dolním i Horním Ročově, cena zůstane stejná. I tento příjem je zahrnutý v rozpočtu. Stejně jako dotace na
rekonstrukci Koziny od Ústeckého kraje. Výdajová stránka
rozpočtu byla sestavena na základě plnění rozpočtu v roce
2019 a na základě priorit vedení městyse pro rok 2020.
Tyto priority jsou celkem tři. Zaprvé chceme uskutečnit
již v letošním roce plánovanou, ale odloženou, akci rekonstrukce náměstíčka na Kozině a dodělání ulice Družstevní
(4,6 milionu Kč). Zadruhé chceme započít s opravou budovy základní školy. Pro rok 2020 jsme si v rozpočtu vyčlenili peníze na opravu střechy (cca 1 milion Kč), v dalších
letech chceme postupně opravit fasádu a dodělat výměnu
oken. Třetí velkou investicí bude rekonstrukce sociálního
zařízení v budově, ve které sídlí lékař (cca 600 tisíc Kč).
Samozřejmě nechybí peníze pro zájmové spolky (skoro

Vojtěch Václav Pour

Mikulášské odpoledne
V neděli 1. prosince 2019 přišel na Ročov do sokolovny Mikuláš, Čert a Anděl. Před příchodem tří „nadpřirozených“ postav, byl pro děti předtím připravený zábavný
program. Děti si mohly vyrobit něco malého ve vánočních
dílničkách, například svícen pro rodiče, zahrát si židličkovanou a labyrint. Po soutěžích a dílničkách přišel Mikuláš,
Čert a Anděl. Děti mu řekly básničku nebo zazpívaly písničku, za to dostaly od Mikuláše balíček sladkostí.
Opět bylo připraveno pro děti malé pohoštění, které nám
pomohli zajistit naši hodní spoluobčané. Chceme poděkovat Městysi Ročovu a ostatním sponzorům za podporu.
Příští akci plánujeme na 7. 3. 2020 a to Maškarní bál pro
děti. Takže si nezapomeňte tuto sobotu poznamenat do
Vašich kalendářů, těšíme se na Vás!
SDH Ročov
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Z jednání Rady městyse Ročova

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

Z jednání Rady městyse Ročova (výběr usnesení)

den, 16. 8. Pouť v Dolním Ročově, 29. 8. Rozloučení s létem; výlet pro děti a výlet pro seniory.

Schválili jsme:
• Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 7. 2. 2019 mezi Městysem Ročov a firmou Atiking, s. r. o., (pro podání žádosti
o dotaci na hřbitov D. Ročov).

• seznam jubilantů pro rok 2020 s tím, že pro každého
jubilanta zakoupí městys prezent v hodnotě cca 500 Kč.
• Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění,
literatury a knihoven Ministerstva kultury na podprogram
Informační centra veřejných knihoven (VISK3) pro rok
2020.

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městysem Ročov a
Ing. Rostislavem Marešem – víceúčelové sportovní hřiště
na pozemku č. parc. 86/5 v k. ú. Horní Ročov (pro podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště).

• Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 8. 4. 2016
mezi Městysem Ročov a Mysliveckým spolkem Ročov
s tím, že nově bude roční pachtovné 1 Kč.

• Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Městysem Ročov
a Ing. Rostislavem Marešem – stavební úpravy místních
komunikací v lokalitě Na Kozině, Ročov – zpracování projektové dokumentace (pro vyhotovení stavebního povolení
na akci).

• prominutí dluhu Mysliveckého spolku Ročov na pachtovném za propachtování pozemků p. č 403/1 a p. č.
407/3 v k. ú. Horní Ročov za období od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018 ve výši 1 000 Kč.

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městysem Ročov a
Ing. Rostislavem Marešem – stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Na Kozině, Ročov – doplňkové služby (k
prodloužení termínu podání žádosti o stavební povolení).

• nákup nové motorové pily s příslušenstvím pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů Ročov v částce do 30 000 Kč
vč. DPH.
• nákup nového plynového kotle do hasičárny včetně kompletní montáže od firmy Václav Ibl, IČ: 44254491, v částce do 75 000 Kč vč. DPH.

• Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a Ing. Rostislavem Marešem (IČ 74569589) – Obnova místní komunikace „Družstevní“ – projektová dokumentace a inženýrská
činnost pro dodatečné povolení stavby (z důvodu zahájení
řízení MÚ Louny o odstranění stavby rekonstrukce komunikace v ul. Družstevní z roku 2018).

• zaslání finančního příspěvku ve výši 500 Kč vč. DPH dle
žádosti Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, o.
p. s.
Všechna usnesení schválena všemi členy rady
(Fric, Charvátová, Mareš, Petrová, Pour).

• Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a Ing. Rostislavem
Marešem – Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě
Gramofonka, Ročov – zpracování projektové dokumentace.

Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova (výběr
usnesení)

• Smlouvu o dílo mezi Městysem Ročov a Ing. Rostislavem
Marešem – Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě
Gramofonka, Ročov – doplňkové služby.

Schválili jsme:
• neinvestiční příspěvek pro Základní školu Ročov, (neinvestiční provozní náklady) ve výši 530 000 Kč.
pro: 12 (Fric, Gebauský, Hrdlička, Charvátová, Jirman,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová)
zdržel se: 1 (Sejval)

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městysem Ročov
a Ing. Rostislavem Marešem – obnova střechy a fasády
objektu občanského vybavení č. p. 121, Ročov (na projekt
– střecha ZŠ – plán zhotovení v roce 2020).
• rozpočet na rok 2020 (příjmy a výdaje 530 000 Kč)
a střednědobý výhled rozpočtu (r. 2021–2023) Základní
školy Ročov, dle návrhu.

• neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Ročov, (neinvestiční provozní náklady) ve výši 470 000 Kč.
pro: 13 (Fric, Gebauský, Hrdlička, Charvátová, Jirman,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Sejval)

• rozpočet na rok 2020 (příjmy a výdaje 470 000 Kč)
Mateřské školy Ročov, dle návrhu
• rozšíření otevírací doby sběrného místa odpadu v prostorách „HD“ Ročov takto: každou středu od 14 do 16
hodin, každou sobotu od 9 do 12 hodin. Po dobu zimního
období od listopadu do března otevřeno v sobotu každý
sudý týden, ve středu každý lichý týden.

• rozpočet Městyse Ročova na rok 2020 s příjmy
12 080 000 Kč a výdaji 16 330 000 Kč s tím, že závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.
pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Petrová, Pour, Pourová)
proti: 3 (Hrdlička, Lavičková, Sejval)
zdržel se: 1 (Jirman)

• navýšení kapacity Základní školy Ročov, příspěvkové organizace, na nejvyšší povolený počet žáků 55 a navýšení
kapacity školní družiny ZŠ Ročov na nejvyšší povolený počet účastníků školní družiny 40.

• střednědobý výhled rozpočtu Městyse Ročova na roky
2021–2023.
pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Petrová, Pour, Pourová)
proti: 1 (Hrdlička)
zdržel se: 2 (Jirman, Lavičková)

• konání následujících kulturních akcí v roce 2019: 9. 12.
divadelní představení Divadla ve Tři (vstupné 100 Kč) v KD
Ročov; v roce 2020: 8. 2. Representační ples městyse
(vstupné 200 Kč) v KD Ročov, 9. 5. Máje, 6. 6. Dětský
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Z jednání Zastupitelstva městyse Ročova

Rozhovor

diktatury. Podepsala jste Chartu 77. Popište, prosím,
jak jste se angažovala v minulém století proti komunistické moci?
V prosinci 1976 jsem žila v Rychnově u Děčína v domě
Jana a Květy Princových s ještě několika přáteli. Pracovali
jsme v místním JZD a v lese. Na Rychnov za námi přijíždělo hodně přátel z Prahy. Měli jsme společné zájmy: hudbu,
filosofii, literaturu, a hlavně jsme chtěli dát otevřeně najevo nespokojenost s diktaturou, která vládla v ČSSR. Po
podepsání Charty jsme byli v místním tisku označeni jako
nežádoucí, kriminální živly (chátra a ztroskotanci) a předvoláváni na výslechy. V druhé polovině roku 1977 jsem se
vrátila zpět do Prahy. Pravidelné výslechy, pocity strachu
a nejistoty pokračovaly až do jara roku 1982, kdy jsem
emigrovala do Švédska.

• Řád veřejného pohřebiště Městyse Ročova s účinností
od 1. 1. 2020.
pro: 11 (Fric, Gebauský, Hrdlička, Charvátová, Jirman,
Kubátová, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour, Pourová)
zdržel se: 1 (Sejval)
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2020 (pozn.: výše poplatků
zůstává stejná, pouze legislativní novela).
pro: 9 (Fric, Gebauský, Charvátová, Kubátová, Liptáková,
Mareš, Petrová, Pour, Pourová)
zdržel se: 4 (Hrdlička, Jirman, Lavičková, Sejval)
• souhlas (souhlasí) se zajištěním prostředků na předfinancování realizace projektu na vybudování jazykové učebny a bezbariérovost pro Základní školu Ročov, příspěvkovou organizaci, z výzvy č. 68 IROP ve výši rozpočtu projektu
cca 3 300 000 Kč a ZM schvaluje zajištění spoluúčasti ve
výši 5 % způsobilých výdajů včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů na tuto akci. ZM
schvaluje poslat potřebné finanční prostředky na účet
Základní školy Ročov, příspěvkové organizace, průběžně
na žádost ředitelky ZŠ Ročov, viz příloha zápisu, dále ZM
stanovuje (schvaluje, deleguje pravomoc) RM provést rozpočtová opatření (rozpočtovou změnu) v rozsahu vyplacených finančních prostředků ZŠ Ročov dle usnesení výše.
ZM revokuje usnesení ZM č. 46/2019
pro: 13 (Fric, Gebauský, Hrdlička, Charvátová, Jirman,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Sejval)

