Číslo 6 * září 2012
čtvrtletník pro Ročov, Úlovice a Břínkov

Vážení spoluobčané,
začátek školy prozradil, že skončily prázdniny a z letní sezóny se pomalu chystáme na podzim. Ač byla tzv. okurková sezona, nebudete ve
Zpravodaji ani v šestém čísle postrádat zajímavé články.
Druhou neděli v srpnu se každoročně konala ročovská pouť, česání
chmele již je také za námi a Ročov stihl oslavit své velké jubileum.
Věřím, že si Zpravodaj najde cestu k Vašim očím a budu rád, když se
i Vy zapojíte do jeho tvorby.
Přeji Vám příjemnou četbu
Vojtěch Václav Pour
šéfredaktor
V Ý R O Č Í

R

Z A L O Ž E N Í

R O Č O V A

očov oslavil v sobotu 15. září výročí svého vzniku. Připomněli
jsme si 660 let od založení Ročova Albrechtem z Kolovrat.
Oslavy připravoval Úřad městyse Ročova spolu s Komisí pro
přípravu oslav, která se scházela několik měsíců. Výsledkem všeho
snažení bylo naplánování celodenního programu. Slavnostní zahájení
proběhlo v 10:00 hodin
v sokolovně za proslovu
starosty městyse pana
Václava
Trylče
a ročovského patriota
pana Hanuše Adamce.
Obci v tento významný
den věnoval desítky let
starý sokolský diplom a
poděkování od Aloise
Jiráska.
Vlastnoručně podepsaný
dopis
z 5. č e r v n a
1921 byl určen straně
Československých socialistů v Ročově, kteří mu blahopřáli k sedmdesátým narozeninám. Svoji zdravici, za překladu pana Adamce, přednesli zástupci spřízněných partnerských obcí ze Spolkové republiky Německo, představitel Reichenbachu-Rotschau a starosta Mildenau. Po
zahájení vystoupily děti z mateřské a základní školy, které si připravily
zábavné, ale i naučné vystoupení. Po ukončení oficiálního zahájení
oslav šel průvod od sokolovny přes park a silnici až k pomníku
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Průvod k pomníku padlých, vpředu hasiči
padlých. Zde byly položeny kytice. Za účasti mnoha lidí zazpíval též Ročovský pěvecký sbor
(ROPS) – sextet: píseň Kde domov můj (hymna má pouze jednu sloku, sbor zpíval dvě), národní skladbu Čechy krásné, Čechy mé a Ročovské hodiny. Vzápětí se průvod přesunul před
areál ZD Ročov, kde předseda družstva pan Ing. Bohumil Pázler spolu s panem starostou
Václavem Trylčem, Hanušem Adamcem
(z jehož inventáře je muzeum hojně naplněno) a představiteli spřátelených obcí ze
SRN slavnostně otevřeli Ročovské chmelové muzeum. Před ním byla v parku vystavena současná i minulá zemědělská
chmelařská technika. Od 11:30 hodin do
podvečera byly otevřeny různé výstavy.
V bývalé faře si návštěvníci prohlédli sousoubor dobových pohlednic pana Davida
Hertla nebo se mohli od místních myslivROPS
ců dovědět mnoho zajímavého v jejich
expozici myslivosti, popř. si prohlédnout trofeje, diplomy nebo videa myslivců v terénu.
V kostele Narození panny Marie v Horním Ročově byla malá přehlídka obrazů Mgr. Jana
Valta. Zavzpomínat na léta studií mohli lidé
v přístupné Základní škole Ročov, kde byly
k nahlédnutí třídy vyzdobené pracemi souOtevření muzea,
časných i minulých žáků. Ročovští hasiči
slavnostní přípitek
pro veřejnost otevřeli klubovnu místní
zbrojnice. Ve 14:00 hodin pozvalo všech
šest zpěváků hudbymilovné občany na své
vystoupení Ročovského pěveckého sboru
do hornoročovského kostela. Nacvičili si
velmi pěkný program složený ze dvou částí
– písní duchovních a českých. Na hřišti
celým dnem provázela kapela Tancovačka
z Libovic. Kdo raději místo hudby sport,
přišel si na své v areálu sokolovny. Pro děti
hasiči vyrobili pěnu a ukázali cvičný zásah.
V podvečer hráli ročovští fotbalisté mis-
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trovský zápas s Novým Sedlem. Své varhanní umění předvedl od 16:00 hodin
v dolnoročovském chrámu pan Christian Wegler
z Reichenbachu. Vyvrcholením oslavy byla taneční
zábava pořádaná Městysem Ročov, kde hrála kapela
SAX Louny. V rámci oslav 660. výročí založení
Horního Ročova vydal Úřad městyse Ročova publikaci autorů PhDr. Karla Mareše a Bc. Vojtěcha Václava Poura – Ročov na přelomu tisíciletí a nechal
vyrobit památeční hrnečky, na jejichž výtvarné poTechnika
době se podílel Mgr. Jan Valt. Publikace i hrnečky
jsou stále k dostání v kanceláři úřadu.
V. V. Pour

