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Vážení spoluobčané!
Nejprve mi dovolte popřát Vám všem hodně zdraví,
štěstí a pohody v roce 2020.
Na zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
12.12.2019, byl schválen rozpočet obce na letošní rok.
Finišujeme tedy s přípravami na vypsání výběrových
řízení na stavební akce, které jsou plánovány k realizaci.
V první řadě se jedná o přístavbu „malé školy“, tzn.
zřízení nové počítačové učebny, nového vstupu do
školy, šaten pro žáky, sborovny pro učitele a skladu.
Nyní vybíráme pro tuto stavbu stavební dohled a
koordinátora BOZP. V nejbližší době budou také
vypsána nová výběrová řízení na výstavbu nové lávky
(chodníku) u mostu u křižovatky v Dolní Rovni u
restaurace s napojením na chodník u Sekových,
chodníku podél rybníku Zbraň směrem na Moravany,
rekonstrukci dílen v MZŠ, rekonstrukci chodníku
v Komárově směrem ke kostelu, rekonstrukci chodníku
a veřejného osvětlení ve 14. ulici v Horní Rovni, opravu
příjezdové cesty za sokolovnou, zařízení ke snížení
množství fosforu ve vypouštěných odpadních vodách na
ČOV v Komárově, opravu části hráze rybníka Lodrant
atd. Rozpočet se vždy připravuje s ohledem na finanční
možnosti daného roku.
Iva Vinařová, starostka

Úspěch dorostenky SDH Komárov Aničky
Bendové
Je pátek 30. srpna 2019. Horko, vzduch se ani nehne.
Sedíme v Ústí nad Labem na tribuně a téměř
nedýcháme. Na startu se do bloků rovnají čtyři mladší
dorostenky - mezi nimi i naše Anička. Příprava trvá jen
několik minut, nám to ale připadá jako věčnost. Prásk!
Je to tady! Holky vyletěly z bloků jako střely, odraz a už
jsou na žebříku. Anička skáče do okna jako první.
Po prvním pokusu měla Áňa třetí nejrychlejší čas, teď se
s časem 8:07 posouvá na místo druhé! Nemůžeme tomu
uvěřit! Lepší je jen Terka Chovancová z Raškovic
s časem 8:02. Je to neuvěřitelné, máme doma
vícemistryni republiky ve výstupu na cvičnou věž!
Pocity jsou nepopsatelné - radost, pýcha…. Anička
přichází se svým typickým skromným úsměvem. Jsme
na ni neskonale hrdí!
V sobotu 7. září vezeme Aničku do Pardubic na nádraží.
Anička byla vybrána do českého reprezentačního týmu
dorostu a poletí na Mistrovství světa do ruského
Saratova.
Vlak má zpoždění, na slzy není čas. Rychlý nástup do
vlaku, mávnutí rukou a vlak mizí v dálce. Přespání v
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Praze, našlapání se do vojenského speciálu s celým
reprezentačním týmem ČR (dorost, ženy, muži), šest
hodin letu a konečně přichází fotka na messenger: „Jsme
v pořádku na zemi.“
První dny jsou věnované aklimatizaci a tréninku
(dvouhodinový posun prý není nic moc). Díky za dnešní
technologie, pravidelně nám od Andulky chodí fotky a
komentáře z výprav po Saratovu. Velkým zážitkem je
objevení tureckých záchodů na stadiónu, prohlubeň
v tartanu pár kroků za kladinou a kopr. Ve všem kopr oběd, večeře, každý den. Ještě že je kousek od stadionu
MC Donald, jinak by minimálně dorostenecká
reprezentace umřela hlady.
Ve středu 11. září se běhají stovky, ve čtvrtek věže.
Anička do toho dává vše, ale nevede se jí, jak by chtěla.
Přesto ostudu České republice nedělá, v pořadí je hned
za svými českými kamarádkami. Další dva dny drží
palce ostatním - štafety a útoky běhá jen střední a starší
dorost.
Po sečtení výsledků všech disciplín berou dorostenky
druhé místo. Holky jsou prostě úžasné, získaly stříbro na
Mistrovství světa!
Následuje velkolepý závěrečný ceremoniál a návrat
domů. Tentokrát trvá cesta 8 hodin, ale i to všichni
přežívají v pořádku a my si naši vícemistryni hrdě
odvážíme domů.

