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ZPRAVODAJ
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
zima je za námi, avšak jen ta kalendářní, a dostává se k Vám první letošní číslo Zpravodaje. Dozvíte se aktuální novinky z kulturního
i veřejného života. Pokud si přejete zasílat časopis elektronicky do
e-mailové schránky, napište nám na e-mail.
Přejeme Vám krásné nadcházející Velikonoce, příjemný vstup do jarních dní a hlavně hodně zdraví!
Kulturní komise

Obsah
Povídka..............................................................2
Sloupek starosty...................................................2
Z jednání Rady městyse Ročova............................3-4
Střípky z Úlovic.....................................................4
Koronavir.............................................................5
II. reprezentační ples............................................5
Rozhovor.........................................................6-7
Shrnutí roku 2019 aneb, co se nám podařilo..............8
SDH Ročov..........................................................9
Názor................................................................9
Spolek pro obnovu Ročova....................................10
Informace pro občany..........................................10

Kontakt:

zpravodajrocov@seznam.cz

Povídka

Sloupek starosty

Zločin v Oulovicích

Vážení spoluobčané,

Sotva jsme se jednou pomodlili a pan řídící dal jednomu oddělení úlohu a s druhým jal se počítati, někdo nesměle zaklepal, ale dříve než pan řídící mohl
jíti ke dveřím, šoural se do třídy vetchý a shrbený
stařeček. Žáci hlasitě pozdravili a staroušek vděčně
děkoval.

jaro je tady! Ono bylo s námi skoro celou „zimu“, letos si
děti moc sněhu neužily, věřme, že se příští zimu dočkáme sněhové nadílky. Dostává se Vám do rukou první číslo
obecního zpravodaje letošního roku.
V minulém zpravodaji jste se dozvěděli, jaké máme plány
na letošní rok. První letošní číslo Vás seznámí s tím, co
jsme všechno udělali v roce minulém. Dále Vás chci ujistit,
že vedení městyse jedná s Českou poštou i Jednotou Rakovník o obnovení standardní otevírací doby pošty Partner
v našem místním obchodě. Bohužel, v poslední době se
zaměstnanci COOPu působící na poště střídají - i když byli
šikovní, což zapříčinilo omezení provozní doby pošty.
Vedení městyse chce poštu na Ročově zachovat, a proto
jsme připraveni v případě, ze COOP by o poštu neměl zájem, pobočku pošty Partner převzít pod městys.

S hochy oulovickými to nějak trhlo; byl to jejich zvoník
Lípa. Pan řídící se hned k němu obrátil s otázkou,
čeho si přeje? Z mnoha dědouškova povídání vyrozuměl pan řídící i my, že v Oulovicích oněměl zvonek
na kapličce, kterým zvoníval ráno, v poledne a večer
hodinku, když někdo zemřel a při bouřce proti mračnům.

Zastupitelstvo schválilo nový Řád veřejného pohřebiště,
který se dle zákona musel upravit. Na to navázala Rada,
která schválila cenu hrobového místa na našich hřbitovech. Cenu jsme nezvyšovali, zůstala stejná jako byla doposud. Zaměstnanci úřadu vyhotovují nové smlouvy pro
hrobová místa v Dolním a Horním Ročově, které platí na
deset let, do roku 2030. Břínkov bude řešen v roce nadcházejícím.

Přišel si stěžovati Lípa, zvoník a jeho vnuk, také jménem Lípa, plakal v lavici s dědečkem. „Jaká je to
rána! Lidé ani nezvědí, že jest ráno. No, obědvat se
bude, až se uvaří, ale večer aby poslouchali, až krávy začnou bučet. A což kdyby někdo zemřel? Starý
Lapka jde beztoho do hodinky. Jak mu bude zvonit?
A nedopusť Pán Bůh, aby přišla bouřka. Jak budu
zvoniti proti mračnům?“

Pokračují práce na zahájení opravy náměstí Na Kozině
a dodělání ulice Družstevní – podali jsme žádost o stavební
povolení. Stavební úřad přerušil řízení o odstranění stavby
zrekonstruované komunikace v ulici Družstevní, protože
jsme podali žádost o dodatečné stavební povolení na tuto
stavbu z roku 2018 a zařídili na ní dodatečně projekt. Podali jsme žádosti o několik dotací: na střechu ZŠ, na dodělání Družstevní, na opravu požární nádrže v Břínkově,
na víceúčelové hřiště, na rekonstrukci hřbitova v Dolním
Ročově nebo na nové programové vybavení do knihovny.
Uvidíme, zda nějakou dotaci získáme. Společně s kulturní
komisí připravujeme pro Vás několik tradičních akcí. Ty se
samozřejmě uskuteční pouze za předpokladu, pokud to
situace ve státě dovolí.

„Ráčejí se do toho vložit, jsou tak hodnej, voni na to
srdce přijdou.“
Pan řídící se obrátil k hochům. „Oulovičtí do řady.“
To „do řady“ neznamenalo nikdy nic dobrého. Někdo
dostane nejméně dvě rákoskou na ruce. „Lípo, co to
bylo?“ Vnuk zvoníkův, na svůj věk dosti velký, s pláčem odpovídá: „Hoši včera večer chtěli zvoniti, ale
dědeček jim nechtěl dáti provaz.“ Starý zvoník se do
toho vložil: „To vědí, pane učitel, kluci by schválně
šturmovali, jako že hoří.“

Ještě se ohlédnu do roku minulého, kdy Rada městyse
Ročova nevypsala výběrové řízení na pozici ředitelky základní školy, i když šestileté období paní ředitelce končilo.
Udělali jsme to z důvodu, že jsme spokojení s prací paní
ředitelky, a proto jsme jí tímto prodloužili funkční období
o dalších šest let. Věřím, že spolupráce bude na vysoké
úrovni pokračovat. Dobrá spolupráce je i s paní ředitelkou
mateřské školy, která je ve svém funkčním období teprve
krátce.