Z

J E D N Á N Í Z A S T U P I T E L S T V A
M Ě S T Y S E R O Č O V A

 ZM schvaluje podání žádosti odboru správy majetku SVS, a. s. Teplice o bezúplatný převod vodojemu a prameniště v obci Břínkov do majetku městyse Ročova. Včetně části nepoužívaného vodovodního řadu.
 ZM schvaluje Spolku pro obnovu Ročova příspěvek na provoz věžních hodin kostela
v Horním Ročově ve výši 1.700 Kč.
 ZM Ročov projednalo na své veřejné schůzi 9. 5. 2012 poskytování zdravotnické péče
v okrese Louny a jednoznačně podporuje zachování provozu nemocnice v Žatci ve stávajícím rozsahu poskytování zdravotnické péče. Jedná se o jedinou nemocnici v okrese Louny,
která je dostupná veřejnou hromadnou dopravou ve stanovených časových limitech. Ostatní nemocnice v sousedních okresech časový limit nesplňují.
 ZM nesouhlasí s udělením výjimky v těžbě dřeva v Dolním Ročově na pozemcích označených v plánu lesního hospodářství 621, E13, 647, B12, 99,101.
 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 O ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností dle předloženého návrhu v příloze zápisu se změnou v článku 3 odst. 2),
který po úpravě zní: (2)Každý je povinen do 9 hodiny ranní a od 15 hodiny odpolední se
zdržet o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
 Zastupitelstvo městyse schvaluje dokončení veřejného osvětlení směrem na Úlovice.
A ukládá starostovi jej zadat firmě Elektro Vrba, s. r. o., Cítoliby, která prováděla pokládku kabelů.
M. Stanko
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R A D Y

M Ě S T Y S E

R O Č O V A

RM schválila:
 přijetí daru Mateřskou školou v Ročově od Sběrných surovin a jeho použití na nákup
hraček pro žáky mateřské školy
 uzavření smlouvy s pí Lenkou Sémovou na bezplatné užívání pozemku p. p. č. 440/1
v k. ú. Horní Ročov k výběhu pro koně za podmínky, že o pozemek bude řádně pečovat,
pravidelně jej sekat, odstraňovat nálety a udržovat v čistém stavu
 pronájem pozemků č. p. 495/2 a 496/1 v k. ú. Horní Ročov pí Ermolové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za částku nájemného 2374,- Kč/rok
 zřízení 5 pracovních míst ve spolupráci s Úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací a podání žádosti Úřadu práce na pracovníky ve 2. pololetí
 uzavření smlouvy na odběr zemního plynu s firmou VME Vemex na období od
1. 1. 2013 od 6:00 hodin do 1. 1. 2014 do 6:00 hodin
 poskytnutí daru 660,- Kč Základní škole Ročov pro žáky l. třídy na úhradu nákladů na
výrobu jmenovek
RM bere na vědomí:
 návrh rozpočtu na oslavy 660. výročí založení Horního Ročova a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení
 rozhodnutí KÚÚK ve věci těžby dřeva nad Dolním Ročovem. Rada požaduje zpřesnění
výroku rozhodnutí tak, aby byla zcela jednoznačně definována ochrana chráněných druhů
zde rostoucích rostlin a zároveň i zde povolené činnosti tak, aby je nebylo v budoucnu
možné obcházet
 kalkulace cen projektové dokumentace zpracované ing. Sochůrkem
RM jmenuje:
 na základě výsledků výběrového řízení, konaného dne 9. 7. 2012, paní Ivanu Kubátovou
ředitelkou Mateřské školy Ročov, okres Louny s účinností od 1. 9. 2012
J. Pourová
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P O U Ť