Anička nám cestou vypravuje další zážitky, které nám
nestihla sdělit po telefonu. Září jako Slunce, je nadšená,
spokojená…. A my….záříme s ní.
Děkujeme všem, kteří Aničce drželi palce a prožívali
chvíle napětí s ní, s námi. Děkujeme všem z realizačního
týmu české reprezentace dorostu, že se nám o ty naše
sportovce tak skvěle starali. Děkujeme Aničce, že je tak
úžasná.
Petr a Eva Bendovi

Tříkrálová sbírka
V letošní tříkrálové sbírce, určené zejména na podporu
mobilního hospicu, podporu rodin s dětmi a pěstounů, se
v naší obci vybralo krásných 34.554 Kč. Děkujeme
všem dárcům za příspěvky, všem malým i velkým
koledníkům za ochotu a obětavost a SDH Horní Roveň
za organizaci sbírky.

Spolupráce se školou a školkou
V krátkosti vám předkládáme několik informací o
spolupůsobení a spolupráci obce s naší základní školou a
mateřskou školou. Obec Dolní Roveň je zřizovatelem
obou školských zařízení v naší obci a to MZŠ
(Masarykovy základní školy) a MŠ (mateřské školy).
Z tohoto titulu dohlíží na chod obou školských zařízení,
stará se o stav budov školy a školky, o úpravu
prostranství, poskytuje škole a školce technickou
podporu a v neposlední řadě hradí v plné výši provoz i
další potřeby obou školských zařízení. (ne platy
pedagogů – hrazeno státem). Tyto finanční prostředky
obec zatím vždy poskytla v plném rozsahu, dle
požadavků školy i školky. Pro představu předkládáme
výši poskytnuté finanční podpory škole a školce za
poslední tři roky a schválenou finanční podporu pro rok
2020.
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
2.176.000 2.829.000 2.645.000 2.861.000
MZŠ
501.500 650.500 632.000 816.602
MŠ
Nad rámec výše uvedených finančních prostředků
proběhla v loňském roce rekonstrukce podlah dvou tříd
na malé škole, výměna části klempířských prvků na
budovách škol a školky, stavební úpravy proti vzlínání
vlhkosti na malé škole, byla dokončena projektová
dokumentace na přístavbu počítačové učebny, šaten a
sborovny na malé škole, byla vypracována projektová
dokumentace na rekonstrukci dílen na velké škole a
provedena prohlídka stavu střechy na budově velké
školy a školky.
V nastaveném trendu hodláme
pokračovat. V roce 2020 započne realizace přístavby
„malé školy“ – zřízení počítačové učebny, šatny, vstupu
a sborovny - v odhadovaných nákladech cca 9 mil. Kč.
Pokud se podaří najít vhodnou realizační firmu, bude
provedena rekonstrukce dílen v MZŠ za cca 1 mil. Kč a
přestěhování posilovny z budovy školy. Další
připravované akce, jako je například rekonstrukce pódia
za sokolovnou se zastřešením, které by bylo využíváno
jako venkovní učebna, v odhadovaných nákladech za
cca 1,5 mil. Kč, bychom rádi realizovali také co
nejdříve. Nemalou měrou se také pravidelně podílíme na
technickém zabezpečení provozních záležitostí (odvozy
nepotřebného materiálu, technická pomoc školníkovi…)
a na vzdělávacích, sportovních i společenských akcích
pořádaných školou a školkou. Jelikož rozvoj a
modernizace naší školy a školky jsou pro nás důležité,
dále pracujeme na projektech pro vylepšení budov i
přilehlého prostranství.
Provedením rekonstrukcí, oprav a úprav naše činnost
nekončí. Jak již bylo zmíněno, z pozice zřizovatele
máme zájem i zákonnou povinnost mít přehled o