„Kdo tam byl?“ „Ti velcí, tuhle Parpel, Klein, Novák
a ještě asi tři.“ „Tak ti malí si mohou sednout; Kleine,
pojď sem! Kdo to udělal?“ (to se dozvíme v dalším
čísle …)
Z knížky Ročovské obrázky připravil
Vojtěch Václav Pour

Na závěr se s Vámi chci podělit o jednu pravdu a jedno
přání. Pravda je, že vedení městyse si nehraje na politiku.
A to, co nás spojuje, je zejména práce pro občany
a městys.
A teď přání. Chtěl bych Vám všem, jménem vedení městyse, popřát nejen k nadcházejícím svátkům jara – Velikonocům – hlavně hodně zdraví, které je nám všem teď
zapotřebí.
Vojtěch Václav Pour
starosta
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Z jednání Rady městyse Ročova

Z jednání Rady městyse Ročova (výběr usnesení)

• Spolku Moje Ročovsko využití pozemků v k. ú. Dolní Ročov p. č. 104/4, 107 a 117 při akci Farmářský festival
dne 28. 6. 2020 s tím, že po skončení akce budou pozemky uklizeny.

Schválili jsme:
• revokaci usnesení RM číslo 65/2019 a 239/2019,
které se týkají propachtování čtyř pozemků firmě Agrochov Podlesí, s. r. o., která o ně žádala a vysoutěžila
je. RM revokuje usnesení z důvodu nepodepsání pachtovních smluv a jejich nedoručení městysi ze strany firmy
Agrochov Podlesí, s. r. o., v požadovaném termínu (do
10. ledna 2020).

• pronájem části pozemku p. č. st. 4 o výměře cca 195
m2, bez jeho součásti – stavba bez č. p. /č. e. (domečku o výměře cca 35 m2), viz plánek, v k. ú. Dolní Ročov
Spolku Moje Ročovsko, z. s., za 1 Kč za rok s tím, že se
Spolek Moje Ročovsko zavazuje starat o pozemek (čištění,
sekání trávy apod.) a trvale jej udržovat, minimálně ve stavu, který je znám v době uzavření nájemní smlouvy, dále je
nájemce povinen kdykoliv umožnit Městysi Ročovu a dalším subjektům, jimž to bude Městysem Ročov schváleno,
neomezené a bezplatné užití pronajatého pozemku; dále
nesmí nájemce pronajmout ani propachtovat pronajatý
pozemek; smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva roky.

• propachtování (uzavření pachtovní smlouvy) pozemku
p. č. 194/7 o výměře 826 m2 v k. ú. Úlovice za cenu
5 020 Kč za jeden hektar a pozemků (resp. jejich částí)
p. č. 248/7 (48 m2) a 696/12 (43 m2) v k. ú. Horní
Ročov za cenu 5 150 Kč za jeden hektar, a to panu Ing.
Vítu Chládkovi (IČ 72052961), na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 roky.

• cenu za pronájem hrobových míst následovně: nájemné
4 Kč za metr čtvereční a rok, služby spojené s nájmem
17,60 Kč za metr čtvereční a rok, tzn. celková cena za
každý započatý metr čtvereční je 21,6 Kč za rok (cena
zůstává stejná, jako byla doposud).

• revokaci usnesení RM číslo 4/2020, které se týká propachtování tří pozemků panu Ing. Vítu Chládkovi, který o
ně žádal a vysoutěžil je (jako druhý v pořadí). RM revokuje
usnesení z důvodu nepodepsání pachtovních smluv a jejich nedoručení městysi ze strany pana Ing. Víta Chládka
– v požadovaném termínu (do 5. února 2020).

• nákup vybavení pro hasiče na základě výběru velitele
JSDH (svítilna k přilbě, přilba a maska v počtu dvou kusů
a jednoho trhacího háku) do celkové částky 40 000 Kč
vč. DPH.

• propachtování (uzavření pachtovní smlouvy) pozemků
(resp. jejich částí) p. č. 248/7 (48 m2) a 696/12 (43
m2) v k. ú. Horní Ročov za cenu 3 520 Kč za jeden hektar, a to panu Ing. Ivo Chládkovi (IČ 47296861), na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 roky.

• Mateřské škole Ročov, p. o., převod hospodářského výsledku za rok 2019 v částce 7 502,99 Kč do rezervního
fondu školy.

• nájem (uzavření nájemní smlouvy) části pozemku p. č.
696/3 (cca 2150 m2) a pozemku p. č. 696/21 (1 097
m2), oba v k. ú. Horní Ročov za celkovou cenu 3 000 Kč
ročně mezi pronajímatelem Josefem Fricem ml. a nájemcem Městysem Ročov, na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 2 roky.

• Mateřské škole Ročov, p. o., souhlas s vybudováním zahradního altánu na pozemku p. č. 475/4 v k. ú. Horní
Ročov dle předložené dokumentace a žádosti.
Základní škole Ročov, p. o., převod hospodářského výsledku za rok 2019 v částce 540,40 Kč do rezervního
fondu školy.

• propachtování (uzavření pachtovní smlouvy) pozemku p.
č. 194/7 o výměře 826 m2 v k. ú. Úlovice za cenu 4 600
Kč za jeden hektar, a to Zemědělskému družstvu Podlesí
Ročov (IČ 00121550), na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 2 roky.

• Základní škole Ročov, p. o., souhlas se stavbou: vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků a informačních technologií v ZŠ Ročov, č. p. 121, Ročov a dále RM
prohlašuje, že žákům ZŠ Ročov bude bezbariérový přístup
do prvního nadzemního podlaží umožněn přes úřad městyse.

• propachtování (uzavření pachtovní smlouvy) pozemku p.
č. 101/1 o výměře 3 685 m2 v k. ú. Horní Ročov za cenu
10 700 Kč za jeden hektar, a to panu Josefu Fricovi ml.,
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 roky.

• podání Žádosti o neinvestiční dotaci v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro
rok 2020 na akci: Rekonstrukce márnice a hřbitovních
zdí ročovského hřbitova (Dolní Ročov).

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

• podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2020 Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, na akci Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc. 86/5 v k. ú.
Horní Ročov.

• žádosti Spolku Moje Ročovsko, z. s., Šipkového klubu ZB
Karakal Ročov, z. s., Spolku pro rozkvět Ročova a FK ZD
Podlesí Ročov o poskytnutí neinvestiční dotace 30 000
Kč na činnost dle předložené žádosti a uzavřít se spolkem
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

• podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 na akci Stavební úpravy ulice Družstevní, Ročov (Stavební úpravy Družstevní 2020).
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Střípky z Úlovic

Požární nádrž

• podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na akci
Obnova krovu a střechy č. p. 121 (základní škola).