P Ř E D

5 0

L E T Y

enkrát, když jsem byla malá holka a celé prázdniny pobývala u svých Oulovických
babiček (jedna byla prababička Kristýnka a ta mladší babička Nanda), byly úplně jiné
poutě než v dnešní době. Snad jsme nebyly tak náročné děti, spokojené s tím, co se na
pouti nabízelo a stačily nám houpačky, střelnice a stánek s mlskami a prstýnky. Tehdy babi
Nanda ušila krásné silonové puntíkaté šaty a přes můj odpor mi je navlékla, jinak prý zůstanu
doma a budu sedět na dvorku, počítat slepice a žádná pouť nebude. Tak jsem tedy radši v nových šatech vyšlapávala k Ročovu se
svou kamarádkou Lenkou Friců, která měla stejný model šatů, jen v jiné
barvě a naštvaně jsme spěchaly
vzhůru, abychom si užily toho všeho. V šatech ze silonu se tělo potilo,
jak v igelitovém pytlíku a my celé
upocené dorazily na místo. Jenže
jaké bylo zklamání, když namísto
pouťových atrakcí tam seděla jedna
babča se sudem plným rychlokvašek, okurek, několika prstýnky a frkačkami. Tak jsme si daly několik
velkých kyselých okurek, zapily lákem, na prsty si navlékly několik
kroužků, koupily frkačky a rázovaly
zpět do Oulovic. Jen ta cesta byla tak
nějak dlouhá, neboť lák s okurkami
rychle působil a my dvě kamarádky jsme své sváteční silonové šatičky přepíraly v potůčku
nad vesnicí, abychom nedostaly výprask, že jsme tak ušpinily sváteční šaty. Prstýnky nám
nešly sundat, a tak naše babička nám namydlila ruce s mýdlem Jelenem, až se konečně podařilo všechny ty pouťové ozdoby odstranit. Ale stejně to bylo takové hezké dětství plné dobrodružství a her s ostatními dětmi ze vsi i okolí.
Milena Liptáková

T

K L I D O V É

H O D I N Y

atím je navrženo, že by se měly podle vyhlášky dodržovat určité hodiny ve dnech svátečních a o nedělích, kdy se nebudou dělat nadměrně hlučné činnosti. Tohle je zatím
návrh. Ale už se chodí ptát někteří občané, jak je to tedy doopravdy, zdali můžou sekat
trávu v sobotu dopoledne, nebo až večer? Jiným je to celkem fuk, žádná vyhláška, nebo nařízení pro ně neplatí a platit stejně nebude. Kdo si něco vymyslí a kdo se tím má zabývat? Nejvíc se ozývají ti, kteří by ten klid chtěli, ale aby ho dodržovali jiní, takže co nemáš rád sám,
nečiň druhým, tohle by úplně stačilo a nemuselo by se nic nařizovat a schvalovat. Jen trocha
tolerance a dobré vůle by neuškodila nikomu z nás. Hodně se toho napsalo o nočním klidu,
zbytečném hluku, pobíhání psů po vesnici, ale dokud se nestane žádný průšvih, tak se nic neděje, ale když se cokoliv stane, pak je pozdě věc řešit. Neměli bychom podceňovat prevenci
a radši se postarat dřív, než bude pozdě. Vždy jen sledujeme svého souseda, ale je lepší začít
sám u sebe a předejít zbytečným starostem.
Milena Liptáková