Jaké jste měla pocity, když Vám oznámili, že budete
oceněna? Jak jste prožívala samotné ocenění v sídle
Senátu Parlamentu České republiky?
Byla jsem překvapená a také nervózní, jelikož již uběhlo
téměř 40 let od těchto událostí. Je to návrat do minulosti
a na hodně zážitků a pocitů jsem si musela znovu rozpomenout, ale již s perspektivou 40 let. Samotné ocenění
jsem již prožívala klidněji, měla jsem trochu času se na to
mentálně připravit. Co mě motivovalo nejvíce, je poselství
pro budoucí generace, aby se vše jen nezapomnělo. Každá doba by měla mít svědectví živých lidí a předávat je dále.
V současné době žijete již léta ve Švédsku. Jak dlouho
tam jste? Je království severu Váš druhý domov?
Ve Švédsku žiji od roku 1982 už 37 let, což je o 6 let déle
než v Čechách. Švédsko je můj druhý domov, moje dcera
Magdaléna zde vyrostla a nyní mám dvě krásné vnučky.
V Čechách jsem prožila dětství a větší část mládí v době,
která byla intenzivní na prožitky: rok 1968, doba normalizace a vznik opozice. Nyní jsou obě země v EU a zájem o
vývoj demokracie a dodržování lidských práv v celé Evropě
by měl být náš společný zájem.

• Dodatek č. 1 mezi Městysem Ročov a společností Marius Pedersen, a. s., z důvodu změny počtu nádob na
tříděný odpad a nového sběru jedlých olejů a tuků; dále
ZM deleguje na RM (schvaluje RM) pravomoc rozhodovat
o uzavírání dodatků ke smlouvě o zajištění sběru, svozu
a odstranění směsného komunálního odpadu včetně využitelných složek komunálního odpadu ve správním území
Městyse Ročov ze dne 30. 4. 2019 uzavřené s dodavatelem Marius Pedersen, a. s., vyjma stanovení cen za jednotlivé svozy.
pro: 13 (Fric, Gebauský, Hrdlička, Charvátová, Jirman,
Kubátová, Lavičková, Liptáková, Mareš, Petrová, Pour,
Pourová, Sejval)

Co Vás vedlo k emigraci? Bylo těžké opustit rodnou
vlast?
V roce 1980 se mi narodila dcera Magdaléna. Neviděla jsem pro nás dobrou budoucnost. Negativní psychický tlak a nejistota byly silné. Zároveň nejistota, co nás
v novém prostředí čeká. A když jsme odjížděli, tak s vědomím navždy, a že už se do rodné vlasti nikdy nepodíváme
a s nejbližší rodinou a přáteli se už nesetkáme.
Jak Vás přijali v úplně cizí zemi? Jaké byly Vaše začátky?
Ve Švédsku nás přijali dobře. Dostali jsme první pomoc
s ubytováním, peníze na jídlo atd. První roky byly těžké, než
jsem se naučila jazyk, našla práci atd. Další roky, až do
roku 1997 byly dobré. Na podzim zmíněného roku náhle
zemřel můj životní partner a prožila jsem opět několik těžkých roků. Nyní jsem již v důchodu a pracuji jeden až dva
dny v týdnu. Mohu se setkávat s mojí dcerou a vnučkami
a jsem spokojená. Také mohu volně jezdit do Čech.

Vlasta Petrová
Vojtěch Václav Pour

Rozhovor s Miloslavou Števichovou, jednou z prvních signatářek Charty 77
Přibližte nejprve našim čtenářům, jaký je Vás vztah
k Ročovu?
Moje sestra Hana Chloubová žije na Ročově s Karlem
Chloubou. Na Ročov jezdím pravidelně od roku 1990, při
každé návštěvě Čech. Líbí se mi zde krajina a příroda.

Když přijedete do České republiky, na jaká místa ráda
zajdete?
Kromě Ročova jsem nejvíce v Praze. Ráda navštěvuji
pražské kostely a zahrady, jdu na výstavy a na koncerty.
Ráda bych se podívala i do jiných zajímavých měst České
republiky.