fungování školy a školky, komunikovat a řešit případné
problémy a požadavky. Ne vždy se to však daří. Ze
strany vedení obce byla například vyvolána schůzka, kde
se obec pokoušela s vedením školy vyjednat mírnější
formu stávky ve škole (jak tomu bylo u většiny škol) tak,
aby byla zajištěna alespoň družina pro děti z prvního
stupně, podávání obědů pro tyto děti a cizí strávníky.
Požadavky obce zůstaly bez odezvy.
Věříme, že se nám podaří zrealizovat všechny
připravené a plánované akce, abychom vytvořili co
nejlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí.
Pokud budete mít jakékoli dotazy či připomínky,
neváhejte se obrátit přímo na starostku nebo
místostarostu obce.
Ing.Miloš Horák, místostarosta

Rekonstrukce, opravy a provoz obce
Vzhledem k podání žaloby na neplatnost voleb v naší
obci, která byla dle usnesení soudu neodůvodněná,
konalo se ustavující zasedání zastupitelstva obce
s velkou časovou prodlevou. Rozpočet pro rok 2019 byl
tedy schválen s několikaměsíčním zpožděním, až
v polovině března 2019. To způsobilo komplikaci při
zadávání plánovaných akcí k realizaci. Přestože nebylo
mnoho času na přípravu výběrových řízení a kapacity
většiny firem jsou přeplněny, podařilo se v roce 2019
naší obci realizovat několik zásadních rekonstrukcí,
oprav a drobných staveb. Za nejzásadnější můžeme
označit rekonstrukci chodníků na malé straně, včetně
veřejného osvětlení. Jedná se o úsek délky zhruba 1,5
kilometru, který začíná u samoobsluhy na Horní Rovni a
končí u silnice na Moravany. Za skutečnost, že se
povedlo tuto akci zrealizovat jsme opravdu rádi. Nejen,
že to výrazným způsobem zlepší další část naší obce, ale
hlavně tato rekonstrukce zajistí bezpečnější pohyb
chodců. Především dětí, které každodenně přecházejí
mezi „velkou“ a „malou“ školou. Při rekonstrukci bylo
také pamatováno na vybudování místa pro přecházení
naproti lávce z malé strany na „velkou školu“. Z důvodu
zvýšení bezpečnosti přecházejících dětí tam hodláme ve
výhledu zřídit plnohodnotný přechod pro chodce.
Nesmíme opomenout nové LED osvětlení, které je
součástí provedené rekonstrukce. Pohyb po malé straně
bude, i za snížené viditelnosti, po zrekonstruované části
výrazně příjemnější. Nic však není zadarmo. Tato
zmiňovaná rekonstrukce vyšla obec na zhruba
11.690.000,-Kč.
Další podstatnou rekonstrukcí byla výměna podlah ve
třídách „malé školy“. Vzhledem ke stáří budovy
docházelo ve třídách v přízemí k problémům s vlhkostí
v podlahách. Proto byly nově vybudovány odvětrané
podlahy a na stěnách nanesena speciální omítka na
odvádění zbytkové vlhkosti. Tímto zásahem se výrazně
zlepšilo klima v dotčených třídách i celé škole.
Rekonstrukce vyšla na 768.646,-Kč.
Dále byly realizovány akce spíše menšího finančního
rozsahu, ale i ty stojí za zmínku. Oprava – výměna
klempířských prvků a drobné opravy střech budov
základní školy, oprava střechy na budově bývalé školky
v Litětinách, pořízení nového sociálního zařízení do
venkovního areálu za samoobsluhou v Horní Rovni a
výstavba zastřešení tanečního parketu tamtéž, pořízení 4
kusů nových kontejnerů na bioodpad, opravy bytového