Z
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S E R O Č O V S K É H O Z A S T U P I T E L E
p a n a M i r o s l a v a S t a n k a

Vaše uskupení, které šlo
do voleb do zastupitelstva pod názvem Ročov
– pro občany, získalo
4 mandáty. Co říkáte na
Váš volební zisk? Jak
vnímáte celkové výsledky komunálních voleb v roce 2010?
Získali jsme pouze o jeden mandát méně než
dvě největší, na Ročově dlouhodobě působící politické strany: ODS a ČSSD, z tohoto
hlediska považuji náš výsledek za úspěch.
Samozřejmě mě velmi nemile překvapil můj
osobní výsledek, který znamenal, že jsem se
do zastupitelstva nedostal. Nechtěl jsem po
tomto výsledku nic podnikat, ale kandidáti
za Nezávislé, kteří byli zvoleni, nabídli svoje
odstoupení a přesvědčili mě, abychom tento
postup zvolili. Když se podíváte na výsledky
v okolních obcích, většinou jdou do voleb
nepolitická sdružení: hasiči, sportovci, nezávislí apod. politické strany jsou v malých
obcích spíše výjimkou. Z tohoto pohledu je
Ročov takový „politický skanzen“, je jen
velmi málo obcí, kde se kandiduje pouze za
politické strany. V předvolebním období
bylo znát, jakou nenávist jsme u některých
jedinců vyvolali. Někteří naši kandidáti nebyli na takový osobní nátlak a výhrůžky
připraveni a raději z kandidátky odstoupili.
Nechyběl ani osobní útok na moji osobu, ve
kterém mi bylo vyhrožováno trestním oznámením. Tento text sepsalo několik zastupitelů a podpisem „zastupitelé“ se snažili vyvolat dojem, že je to oficiální stanovisko zastupitelstva. Přitom takový dokument nebyl
nikdy projednáván ani schválen. Přesto jej
neváhali umístit na úřední desku úřadu.
Jak hodnotíte současné vedení městyse Ročova? Jak se Vám v ročovském zastupitelstvu pracuje?
Musím říct, že téměř všichni zastupitelé se
pravidelně účastní zasedání a projevují
upřímný zájem o dění v obci. Je ale také
pravdou, že mě někteří jednotlivci
v zastupitelstvu velmi zklamali, měl jsem
o nich mnohem vyšší mínění. I když se část

ČSSD spojila s ODS, pořád v pozadí vnímám, že pro některé lidi je nejdůležitější,
aby právě jejich politická strana byla ta „vítězná“. To je myslím jedním z nejvíce škodlivých faktorů nejen v malých obcích, ale
hlavně na krajích a v parlamentu.
Velmi mi vadí obecně systém dotací. Na
udržování tohoto „systému“ se podílí obrovské množství politiků, úředníků, poradenských firem, právníků apod. Hlavní smysl
dotací – dát peníze lidem, kteří sami nejlépe
vědí, jak je použít, se ztrácí pod nánosy byrokracie. Jak se dovídáme v poslední době
stále častěji, tak je tento systém živnou půdou pro různé zájmové skupiny a v horším
případě funguje jako zdroj peněz pro vyvolené.
Na ustavujícím zastupitelstvu jste neúspěšně kandidoval na starostu městyse. Co byste
dělal jinak v případě Vašeho zvolení, nežli
současné vedení ročovské radnice?
Určitě bych prosazoval styl práce, který
bych definoval takto: „Zapojit-informovat
všechny zastupitele a občany v maximální
možné míře o veškerém dění.“ Proto jsem
rád, že se podařilo prosadit vydávání Zpravodaje. U současného vedení vnímám spíše
přístup typu: “Toto není zákonná povinnost,
tak proč bychom to dělali?“
Zavedl bych veřejně přístupný „Plán a výkaz
práce obce“, kde by bylo podrobně napsáno,
co kdo na obci konkrétně dělá včetně starosty, jaká jednání se plánují, jaká proběhla,
kdo a proč se jich účastní atd. Nejen že by
měl každý, včetně občanů detailní přehled,
co se na obci děje, ale pro případ náhlé nemožnosti kteréhokoliv ze zastupitelů vykonávat svoji funkci, by mohl jiný plynule navázat na probíhající činnosti.
V praxi se již nejednou stalo, že funkcionář
po skončení svého mandátu odmítl předat
důležité informace – vše měl pouze ve své
hlavě a nové vedení mělo velké starosti zjistit, co je potřeba zařídit a navázat tak plynule
na činnost úřadu. Zákon o povinnosti předat
funkci nemluví, takže to není nutné učinit.