V listopadu letošního roku Vám byla udělena Cena za
svobodu, demokracii a lidská práva Ústavem pro studium totalitních režimů v kategorii za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické
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Rozhovor/ Střípky z Úlovic

Střípky z Úlovic

Blahopřeji Vám k ocenění a děkuji Vám za rozhovor.
Já Vám také děkuji za projevený zájem a přeji Vám hodně úspěchů v rozkvětu Ročova a okolí. A také co nejlepší
spolupráci se všemi obyvateli Ročova, a to v duchu demokracie!
Děkuji Vám
Vojtěch Václav Pour

Loutková pohádka
Příběh vodníka Toníka z Oulovic už je známý i za „humny“,
a tak si jej zvou okolní školky, aby potěšil svým příběhem
malé děti. Vodník bydlí v rybníku, kde však někteří lidé dělali nepořádek, a tak se naštve a odstěhuje se pryč. Ale
přece jen, domov je tam, kde se narodil, vyrůstal a má
své kamarády. Po zkušenostech ve „světě“ se rád opět
vrátí domů. Děti pomáhají Kašpárkovi s pohádkou, kdy
se ony „promění ve zvířátka“ a celou dobu provázejí vodníka po jeho putování. Děti ve hřivické školce byly nadšené
a spokojené. Nazdárek, Váš vodník i Kašpárek.
Milena Liptáková

Rozsvícení stromečku v Úlovicích na návsi
Divadlo VeTři

Stalo se tradicí, že zde ve vsi si lidé udělají čas na milé
setkání a ozdobí vánoční stromeček. Městys vytvořil betlém, šikovní občané postavy ze slámy, ozdobami a svíčkami zkrášlí stromeček. Připíjí se svařeným vínem. Letos
dostal každý vlastnoručně vytvořený keramický hrneček
a svařené víno. Poděkování všem, kteří se podílejí na hezké akci pro zdejší i přespolní lidičky. Ještě přijedou přátelé
s betlémským světlem na Štědrý den.

Představení divadla o dvou hercích jsme si užili. Jednalo se o „nekalé praktiky“ prodejců, takzvaných „šmejdů“,
kteří nabízejí různé produkty, údajně nejlepší hrnce, nepostradatelné služby, zboží i různé výhody pro důchodce.
Do hry jsme byli také „zapojeni“ a poučeni, jak nenaletět.
Herci nám pověděli i příklady ze života. Zábavnou formou
a legračními scénkami jsme se bavili, a pak se dozvěděli, že ještě bude pokračování. Už teď se těšíme na milé
herce.

Milena Liptáková

Milena Liptáková
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Služby úřadu městyse

Pečujeme o ročovský park

Služby úřadu městyse

Pečujeme o ročovský park

Vidimace – ověření kopie, cena za každou započatou
stránku je 30 Kč. Ověřovat se nesmí doklady, jejichž jedinečnost nejde kopií nahradit, např. občanský průkaz,
řidičský průkaz, rybářský lístek, geometrický plán. Dále se
neověřují listiny, na kterých je text v cizím jazyce a není
k dispozici český překlad.

Díky skvělé práci ZŠ jsme získali 9 tisíc Kč za umístění ročovské lípy svobody v anketě Strom roku 2018 (od Nadace partnerství).
Nejen tyto finanční prostředky jsme použili na nákup nových keřů a stromů do našeho centrálního parku, dosadili
jsme živý plot, vysadili několik kvetoucích keřů a dva velké
stromy. Park zušlechťujeme na rady odborníka na veřejnou zeleň ... též jsme odborně ošetřili památnou lípu u
kaple sv. Vojtěcha, která byla vlivem větru poškozena.
V obnově parku a další veřejné zeleně v obci chceme pokračovat.

Legalizace – ověření podpisu, cena za každý podpis je
30 Kč. Podpis se neověří na listině, kde není žádný text
nebo je v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není
k dispozici český překlad, dále se neověří tištěné podpisy.
Pokud potřebuje ověření podpisu osoba, která se nemůže
ze zdravotních důvodů dostavit na úřad, je možné podpis
ověřit u ní doma, ale pouze v působnosti Úřadu městyse
Ročova.

Vojtěch Václav Pour

Služby CzechPoint:
Výpis z bodového hodnocení řidiče, cena 100 Kč.
Výpis z katastru nemovitostí, cena dle počtu stran.
Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový
rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných
společností), cena dle počtu stran.
Rejstřík trestů, cena 100 Kč.
Výpis z insolvenčního rejstříku.
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby dokumentu a z listinné do elektronické podoby dokumentu,
cena 30 Kč za stranu.
Dana Cífková
Jana Langová
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Ročov v zimě
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Info:

Zpravodaj vydává: Městys Ročov (www.obec-rocov.cz), územní samosprávný celek
Kulturní komise: Ivana Kubátová, Milena Fricová, Milena Liptáková (zpravodajrocov@seznam.cz)
Zpravodaj vychází 20. prosince 2019. Uzávěrka příštího čísla je 15. února 2020.
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