fondu, pořízení nové opony do kinosálu v sokolovně
a horizontu do KD Horní Roveň včetně vymalování
prostoru jeviště, pořízení nových zařizovacích předmětů
na sociální zařízení v KD Komárov (kde probíhá
celková rekonstrukce WC), oprava střechy hospody
v Komárově, výměna dřevěných prvků laviček a stolů
v areálu za sokolovnou a areálu za samoobsluhou na
Horní Rovni, vybudování kotců pro odchycené toulavé
psy, zhotovení přístřešku pro betlém a mnoho dalších.
Kromě běžných činností údržby obce jako je sekání
trávy, odvoz a likvidace bioodpadu, úklid obce, opravy
veřejného osvětlení, kácení suchých stromů a dalších,
také pomáháme našim sdružením dobrovolných hasičů a
spolkům. Hasičům jsme pomohli s opravami a úpravami
hasičských zbrojnic a zvelebování venkovních areálů.
Podobným způsobem podporujeme i ostatní spolky
v obci a spolupracujeme při pořádání kulturních akcí.
Ing.Miloš Horák, místostarosta

Nové vyhlášky
Na základě změny zákona vznikla naší obci, stejně jako
ostatním obcím a městům, povinnost vytvoření nových
vyhlášek. Nové vyhlášky upravují – poplatky za sběr a
svoz komunálního odpadu (popelnic), poplatky ze psů a
poplatky z užívání veřejného prostranství. Zpracování
vyhlášek se musí přizpůsobit novým pravidlům a novým
požadavkům vyplývajícím ze zákona.
Tyto vyhlášky vstoupily v platnost 1. 1. 2020. (stručný
popis nových vyhlášek níže)
Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu (svoz
popelnic):
Poplatek nově činí 600,-Kč za obyvatele a rok platí
fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci a také
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek
je splatný buď jednorázově a to nejpozději do 28.2.
příslušného kalendářního roku nebo ve dvou splátkách a
to – do 28.2. a 30.6. příslušného kalendářního roku.
Úlevy od poplatku zůstávají beze změn.
Poplatek ze psů:
poplatek činí 100,-Kč/kalendářní rok za každého psa,
splatný vždy do 31.3. Platí držitel psa (osoba která je
přihlášená k trvalému pobytu nebo má sídlo na území
obce). Platí se ze psů starších 3 měsíců. Úlevy od
poplatků zůstávají beze změny
Poplatek ze záboru veřejného prostranství:
Platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství. Poplatek pro prodeje a zábory dle vyhlášky
platí sazba 20,-Kč/m2/den. Poplatek pro provozování
lunaparků 1500,-Kč/den
Bližší informace naleznete na úřední desce OÚ Dolní
Roveň nebo přímo na OÚ Dolní Roveň.
Nově stanovený poplatek za odvoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu (popelnic) se vypočítává ze
skutečných nákladů v uzavřeném kalendářním roce
(2018). Dále obec může, ke skutečným nákladům,
připočítat další vedlejší náklady. Zákon stanovuje
maximální výši poplatku, včetně vedlejších nákladů, na

1000,-Kč za obyvatele a rok. Naše obec, u nově
stanoveného poplatku za odvoz popelnic, vychází pouze
ze skutečných nákladů, které činí v přepočtu 601,-Kč na
obyvatele. Jelikož jsme informováni o skutečnosti, že
bude docházet k nárůstu cen za uložení komunálního
netříděného odpadu, chceme našim občanům vyjít vstříc
tím, že bude zavedena nová služba sběru tříděného
odpadu, aby se tento druh odpadu zbytečně nedostával
do popelnic. Služba bude spočívat v tom, že každý
občan si vyzvedne na obecním úřadě dva kusy
igelitových pytlů na plasty a tetrapak. Následně budou
určeny svozové dny, kdy pracovníci obce naplněné
igelitové pytle posbírají a dle odevzdaného počtu dají
stejný počet nových pytlů do poštovní schránky.
Nová legislativa postupně zpřísňuje nakládání
s komunálním odpadem. Ve výsledku se tedy nechá
očekávat zvyšování nákladů na celý proces a zdražení
této služby. Proto naše občany touto cestou žádáme
o důsledné třídění odpadů, aby nemuselo v budoucnu
docházet k razantnímu navyšování ceny za svoz
komunálního odpadu (popelnic). Pro srovnání uvádíme
náklady na odvoz a likvidaci tříděných odpadů.
Z nákladů uvedených v tabulce je zřejmé, že třídění
odpadů se finančně vyplácí jak občanům, tak i samotné
obci (zaokrouhleno na celé tisíce).
NÁKLADY ZA NÁKLADY ZA
ROK 2018
ROK 2019
Svoz
netříděného
komunálního odpadu
(popelnice)
Svoz a likvidace
nebezpečného
odpadu
Svoz a likvidace
plastů
Svoz a likvidace
papíru
Svoz a likvidace skla
Svoz a likvidace
velkoobjemového
odpadu
CELKOVÉ ROČNÍ
NÁKLADY na svoz
a likvidaci odpadu v
obci
BONUS
ZA
TŘÍDĚNÍ
(platí
zpracovatelské
společnosti obci)
CELKOVÉ ROČNÍ
NÁKLADY na svoz
a likvidaci odpadu
v obci po započtení
bonusu