Požární nádrž a malé tůňky v okolí. Po zkušenostech letních veder, se letos vyčistí nádrž v Úlovicích, opraví stavidlo a schody, vyčistí vedlejší strouha kudy teče potůček.
Kde by mohla být i malá tůňka pro živočichy. Dříve bylo
zahrazováno u přítoku, ale nyní je vše zaneseno nánosem
hlíny a větví ze stromů. Ještě před několika lety, když žil
truhlář pan Jaroslav Petrlík, jsme spolu tuto činnost dělali
a udržovali okolí nádrže. Tehdy vyrobil dvě lavičky, převlékárnu, opravil WC budky ve stráni, vždy připravil nová prkna i víko na stavidlo. Ale teď zde moc chybí takový zručný a
šikovný člověk, který viděl, co je zapotřebí a dělal to nezištně. Snad i teď se najde jako nástupce?

• poskytnutí finančního příspěvku (daru) 1 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení
hasičů Louny, na základě žádosti, na podporu dětí a mládeže a zaslaní příspěvku na účet žadatele.
Všechna usnesení schválena všemi členy rady
(Fric, Charvátová, Mareš, Petrová, Pour).
Vlasta Petrová, Vojtěch Václav Pour

Mezilidské vztahy

Střípky z Úlovic

Je to již pár let, kdy se definitivně uzavřela kamenná pošta
na Ročově. Přestože se vedení obce hodně snažilo tomuto zabránit, stejně se stalo. Nyní je pobočka v prostorách
obchodu Jednoty Rakovník. Příjemné, ochotné pracovnice – prodavačky i zároveň poštovní úřednice v jedné osobě. I když se někdy stane, že dojíždějící přijde mimo určenou dobu, vždy vyjdou vstříc a složenky nebo listovní zásilky
vyřídí. Děkuji.

V této nelehké době se především ukáží charaktery lidí.
Ač jsme na malé vesnici, někteří ochotně pomohou
seniorům s nákupy, ale jiní dokáží zkomplikovat život. Jak
je možné, že kdosi právě nyní upozorní na úřadě v Lounech životní prostředí na nutnost kontroly komínů, topení
v kotlích apod., jen aby museli vystresovaní občané narychlo řešit už tak svízelnou situaci? Někdo řeší kamery,
někomu vadí kotle. Buďme k sobě ohleduplní a nepřidělávejme si starosti malichernostmi … Děkuji městysi, že
výzvu pro občany, která přišla z úřadu Lounech, nechal
roznést mezi všechny oulováky!

Divadélko

Milena Liptáková

Pošta na Ročově

Opět se podařilo úspěšně zahrát tři nové pohádky v našem loutkovém divadélku. Spousta dětí, ale i dospělých se
přišli pobavit a popovídat s Kašpárkem.
Nemyslete si, že je snadné za několik zkoušek se naučit
správně vodit loutky, poletovat na jevišti, zvládat různé
efekty a také vhodné diskuse na závěr celého představení.
Když Kašpárek se s každým pěkně rozloučí, podá ručičku dětem a obdaruje bonbonky. Přece jen už je zde nová
mladší generace loutkoherců, a tak současný „Kašpárek“
by rád pěkně v klidu odpočíval a předal své dál. Kdopak se
zhostí role nového mladého a trochu i výřečného Kašpárka?
Úklid okolo vás
Nejen v jeden den, kdy po celé republice se konají akce
„Ukliďme Česko“, ale stále bychom všichni měli udržovat
své okolí, veřejné prostranství i strouhy podél cest v čistotě a pořádku.
Proč někteří musí vyvážet do lesů svůj starý nepotřebný
nábytek, spotřebiče, hadry, rezavé železo apod.? Vždyť
jsou veřejné kontejnery na tříděný odpad.
Stačí snad jen brát ohled na přírodu a odpadky dát tam,
kam patří. Pak by se vůbec nemusely konat takové akce,
kde se někteří zviditelňují jako „spasitelé“ jednou do roka.
Děkuji všem, kteří pomáhají celoročně udržovat naše okolí
v čistotě.

-4-

Koronavir

II. reprezentační ples

Vážení spoluobčané,

II. REPREZENTAČNÍ PLES

vzhledem k vyhlášené karanténě na území ČR Vás žádáme, abyste omezili návštěvy Úřadu městyse Ročova pouze na bezodkladné záležitosti, a to po předchozím objednání. Úřední hodiny městyse jsou do odvolání
PO 08:00–11:00, ST 14:00–17:00 hodin. Můžete s námi komunikovat po telefonu: 415 695 110,
606 657 663, popř. e-mailem: umrocov@post.cz,
starosta@obec-rocov.cz. Veškeré platby můžete provést přes účet č. 4925481/0100. Platby, které nemůžete provést přes účet, počkají.

V letošním roce proběhl II. reprezentační ples Městyse
Ročova již 8. února a termín jsme vybrali dobře. Přípravy
byly veliké, objednat hudební produkci, obstarat program,
který by zaujal a oslovit sponzory na bohatou tombolu.
Na tom všem se podílel celý tým kulturní komise a vedení obce. Moc nám pomohla ochota se zapojit od samotných občanů a pracovníků městyse. Samotná výzdoba se
nesla v duchu přírodního stylu, v tom musím poděkovat
Michalu Kučerovi, který mi připravil materiál (březové
špalky, stromky). Uznávám, že si občas vymýšlím :-), ale
ten výsledek stál za to. Na přivítanou bylo osvětlené svíčkami foyer, stoly zvaly k posezení u březového zátiší se
samotným programem a seznamem sponzorů. Pódium
bylo lemované papírovými tanečnicemi v dlouhých róbách.
Zahájení plesu bylo na samotném panu starostovi a paní
místostarostce. Kapela za vedení pana Gunára se opět
ukázala v tom nejlepším světle. Do programu byl pozván
účastník talentové soutěže pan David Kozlok se svým kouzelnickým vystoupením a o půlnoci ohňová show uzavřela
kulturní program. Musím pochválit všechny účinkující za
jejich vystoupení a všem bavícím se účastníkům za krásné
plesové róby.
Každý z účastníků si odnesl nějakou cenu při losování
šťastného lístku. Obsluhu v samotném výčepu obstaral
Klub Karakal. Dobrovolní hasiči z Ročova zajistili bezpečnost na sále, i když měli menší vložku při malém výjezdu
do Dolního Ročova. Chceme tímto poděkovat všem, kdo
se účastnil samotných příprav, přispěl do tomboly a pomáhal i při úklidu po vydařeném plese. Budeme se těšit na
příští ročník a v jakém stylu a s jakým programem bude?
Nechte se překvapit.