-6-

MK ČR E 20377

Zpravodaj č. 6

Pokusil bych se prosadit zveřejňování jednání rady a pořizování audio-video záznamů
z jednání zastupitelstva. Po splnění povinností k ochraně osobních práv, bych tyto
záznamy zveřejňoval na internetu a bezplatně poskytoval zájemcům na DVD.
Kandidovali jste do voleb s určitým programem. Co se z něho podařilo prosadit?
Podařilo se:
- začal vycházet Zpravodaj
- byla vytvořena a schválena pravidla pro
přidělování obecních bytů
- vzniklo dětské hřiště - samozřejmě zásluhou ředitelky ZŠ
- stav chodníků a komunikací se zlepšil, není
to ovšem zásluhou pouze Nezávislých
Ročov má nové chodníky, silnici, územní
plán, opravuje se hřbitovní zeď v Dolním
Ročově. Jaký máte názor na zatím proběhlé
či probíhající investiční akce za půlku volebního období? Na jaké projekty by se měla upínat pozornost?
Mám velkou radost ze zlepšeného vzhledu
Ročova. Pokud bych si mohl vybrat, nejraději bych ale bydlel na Břínkově. Břínkov
má pro mě osobně takové zvláštní kouzlo,
nejspíš asi pro okolní přírodu. Odsouhlasili
jsme opravu Sokolovny, mateřské školy
a vybudování
dešťové
kanalizace.
S posledním bodem nesouhlasím, chtěl jsem
jít cestou řešení jednotlivých problematických míst, ale možná bude mít obec štěstí
a mnohamilionovou dotaci získá, kanalizaci
zrealizuje a svůj finanční podíl úspěšně splatí.
Za dva roky budou další komunální volby.
Chystáte se kandidovat na zastupitele,
v případě volebního úspěchu na funkci starosty?
O případné kandidatuře v příštích volbách
chci jednat s Nezávislými příští rok v létě.
Na základě našich společných názorů se
rozhodneme. Manželka mi kandidaturu na
starostu již předem zakázala . Účast
v zastupitelstvu mě přes odlišnost na řešení
některých problémů baví. Nikdy neříkej ni-