1.280.000,-Kč

1.294.000,-Kč

73.000,-Kč

46.000,-Kč

361.000,-Kč

368.000,-Kč

198.000,-Kč

206.000,-Kč

64.000,-Kč

77.000,-Kč

138.000,-Kč

197.000,-Kč

2.114.000,-Kč

2.188.000,-Kč

cca - 310.000,- cca - 320.000,Kč
Kč

1.804.000,-Kč

1.868.000,-Kč

Zimní údržba
Ještě pár slov k údržbě místních komunikací (silnic a
chodníků). Zimní počasí, které v současné době panuje,
zatím nepřineslo výraznější problémy s údržbou
chodníků a silnic. Přesto chceme zmínit několik
důležitých informací. Naše obec spravuje téměř 28
kilometrů místních komunikací. Z toho je přes

17 kilometrů chodníků. To je velká porce pro naši
techniku i pracovníky. I když se technické vybavení
neustále zlepšuje, není v našich silách být vždy všude.
Proto Vás žádáme o shovívavost a trpělivost. V případě
nasazeni techniky a pracovníků na údržbu místních
komunikací postupujeme následovně: Nejdříve se vždy
upravují nejfrekventovanější místa (u školy, zdravotního
střediska, obchodů…) a postupně se přesouváme na
ostatní místní komunikace. Budeme věřit, že nenastane
mimořádná situace a že údržba místních komunikací
bude zvládnuta ke všeobecné spokojenosti.
Ing.Miloš Horák, místostarosta

Spolupráce a podpora sdružení a spolků v naší
obci
V tomto ohledu je naše obec velmi činorodá, až
výjimečná. Málokterá obec má tolik činných sdružení a
spolků, jako ta naše. Počet dobrovolných sdružení a
spolků je opravdu nezanedbatelný. Na území naší obce
působí čtyři sbory dobrovolných hasičů, Český
zahrádkářský svaz, TJ Sokol Roveň, FC Stavospol
Litětiny, dvě myslivecká sdružení, sdružení postižených
civilizačními chorobami, Český červený kříž,
Kynologická organizace a sdružení Svépomoc. Všechny
uvedené spolky se větší či menší měrou podílejí na
kulturním, společenském a sportovním životě naší obce.
Samozřejmě nesmíme opomenout skutečnost, že sbory
dobrovolných hasičů jsou připraveny také na pomoc při
krizových situacích a živelných pohromách.
Dále malé připomenutí činnosti a úspěchů spolků a
sdružení v loňském roce:
Tím největším byla bezesporu účast mladé hasičky
z Komárova, Aničky Bendové, na mistrovství světa
v hasičském sportu v Ruském Saratovu, odkud přivezla
nádhernou stříbrnou medaili – gratulujeme! Tím výčet
úspěchů zdaleka nekončí, za povšimnutí určitě stojí 3.
místo mužského týmu na přeboru České obce sokolské
ve florbale, postup fotbalistů TJ Sokol Roveň do
okresního přeboru a mnoho dalších. Také akcí
pořádaných pro veřejnost bylo nepřeberné množství.
Počínaje tradiční plesovou sezónou a karnevaly (SDH +
ČZS), maškarní průvod (SDH), tradiční pálení
čarodějnic (SDH), fotbalová utkání dospělých a mládeže
(TJ Sokol Roveň + FC Stavospol Litětiny), výstavy
květin zeleniny a vánoční výstava (ČZS) až po