Obchod na Ročově po dobu mimořádných opatření bude
otevřen každý den od 7:30 do 12:00 hodin, v pátek
od 7:30 do 13:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 11:00
hodin. Pošta v COOPu bude až do odvolání uzavřena.
Poštovní služby vyřizuje pošta v Cítolibech (otevřeno každý
všední den od 8:00 do 11:15 a od 14:00 do 16:45 hodin; telefon 954 243 902). Pojízdná prodejna přijede do
Úlovic a Břínkova pravděpodobně až 31. března 2020.
Vláda ČR doporučuje lidem nad 70 let neopouštět
svá obydlí. Pouze senioři a handicapovaní budou moci
chodit do obchodů v časech od 8 do 10 hodin pouze
v obchodech nad 500 metrů čtverečních. (obchodu v
Ročově se to netýká). Mohou mít doprovod.
Pokud nechcete nebo nemáte možnost se domluvit s Vašimi sousedy či příbuznými, objednejte si 2x týdně dovoz
potravin a léků přímo k Vám domů. Dovozové dny:
ÚTERÝ A ČTVRTEK
Jak objednat: prostřednictvím SMS na telefonu
725 396 300, prostřednictvím zaměstnankyně městyse
paní Aleny Moravcové 732 585 990.
Jak bude probíhat: dovoz si objednáte, pověřený dobrovolník u Vás ve stanovený den vyzvedne tašku s obálkou, kde
bude nákupní seznam, peníze a případně recept k vyzvednutí. Nákup Vám přivezeme domů, v obálce budete mít
účet a zbytek peněz.

Dále Vás zveme na připravované akce městyse: 9. 5.
Máje, 6. 6. Dětský den, 16. 8. Pouť v Dolním Ročově,
29. 8. Rozloučení s létem, samozřejmě chystáme výlet
pro děti i seniory. Akce se uskuteční za předpokladu, že
situace kolem šíření koronaviru bude příznivá.
Ivana Kubátová

COOP na Ročově přistoupil k opatření od 17. 3. 2020:
zákaz vstupu do prodejny s odkrytým obličejem.
Dle nařízení Vlády ČR si musí každý občan od 19. 3.
2020 až do odvolání zakrýt nos a ústa (rouškou, šálou,
šátkem apod.) při pobytu mimo domov.
OBJEDNEJTE SI ROUŠKU NA TEL. 725 396 300.
Roušku šijí i ochotné ročovské hasičky (objednávky na
737 163 096). Chraňte sebe i své okolí před nákazou.
V případě obtíží (horečka, dušnost, kašel, dýchací potíže)
volejte celostátní linku 1212 nebo Krajskou hygienickou
stanici v Ústí nad Labem 736 233 176, 704 829
502, 703 365 986. Můžete také zavolat svému praktickému lékař – MUDr. Brada Ročov 702 152 255. Dále
MUDr. Brada žádá, abyste nechodili na odběry krve, kdo
má neschopenku, ať nechodí na kontrolu, ale volá lékaři.
Do ordinace ať chodí pouze pacienti s urgentními problémy. Zavřená je též do odvolání benzinová pumpa
a změnily se jízdní řády autobusů.
Děkuji za spolupráci zastupitelům a všem ochotným
a ohleduplným občanům! Přeji Vám hodně zdraví.
Vojtěch Václav Pour, starosta
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Rozhovor s panem Ing. Rostislavem Marešem,
spolupracovníkem městyse od roku 2018

jsem byl současným vedením městyse informován o stížnostech pana Ing. arch. Karla Chlouby, jejichž obsahem
byla nepřípustnost realizace stavby bez stavebního povolení – tyto stížnosti byly adresovány na stavební úřad
v Lounech a následně i na krajský úřad. Byl jsem požádán,
abych připravil argumentaci, odůvodňující možnost realizace této stavby bez stavebního povolení. Tato argumentace však nebyla lounským stavebním úřadem nakonec
akceptována, zejména s ohledem na vyjádření krajského
úřadu ke stížnosti pana Ing. arch. Karla Chlouby. Na základě výsledku místního šetření a pokynů krajského úřadu
zahájil lounský stavební úřad řízení o odstranění stavby,
proto bylo požádáno na konci roku 2019 o dodatečné povolení stavby a zahájeny práce na projektové dokumentaci
pro účely tohoto dodatečného povolení. Předpokládám,
že v první polovině roku 2020 dojde k vydání dodatečného stavebního povolení, a tím i k legalizaci této stavby.
Občané se rozhodně nemusejí obávat toho, že by stavba
musela být skutečně odstraněna. V roce 2020 má být
realizováno na základě námi zpracovaných projektových
dokumentací dokončení stavebních úprav v ulici Družstevní – vjezdy, odstavné plochy, chodník – a kompletní rekonstrukce v navazující lokalitě na Kozině (u těchto akcí již bylo
požádáno o stavební povolení).