kdy, ale na starostu spíše kandidovat nebudu. Ideální by byla přímá volba starostů,
pokud ji parlament schválí. Pak by nebylo co
řešit.
Tento rozhovor s Vámi bude uveřejněn
v zářijovém, šestém, čísle Zpravodaje,
v jehož redakční radě působíte. Jak se na
Zpravodaj díváte z pozice dopisovatele
a čtenáře?
Psaní článků mě stále baví. Myslím, že do
Zpravodaje patří i odlišné názory na projednávané věci, stejně jako kritika, když je můj
názor na věc zcela odlišný. Chybí mi články
starosty nebo některých zastupitelů a radních, ve kterých by napsali, co se naopak
dobře podařilo, s jakými problémy se setkávají apod. Čtvrtletní vydávání se mi zdá být
nepružné, často neaktuální. Vydávat Zpravodaj častěji, při současném složení dopisovatelů není reálné, znamenalo by to věnovat
přípravě mnohem více času.
Ročov oslaví 660. výročí svého založení. Co
přejete naší obci v Přírodním parku Džbán
do dalšího desetiletí?
Jsem životní optimista, takže věřím, že život
v naší obci i v celé společnosti se bude pomalu zlepšovat. Chtěl bych, aby se do vedení společnosti dostalo co nejvíce lidí, kterým
nejde o osobní výhody a zisk. Někteří naši
poslanci se nestydí tvrdit, že dělají vše ve
prospěch lidí. Pak se ale dozvíte, že peníze
mizí kdesi v daňových rájích u firem, jejichž
vlastníci nejdou dohledat. Kdo asi tak může
být vlastníkem takových firem …., že by
můj soused zedník, nebo prodavačka
z Kauflandu? Je opravdu divné, že v naší
zemi musí policie někomu prokázat, že majetek nebo peníze ukradl. V Americe je naopak povinností vlastníka doložit, daňovými
a majetkovými přiznáními, jak majetek získal, a běda, když to nedoloží. Je smutné, že
se do čela naší společnosti prodralo mnoho
lidí, kteří si to nezaslouží. Bohužel, mandát
jsme jim dali ve volbách prostřednictvím
politických stran a zdá se, že téměř není mezi nimi rozdílu a že není žádné východisko.
Za odpovědi děkuje
V. V. Pour
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E U R O B A B I Č K A
rámci soutěže Eurobabička se naše občanka z Úlovic, paní Milena Liptáková, probojovala až do finále. Z prvního castingu na zámku Nový Hrad v Jimlíně postoupila
paní Liptáková do semifinále, které se konalo na lodi Porta Bohemica v Litoměřicích.
Se svým nápaditým vystoupením zaujala a rozesmála porotu tak, že postoupila do finále jako
jedna z osmi adeptek na titul Eurobabička z celé České republiky. Celostátní finále se uskuteční 20. října ve Velkých Losinách. Malý medailonek paní Liptákové a možnost udělit hlas,
potřebný k dobrému umístění můžete zde: http://www.eurobabicka.cz/?p=4098. S přáním
hlavně dobré zábavy, slunečného počasí a úspěchu
V. V. Pour

V

Stalo se:
Tradiční pouťovou mši, 12. srpna, v dolnoročovské bazilice Nanebevzetí Panny Marie celebroval otec Horák z Loun. V týž den se konala výstava v kostele Narození Panny Marie
v Horním Ročově – obrazy Viery Kopicové a dřevořezby Josefa Kopice.
Na přelomu srpna a září proběhly v chmelařském středisku „chmele“. Aktuality, fotografie
z předchozích sklizní, slovníček pojmů a dokonce originální hymnu můžete nalézt na stránkách „Elitních Ročovských Strojníků“ – www.eros-boys.info. Z elitních, nejdéle sloužících,
strojníků připomeňme pana Josefa Frice staršího, který na česačce č. 6 pracuje již 40. sezonu!

V sobotu 15. září Městys Ročov pořádal oslavy k příležitosti výročí 660 let od založení obce.
Nadále probíhá oprava zdi hřbitova v Dolním Ročově.
Stane se:
Ač jsou již ráda chladná, v úlovické nádrži se za teplých dnů babího léta můžete osvěžit, otužit. Vřele doporučuje místní „správkyně“ nádrže paní Milena Liptáková.
Krajské volby se uskuteční ve dnech 12. a 13. října. Voliči budou rozhodovat o složení krajského zastupitelstva.
V neděli 14. října přijede do dolnoročovského kostela otec Juan z Prahy. Od 14:30 hodin bude
celebrovat mši svatou.
V. V. Pour
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P L A V E C K Á