Cyklomaraton (SDH). Ve výčtu událostí konaných
v loňském roce nesmí chybět největší a velmi vydařená
akce – ukládání relikvie sv. Floriána do kostela sv.
Kateřiny v Horní Rovni, na které se s místními SDH
a Asociací Zlatého kříže sv. Floriána České republiky
naše obec také významně podílela.
Abychom činnost spolků podpořili a udrželi zvláště ty,
které se starají o výchovu dětí a mládeže, poskytujeme
jim jednak technickou a materiální podporu
prostřednictvím pracovníků obce a také finanční
podporu prostřednictvím dotací z rozpočtu obce. V
loňském roce jsme podpořili tyto spolky a sdružení:
SDH Dolní Roveň – 676.883,-Kč (vybavení, provozní
náklady, opravy techniky a budovy HZ)
SDH Horní Roveň – 220.478,-Kč (vybavení, příspěvek
na činnost s dětmi, provozní náklady, opravy techniky,
budovy HZ a areálu hřiště na Horní Rovni)
SDH Komárov – 282.734,-Kč (vybavení, příspěvek na
činnost s dětmi, provozní náklady, opravy techniky,
budovy HZ a venkovního areálu)
SDH Litětiny – 253.603,-Kč (vybavení, provozní
náklady, opravy techniky, budovy HZ a areálu u
koupaliště)
TJ Sokol Roveň – 250.000,-Kč (provozní náklady,
ostatní činnost, vybavení)
FC Stavospol Litětiny – 45.000,-Kč (provozní náklady)
Český svaz zahrádkářů – 5.000,-Kč (příspěvek na
činnost)
Sdružení postižených civilizačními chorobami –
13.000,-Kč (úhrada dopravného - výlet).
V roce 2020 jsou schváleny finanční podpory spolkům a
sdružením v podobné výši, jak tomu bylo v roce 2019.
Budeme si přát, aby všem aktivním spolkům
a sdružením vydrželo nadšení a elán do dalších let.
Ing.Miloš Horák, místostarosta

Statistické údaje z evidence obyvatel
Ke dni 31.12.2019 bylo v naší obci přihlášeno
k trvalému pobytu 2000 obyvatel, průměrný věk 41,09
roku. V obci je ještě přihlášeno cca 40 cizinců, které
v naší evidenci obyvatel nemáme, ti jsou evidováni u
cizinecké policie.
Z celkového počtu našich občanů je 1013 mužů
s průměrným věkem 39,73 let a 987 žen s průměrným
věkem 42,47 let. Dětí do 15 let je 348, do 18 let 400,
starších 60 let je 485.

Kulturní a společenské akce
Hasičský ples 1.2.2020 Kulturní dům Komárov
Zahrádkářský ples 8.2.2020 Kulturní dům Horní Roveň
Hasičský ples15.2.2020 Restaurace U Zvoničky Litětiny
Myslivecký ples 21.2.2020 Sokolovna Dolní Roveň
Společenský večer SRPD MZŠ 29.2. Kulturní dům HR
Divadelní představení 7.3.2020 Sokolovna Dolní Roveň
Hasičský ples 14.3.2020 Kulturní dům Horní Roveň
Šibřinky 21.3.2020 Sokolovna Dolní Roveň
Koncert 29.3.2020 Kulturní dům Horní Roveň
Výstava jiřinek 5.a 6.9.2020 Sokolovna Dolní Roveň
Výstava ovoce 19.-21.9.2020 Sokolovna Dolní Roveň
Harmoniky 16.10.2020 Kulturní dům Horní Roveň
Vánoční výstava 5. a 6.12. 2020 Sokolovna Dolní Roveň