Pane inženýre, většina občanů Ročova Vás nezná,
představte se jim.
Od roku 2007 mám jako fyzická osoba firmu, která
se zabývá zejména projektováním staveb, inženýrskou
činností, vyřizováním dotací a poradenskou činností
pro obce v Ústeckém kraji. Přestože nemám žádné
zaměstnance v trvalém pracovním poměru, v rámci
své činnosti spolupracuji na základě uzavřených smluv
s odborníky v jednotlivých stavebních oborech – jedná se
zejména o stavby dopravní, vodohospodářské a pozemní.
Pro upřesnění bych doplnil, že s panem PhDr. Karlem
Marešem nejsme nijak příbuzní, jedná se pouze o shodu
příjmení.
S jakými vesnicemi spolupracujete?
V současné době spolupracuji s přibližně 15 obcemi, které
leží v okresech Louny, Chomutov, Most a Litoměřice. Od
roku 2007 jsem se podílel na přípravě a realizaci staveb
ve finančním objemu cca 300 mil. Kč. Z významných
akcí, které proběhly v obcích, které se nacházejí
v blízkém okolí Ročova, mohu jmenovat stavby v Brodci
v letech 2009–2012 (vodovod, občanská vybavenost,
komunikace – objem cca 20 mil. Kč), Pnětlukách
(rekonstrukce obecního domu v Pnětlukách – realizace
v letech 2012 až 2013, objem cca 9,5 mil. Kč, zateplení
objektu občanského vybavení č.p. 3 v Konětopech –
realizace v roce 2015, objem cca 2 mil. Kč, kanalizace
v Pnětlukách a Konětopech – realizace v letech 2018
– 2019, objem cca 55 mil. Kč, obnovy místních
komunikací) a Domoušicích (v letech 2011 – 2019 se
jednalo například o zateplení a vytápění obecního úřadu,
objektu mateřské a základní školy, výstavbu víceúčelového
hřiště u mateřské a základní školy, zateplení a vytápění
objektu č.p. 31 a 32, sběrný dvůr, rekonstrukci bývalé
ubytovny v Solopyskách na objekt občanského vybavení,
víceúčelové sportovní hřiště v Solopyskách, obnovy
místních komunikací – celkový objem staveb cca 20 mil.
Kč). Takto bychom mohli pokračovat ve výčtu konkrétních
akcí ještě dlouhou dobu, například co se týče obnovy
místních komunikací v Lenešicích, kde jsme od roku 2011
do roku 2019 zpracovávali každoročně alespoň jeden
projekt na obnovu místních komunikací a následně jsme
zajišťovali i technický dozor při provádění stavby – v roce
2019 se jednalo o rekonstrukci ulice Boženy Němcové.

Nejen na zastupitelstvu jste neustále opozicí napadán,
že z Ročova pouze „cucáte“ peníze, můžete se k tomu
vyjádřit?
Domnívám se, že by průběh i závěr minulého jednání zastupitelstva, jehož jsem se zúčastnil, mohl vést k uklidnění
situace. Každopádně platí, že veškeré práce, které jsem
pro městys provedl a provádím, jsou realizovány za přiměřené ceny, které jsou sjednány v platných smlouvách.
Dokonce jste byl panem S. Hrdličkou na zastupitelstvu
nařčen z toho, že jste „vytuneloval“ První vodárenskou
nebo že nás „pomlouváte“ ve Vinařicích u starosty?
Nevím, co je cílem těchto lží a pomluv ze strany pana
Hrdličky, který si musí být zcela stoprocentně vědom,
že jeho tvrzení jsou zcela nepravdivá a zároveň i hloupá.
V případě, že by se mně a vinařickému panu starostovi
chtěl pan Hrdlička veřejně omluvit, osobně bych velmi zvažoval, zda takovouto omluvu přijmu a předpokládám, že
postoj pana starosty Janouška by byl podobný.
Ve zmíněné První vodárenské, což byla stavební firma
(oficiální název zní 1. Vodárenská a.s., IČ je 44267355)
jsem byl zaměstnán od roku 1992 do roku 1996 nejprve
ve funkci ekonomického ředitele a následně pak ředitele
společnosti. Pan Hrdlička zde byl zaměstnán jako stavební
technik. V roce 1994 jsem byl bohužel nucen s panem
Hrdličkou ze strany zaměstnavatele ukončit pracovní poměr, protože jsem zjistil, že si pan Hrdlička ještě s tehdejším výrobním ředitelem 1. Vodárenské Oldřichem Benešem založili stavební firmu Wallyo s.r.o. (IČ 61324591),
což bylo samozřejmě podle jejich pracovních smluv i podle tehdy i dnes platných právních předpisů nepřípustné.
Pan Hrdlička tedy v 1. Vodárenské skončil v roce 1994
a já jsem zde ukončil svůj pracovní poměr k 31.12.1996.
O žádném „tunelování“ z mé strany nemůže být ani řeči,
ostatně pan Hrdlička ke svému tvrzení nenabídl žádné bližší vysvětlení, natožpak důkazy.

S Ročovem jste spolupracoval před současným
vedením, na čem konkrétně?
V roce 2018 jsem zajišťoval služby spojené s přípravou
a realizací obnovy místní komunikace Družstevní a hřiště
pro děti a mládež u fotbalového hřiště. U obou akcí se
jednalo zejména o zajištění dotací a výběrového řízení na
dodavatele.
Mohl byste se vyjádřit našim čtenářům k hodně diskutované komunikaci Družstevní z roku 2018?
Tato akce byla v roce 2018 realizována bez projektové dokumentace a stavebního povolení. V průběhu roku 2019
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Osočení z toho, že bych snad Městys Ročov nebo konkrétní osoby „pomlouval ve Vinařicích u starosty“ je tvrzením
z říše sci-fi a nesvědčí o dobrém duševním zdraví osoby,
která by takovéto tvrzení pronesla.

Nejdříve pár celkových čísel. Na rok 2019 byl schválený rozpočet ve výši příjmů 10 208 000 Kč a výdajů
12 740 000 Kč. Plánoval se tedy schodek ve výši cca
2,5 milionu Kč. Jak jsme avizovali, důležité je hlavně plnění rozpočtu v průběhu roku a jeho výsledek ke konci sledovaného období, tzn. k 31. prosinci. Příjmy byly za celý
rok naplněny 12 204 627 Kč a výdaje 10 199 883 Kč.
Konečné hospodaření bylo v přebytku a za rok 2019
městys ušetřil přes 2 000 000 Kč! A není pravda, že
jsme neinvestovali. Ano, veliké investice se neuskutečnily,
ačkoliv jsme měli v plánu rekonstrukci náměstí Na Kozině
a dodělání ulice Družstevní. Tato akce se posunula na rok
letošní a současný rozpočet s ní počítá!
Celkem jsme vynaložili přes 2 250 000 Kč za rok 2019.
Teď se na to podívejme konkrétněji.