S E Z O N A

etošní léto a vodu v úlovické požární nádrži jsme si docela dlouho užívali. Přestože se
konala brigáda na vyčištění těsně před začátkem prázdnin, tak musím říci, že jen pár
lidí se nás tam sešlo pomoci hasičům. Někteří jen poukazují, co by se mělo, co by to
chtělo, ale přijít a přiložit ruku k dílu? Chci poděkovat těm klukům – hasičům, kteří ochotně
a vždy jdou a nádrž vyčistí, mají na to super metodu, kdy vlastně do polo vypuštěné nádrže
vjede Honza Charvát s traktorem a s radlicí vodu tak důkladně rozčeří, a pak se najednou špína vypustí, jde to snadněji než dříve. To celá parta chlapů hrnula lopatami a hrably vedle sebe
bláto do stavidla, a pak teprve se vše stříkalo hadicemi, škrabaly se panely, sekala tráva okolo
a uklízelo vše kolem. Nyní stačí půl dne a je hotovo, jenže lidi, kteří by pomohli třeba seškrabovat boční panely, nejsou ani nemají zájem jít taky pomoci, třeba jen chvilku. Za to pak přijdou, a když je vše hotovo, tak jen kritizují.
Okolí nádrže je osázeno ovocnými keři,
květinami, jsou tu 2 lavičky, převlékárna,
Koupání před lety
ve stráni kadibudky, připravené táboráky,
na břízách pytle na odpadky, což si mnozí
všimli a dokonce třídí odpad. Sem jezdí
milovníci koupání až z Kozojed, Vinařic,
Divic, Pochvalova i mnozí cyklisté z okresu
i z dáli, jenž při svých cestách se tady zastaví, pěkně se osvěží a pokračují dál. Tak
tihle lidé se nabídli, že příští rok rádi přijedou na brigádu, máme na sebe kontakty,
takže stačí zavolat a bude nás tady plno
pomocníků. Ještě si snad užijeme pár teplých dnů, někdy až do konce září se tady zastaví otužilci, aby si pěkně zaplavali a prodloužili sezonu.
Milena Liptáková

L

H R Y

M I K R O R E G I O N U

ikroregion Lounské podlesí uspořádal 17. června první Hry mikroregionu. Zábavná poznávací akce
se setkala s velkým ohlasem a zájmem občanů. První ročník pořádala obec Jimlín na
zámku Nový hrad a ujala se své hostitelské
role bezchybně. Jen zámecký šenk nezvládl
nápor lidí a tvořila se dlouhá fronta. Na
zámku se v odpoledních hodinách sešli starostky a starostové se svými soutěžícími
týmy ze všech obcí mikroregionu. Každé
družstvo mělo svůj originální dres, většinou
s názvem a znakem obce. Ročovští reprezentanti, Láďa, Jára, Vojta, Standa, Honza,
Eliška a Andrea, měli zelená trička se znakem Ročova vepředu a nápisem „Městys
Ročov“ na zádech. Každé družstvo si zvolilo

M

kapitána a také název. Naše soutěžní jméno
vymyslela paní Liptáková, která nás mohutně podporovala u všech soutěží se svým
nerozlučným „kamarádem“ vodníkem Toníkem (dřevěnou loutkou z Alšova divadla).
Tak se z nás stali „Vodníci z Ročova“ (však
jsme byli v zeleném). Soutěžilo se v mnoha
disciplínách. Hod dělovou koulí, hradní
kvíz, automatický středověký kulečník,
sedmilyže, střelba z luku. Největší zážitky
měli soutěžící při čůrokapu, který byl asi
nejzábavnější disciplínou, a skoku na
(opravdový) špek. Na konci celého soutěžení
vystoupila jimlínská děvčata, i s paní starostkou, a zatančila kankán. Ročovští vodníci reprezentovali náš městys se ctí a poslední
neskončili. Obsadili jsme dělené sedmé mís-
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to. Vyhrálo družstvo ze Zbrašína. Po velkém
úspěchu letošních her lze očekávat, že další
obec nenechá štafetový kolík za sebou, ale
bude pořádat stejně pěknou zábavu i příští
rok. Ročov má jistě o motivaci postaráno –
vylepšit letošní umístění. Věřím, že i příštímu ročníku bude přát počasí, tak jako přálo

letos. Za zmínku jistě stojí také výstava rukodělných výrobků občanů mikroregionu,
která se konala v prostorách zámku. Ročov
reprezentovala např. Květa Marešová se
svými dětskými figurkami či Mgr. Eva Víšková s grafikami, smaltovanými šperky a plstěným betlémem.
V. V. Pour

Láďa

Vojta
Standa

Honza

Eliška

Andrea

Jára
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