Přibližte našim spoluobčanům, na jakých projektech se
v současné době podílíte u nás v městysi?
V současné době jsou na základě uzavřených smluv dokončeny projektové dokumentace pro dodatečné stavební
povolení pro obnovu místní komunikace v ulici Družstevní, realizovanou v roce 2018, pro dokončení stavebních
úprav v ulici Družstevní, pro rekonstrukci komunikací
v lokalitě na Kozině a pro obnovu krovu a střechy objektu č.p. 121. Pro rekonstrukci komunikace na Kozině je
schválena dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2019 ve výši 350 tisíc Kč, kde bylo Ústeckým krajem schváleno přesunutí čerpání na rok 2020. Pro rok
2020 jsou podány žádosti o dotace z Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje na dokončení stavebních úprav
v ulici Družstevní (350 tisíc Kč), z Fondu Ústeckého kraje
na obnovu krovu a střechy č.p. 121 (300 tisíc Kč) a na
základě projektové dokumentace, kterou jsme zpracovali
v roce 2019, je podána žádost o dotaci ve výši 1,952
mil. Kč z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR na
víceúčelové sportovní hřiště (u fotbalového hřiště, v místě
stávající asfaltové plochy). V současné době pracujeme
na projektové dokumentaci pro rekonstrukci komunikace
v ulici „Gramofonka“ a jednáme s městysem o možnostech další spolupráce v tomto roce a v letech budoucích.

Vylepšili jsme kulturní dům za cca 350 000 Kč: zakoupili
jsme nové stoly a židle (největší položka cca 270 000 Kč),
opravili jsme sociální zařízení v bytě v sokolovně a položili
dlažbu do předsálí a šatny, kde jsme nechali zbudovat novou skříň. Ta v současné době slouží střelcům a městysi,
nicméně je v majetku městyse a střelecký spolek Ročov
na ni sehnal sponzory, kteří přispěli 20 000 Kč a zbylé finanční prostředky odpracoval v sokolovně předseda střelců pan Štich. Takže skříň městys de facto nic nestála!
Za spolupráci střelcům děkuji.

Opozice stále tvrdí, že vysoutěžená zakázka na rekonstrukci náměstí Na Kozině a dodělání ulice Družstevní
je „předražená“, můžete se k tomu jako odborník vyjádřit?
Nikdo nepředložil žádné konkrétní argumenty pro toto
tvrzení. Projekty jsou zpracovány v souladu s platnými
předpisy a zároveň tak, aby výsledkem byla kvalitně provedená stavba s dlouholetou životností. Výběr dodavatele
proběhl formou transparentního výběrového řízení, kde
všichni účastníci ve své nabídce předkládali oceněný slepý
rozpočet, zpracovaný námi jako projekční firmou. Položkové (jednotkové) ceny, které jsou obsaženy v nabídkovém
rozpočtu vítězné firmy (EKOSTAVBY Louny s.r.o.) nijak nevybočuji z běžné cenové úrovně.

Projekty pro plánované investice cca 400 000 Kč: nejedná se pouze o projekty, ale i žádosti o dotaci a inženýrské služby. Projekty jsou pro kvalitní vysoutěžení stavby
a samotnou stavbu velice potřebné. Nejedná se pouze
o spolupráci s panem Ing. Marešem, ale také s firmou
Atiking (spolupracovala s městysem například při velké
rekonstrukci sokolovny), panem Arch. Dolanským a dalšími. Projektová příprava je nutná, abychom mohli vůbec
investovat do rekonstrukcí. Proto jsme se v minulém roce
připravili například na tyto akce: projekt na rekonstrukci
náměstí Na Kozině a ulice Družstevní; začali jsme projekt pro dodatečné stavební povolení na Družstevní ulici
z roku 2018; rekonstrukce ZŠ Ročov; oprava požární nádrže v Břínkově; vybudování víceúčelového hřiště; veřejné
osvětlení v Dolním Ročově, kde se bude elektrické vedení
dávat do země; oprava márnice a hřbitovní zdi v D. Ročově. Na většinu těchto akcí jsme žádali o dotaci. Jak jsme
řekli, například víceúčelové hřiště budeme dělat pouze
s dotací.

Na veřejném zasedání zastupitelstva, kterého jste se
již dvakrát zúčastnil (březen 2019 a březen 2020),
jste zastupitelům i veřejnosti nabídnul, pokud mají nějaký dotaz, že Vám mohou napsat. Dostal jste již nějakou
otázku?
První dotaz, který jsem dostal, přišel až po minulém zastupitelstvu 11. 3. 2020 od zastupitelky městyse paní Pavly
Lavičkové a týkal se dotací z Ústeckého kraje na komunikaci v ulici Družstevní. Tento dotaz i následný doplňující
jsem paní Lavičkové rád obratem zodpověděl. Jiné dotazy
jsem až dosud neobdržel.

Splátky traktoru cca 250 000 Kč: ač se může zdát, že
městys nemá žádný dluh poté, co současné vedení městyse nechtělo zadlužit městys 5 miliony Kč na opravu fary
a zrušilo úvěrový účet, stále splácíme traktor.

Děkuji Vám za odpovědi.
Vojtěch Václav Pour
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Na spolkovou činnost městys přispěl 235 000 Kč:
městys podporuje spolky jako nikdy předtím. Naše vedení poprvé uspokojilo všechny spolky, které podaly žádost
o dotaci na činnost. Kulturní vyžití a podpora spolků je naší
prioritou, proto jsme zvýšili příspěvek pro každý spolek
z 25 na 30 tisíc Kč. Je na každém spolku, jak s financemi
od městyse naloží. Většina spolků využívá přízeň městyse
i jiným způsobem, než finanční výpomocí. Využívání sokolovny, veřejného prostranství pro akce spolků či majetku
městyse, a to většinou zcela bezplatně.

Shrnutí roku 2019 aneb, co se nám podařilo

Vybavili jsme mateřskou školu za více než 200 000 Kč:
v mateřské škole proběhla v minulém roce oprava sociálního zařízení a byl nainstalovaný domácí vrátný.

kultury pro spoluobčany, děkujeme i místním spolkům a
všem občanům, kteří se na akcích podíleli. Další drobné
úpravy našich obcí jsme dělali ve vlastní režii našimi zaměstnanci.

Nakoupili jsme vybavení pro veřejně prospěšné práce
za cca 150 000 Kč: v posledních letech nedostáváme
z úřadu práce velký počet zaměstnanců, i proto je třeba
vybavit současné zaměstnance kvalitními stroji. Nakoupili
jsme velký fukar na záda, plotostřih, výsuvnou pilu, převodovku do traktůrku, za traktůrek vozík a rozmetadlo a také
nový motorový kartáč.

Vojtěch Václav Pour

Děláme naše obce krásnějšími, cca 65 000 Kč: nakoupili jsme vánoční výzdobu – nová světýlka na stromeček
a dokoupení ozdob na lampy, zejména pro Břínkov. Pořídili jsme nové lavičky a stolek s košem k dětskému hřišti
u sokolovny, stejně jako nové květináče na okrasné rostliny pro všechny naše obce. Lavičky i květináče nainstalujeme na jaře.
Hasiči nezůstali pozadu, investovali jsme cca 120 000
Kč: hasičům jsme koupili nové uniformy, novou pilu s vybavením a v hasičárně byl nainstalovaný nový kotel včetně
vyvložkování komína.
Museli jsme zaplatit doplatek 100 000 Kč za opravu ulice Družstevní z roku 2018: na straně dodavatelské firmy
vznikla chyba a práce uskutečněné v roce 2018 nebyly
řádně vyfakturovány a museli jsme tudíž zaplatit, tento výdaj byl neočekávaný.
Mysleli jsme na životní prostředí a investovali cca
100 000 Kč: nakoupili jsme stromy a keře do parku, který postupně chceme obnovit a zkulturňovat. Ošetřili jsme
památnou lípu u kaple sv. Vojtěcha po větrné smršti, pořídili jsme nové kontejnery na tříděný odpad, občanům,
kteří si zažádali, jsme bezplatně rozdali kompostéry (na
zbylé žadatele – chalupáře se dostane ve druhé vlně, na
které se pracuje).
Uskutečnili jsme opravu komunikace za 90 000 Kč:
opravili jsme cestu do Podskalí a křižovatku s ulicí Charvátovou.
Připojili jsme objekt č. p. 87 ke kanalizaci: cca 82 000
Kč: budova, ve které sídlí lékař, je nově připojena na kanalizaci. V ceně je zahrnutý i projekt.
Nový kotel pro byt v č. p. 18: cca 60 000 Kč: vybavili
jsme horní byt v našem objektu na náměstí novým kotlem,
starý se již musel vyměnit – nevyhovoval. Nechybí vyvložkování komínu.
Další drobné investice v řádu cca 55 000 Kč: zmodernizovali jsme zabezpečení úřadu městyse, nechali jsme ušít
nové kroje na máje či přispěli na lékařskou pohotovost
v Lounech.
Získali jsme dotaci 350 000 Kč na opravdu náměstí
Na Kozině. Za zmínku stojí také pořádání kulturních akcí,
které pro Vás městys uspořádal. Některé byly úplně nové
(reprezentační ples, výlet pro děti a seniory či rozloučení
s létem). Celkem na kulturu, kterou pořádal městys,
jsme vynaložili přes 100 000 Kč. Děkujeme Zemědělskému družstvu Ročov za výbornou spolupráci při pořádání
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SDH Ročov

Názor

Dětský karneval na Ročově

Také jsme byli ujišťováni o tom, že se dá obec řídit lépe. To
ale neznamená, že bychom měli souhlasit s předraženými zakázkami oprav komunikací (oprava ulice Na Kozině),
s neochotou pokračovat v akcích připravených předchozím vedením obce (rekonstrukce fary) a přehlížet nekompetentní usnesení přijímaná radou (prodeje pozemků),
která, dle mého názoru, nejsou v souladu se zájmy obce,
ale pouze přináší prospěch několika jedincům a jiným mohou způsobit možné budoucí problémy.
Neměli bychom být shovívaví k nedůsledné činnosti kontrolního výboru, který vykonává svoji činnost pouze formálně a v jeho zápisech se objevují pochybení.
Domnívám se, že by radní měli více přemýšlet nad obsahem předkládaných usnesení, která rada projednává
a odsouhlasuje. Ze zápisů z rady jsme se dosud nikdy nesetkali s rozdílným hlasováním, než takovým, že všichni
radní hlasovali „PRO“. Ze zápisů není patrná diskuse nad
projednávanými body, nikdo nikdy nepřednesl jiný návrh,
případně námitku.
Bylo by toho více s čím dlouhodobě nesouhlasím, ale uvedu ještě jednu zkušenost. Jsou to připomínky, kterými se
snaží opozice upozornit radu, případně ostatní zastupitelé, na nesprávná rozhodnutí. Pokud jsou přednesena na
zastupitelstvu, tak jsou zastupitelstvem téměř vždy zamítnuta. Pokud jsou směřovány na radu, tak výjimečně dostaneme odpověď „Bereme na vědomí“, ale tím to končí.
Připomínky nejsou projednávány a není k nim žádná diskuse, pouze jsou uvedeny v zápise. Nemůže se tedy nikdo
divit, že pak máme jedinou možnost, jak upozornit na nesprávná rozhodnutí rady, a to je prostřednictvím časopisu
RUB. Přesto, že všechny obsahy článků v tomto časopise
vychází z přijatých usnesení rady, případně zastupitelstva,
takže jsou zde uváděna pouze fakta, jsou tato fakta panem
starostou následně nazývána polopravdou, nepravdou a
dokonce lží. Co mě na tom vadí je to, že nikdo z radních
včetně starosty ani ostatních zastupitelů, neuvedl jediný
konkrétní argument, který by potvrdil, že se skutečně jedná o polopravdu, nepravdu či lež. Pan starosta pouze uvede, že na další „invektivy“ již nebude reagovat.
I takto je dnes, bohužel, možné se vyjádřit z pozice starosty obce. Prosím občany, zamyslete se. Byl bych rád,
kdybyste, Vy občané Ročova, navštěvovali jednání zastupitelstva. Jedině tak si můžete v pravé podobě udělat svůj
vlastní názor na činnost vedení obce a zastupitelstva.

Jako každým rokem pořádalo Sdružení dobrovolných hasičů Ročov dětský karneval pro děti. Odpoledne, které začínalo ve 14 hodin, bylo plné her a soutěží, děti si mohly nechat namalovat žertovný obrázek na obličej a ve vestibulu
byl připravený fotokoutek. Celým odpolednem nás hudebně provázel Michal Kučera s moderátorem a kouzelníkem
Davidem Kozlokem a jeho přítelkyní Lucií, která roztančila
děti na parketu.
Sešlo se nám 100 dětí, které doprovodilo hojné množství
rodičů. Atmosféra byla skvělá.
Jménem SDH Ročov bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a Městysi Ročov za poskytnutí dotace, ze které
můžeme pořádat akce pro děti či zajišťovat naši činnost.
V minulém roce jsme z podpory městyse financovali například: Maškarní, Čarodějnice, Halloween, Mikulášskou
či pracovní oděvy.
Další nejbližší akce bude Pálení čarodějnic 30. 4. 2020.
Srdečně jste všichni zváni.
SDH Ročov

Zdeněk Sejval
Stručná reakce Rady městyse Ročova na článek pana
Sejvala: Je pochopitelné, že pan Sejval nemůže souhlasit
se současným vedením městyse, když podporoval vedení minulé, které voliči odmítli ve volbách. Rada městyse
odpovídá na dotazy zastupitelů věcně, na urážky v nich
uvedených a na konstatování vlastního názoru opozice
odpovídat nebude. Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení o předražených zakázkách a dalšímu napadání z pera
pisatele článku. Současně platí, co jsme uvedli v jednom
z minulých čísel obecního zpravodaje, že na nepravdy, polopravdy a demagogii reagovat nebudeme (ať už v tomto
článku či zpravodaji RUB), protože nebudeme zvyšovat
důležitost pisatelů těchto smyšlenek. Na závěr opět uvádíme, že jsme na radnici pro občany a mohou se na nás
kdykoliv obrátit.

Proč nesouhlasím s činností současného vedení
obce
Nejsem spokojen s neochotou rady akceptovat upozornění opozice na nesprávná rozhodnutí, která neprospívají
ani obci ani jeho občanům. Jako současný zastupitel se
nemohu smířit s úrovní komunikace stávajícího starosty
pana V.V. Poura, ale i rady městyse vůči mně i ostatním
zastupitelům. Nelíbí se mi, že starosta neodpovídá na
jednoduché e-mailem zaslané otázky, musí tudíž být opětovně dotazován a on přesto opět, až na výjimky, neodpoví. Z toho plyne, že následně je jedinou možností, jak
dostat odpověď na dotaz využití práva na informaci dle
zák.106/1999 Sb.

Rada městyse Ročova
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Informace pro občany

Činnost Spolku pro obnovu Ročova

Činnost Spolku pro obnovu Ročova a pozvánka
na Noc kostelů

Informace pro občany

Nejprve se sluší poděkovat a zrekapitulovat činnost našeho spolku za rok minulý. Děkujeme Městysi Ročovu za
poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na naši činnost. Finanční prostředky jsme použili na kulturní akce pro naše
spoluobčany: Noc kostelů, adventní koncert a opravu
věžních hodin, které byly poničené od bouřky či dodělání
kompletní opravy hornoročovských varhan, které slouží
zejména ke koncertní činnosti. Dále jsme pořádali výstavu o ročovské pouti (Tři malíři) a výstavu obrazů společně
s podzimním koncertem. Starali jsme se o okolí kostela i
jeho vnitřek, při adventním koncertě a vánoční mši jsme
měli v kostele vystavený betlém a nazdobené stromečky.
Dále jsme se podíleli na kulturních akcích, které pořádal
městys. Poslední akce spolku v roce 2019 byl adventní
koncert, na který přišlo hodně posluchačů a atmosféra
byla vskutku vánoční. Vystoupilo Trio Cum amore s hosty.

Informujeme občany o splatnosti poplatků za odpady a psy v roce
2020.
Poplatek za odpady (nebo jeho část) byl splatný do 29.2.2020,
poplatek za psy je splatný do 31.3.2020.
Poplatky na rok 2020 je možné platit na účet Městyse Ročov
č. 4925481/0100 nebo do pokladny městyse v úředních hodinách. Pro bezhotovostní platby uvádějte jako variabilní symbol
číslo popisné nebo evidenční a do zprávy pro příjemce upřesněte
za koho platíte.
Cena poplatků:
Odpady trvale žijící osoba 600 Kč na osobu/rok.
Odpady dítě do 15 let a starobní důchodci s trvalým pobytem
300 Kč na osobu/ rok.
Odpady za objekty bez trvalého pobytu 600 Kč za objekt/rok.
Pes 100 Kč/rok.
Pes, ve vlastnictví důchodce (invalidní, starobní) 20 Kč/rok.
Každý další pes je pro všechny bez rozdílu 150 Kč/rok.

Spolek pro obnovu Ročova pro Vás v letošním roce chystá
další koncerty a kulturní akce. Chystáme tradiční pouťovou
výstavu. První velká akce bude Noc kostelů. Probíhat bude
v pátek 5. června 2020. Můžete se těšit na varhanní koncert v Dolním Ročově (18:00 hodin) a koncert v Horním
Ročově (20:00 hodin). Minulý rok byl pan varhaník indisponován, protože nemohl hrát palcem pravé ruky, letos
snad vše proběhne bez zdravotní indispozice. V loňském
roce byl pouze zahraniční repertoár, letos na naše přání,
by měl být pouze repertoár český, o to více bude koncert
zajímavý! Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se s Vámi
na viděnou, pokud nám všem situace v republice dovolí!

Dále připomínáme občanům, že poplatky za hrobová místa na
hřbitovech v Horním a Dolním Ročově na roky 2021-2030 mohou platit na účet městyse, variabilní symbol = číslo hrobu nebo
do pokladny městyse. Poplatky za nájem hrobových míst jsou vyměřeny podle rozlohy hrobů a jsou splatné do 3 měsíců od podepsání smlouvy, nejpozději do konce roku 2020. Pokud se mění
rozloha hrobu, je nutné tuto změnu neprodleně nahlásit na úřad.
Při rušení hrobového místa je nájemce povinen hrobové místo
uklidit a předat ho pronajímateli prázdné.
Z důvodu mimořádné situace je možné zaplatit i po datu splatnosti.

Vojtěch Václav Pour
Jan Sochůrek

Dana Cífková
Jana Langová

MDŽ
Vážené spoluobčanky, milé ženy,
přeji Vám k proběhlému
Mezinárodnímu dni žen zejména
hodně zdraví, spokojenosti, lásky
a děkuji Vám, že nás muže děláte lepšími!

Za vedení a zaměstnance městyse
Vojtěch Václav Pour, starosta
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