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Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych vám popřála pohodové svátky
vánoční v kruhu rodinném. Přeji vám, abyste si byli
blízko, byť někdy v tomto čase nemůžete být spolu
skutečně, ale jen v duchu.
Do nového roku 2021 přeji všem hodně zdraví a
spokojenosti. Věřím, že příští rok se vše postupně
v dobré obrátí. Společně to zvládneme.
Chtěla bych poděkovat těm, kteří obětavě pomáhali
zvládat náročné nečekané události, které nás v roce
2020 zasáhly.
Nejprve to bylo od 17.2.2020 do 23.3.2020
mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní „ptačí
chřipky“. Ohniskem bylo drůbežářské hospodářství
ve Slepoticích. Pro naši obec to znamenalo, že
spadáme do ochranného pásma a pásma dozoru a
tím do omezení chovatelských aktivit. Pro
pracovníky obce to obnášelo provedení sčítání
v chovech drůbeže a ptactva, vyhotovení seznamů
a hlášení pro krajskou veterinární správu.
Bohužel, to horší teprve přišlo. Stále více se
rozšiřující nákaza Covid -19 zavřela základní školy
od 11.3.2020 do května a i poté vzhledem k horšící
se situaci nebyla výuka standardní, a proto na
základě doporučení ministerstva školství rada obce
uzavřela i mateřskou školu od 16.3.2020. MŠ byla
znovu otevřena 18.5.2020.
V této velice obtížné době, kdy si pravděpodobně
nikdo nedovedl představit další vývoj situace, se
v naší obci zdvihla ohromná vlna solidarity.
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Dobrovolníci začali šít roušky, případně dovážet
materiál na šití. Prostřednictvím obecního úřadu
pak byly roušky poskytovány všem, kteří je
potřebovali (stojany na dezinfekci u obecního úřadu
a v Litětinách, obchody COOP atd.). Vzhledem
k tomu, že škola přestala vařit obědy pro cizí
strávníky, obec zajistila dodávku a rozvoz
mražených jídel pro důchodce i další občany
nakažené covidem. Již v měsíci březnu JSDH Dolní
Roveň začala provádět plošnou dezinfekci
veřejných prostranství v obci (u obchodů, dětských
hřišť, pošty, mateřské a základní školy v Dolní i
Horní Rovni, obecního úřadu, autobusových
zastávek, okolí kontejnerů apod.) SDH Dolní Roveň
byl poskytnut dar na pořízení postřikovače a rosiče.
Za souhlasu obce, dle rozpisu služeb Okresního
Sdružení hasičů, prováděly distribuci ochranných
prostředků a dezinfekce ze skladu v Chrudimi,
v rámci okresu Pardubice, SDH Horní Roveň,
Komárov a Litětiny. Hasiči najezdili 1492 km,
zúčastnilo se 13 hasičů.
V období nouzového stavu obec rozmístila stojany s
dezinfekcí u prodejen potravin v obci a posléze i
MŠ a ZŠ. V dubnu byl v omezeném provozu opět
otevřen sběrný dvůr. V květnu se život začal vracet
trochu do normálu a mohli jsme i 30.5.2020 v
sokolovně pořádat koncert „Poděkování všem,
společně to zvládneme“ pro hasiče, prodavačky,
zdravotníky…
V noci na 29.6.2020 však přišel velmi intenzivní
déšť, který rozvodnil tok Lodrantky a způsobil
rozsáhlou povodeň. První jednotky Horní Roveň a
Dolní Roveň, vyjížděly ve 2,45 hodin na Horní
Roveň. Začíná pytlování písku. Ve 3,15 vyjíždějí
Litětiny, je neprůjezdná křižovatka v Litětinách na
Uhersko. Ve 4,10 varování obyvatel místním
rozhlasem. V 6,33 rozlitá Lodrantka na silnici
v Horní Rovni u Pamánkových, začala se topit auta
v lagunách. Vyjíždí jednotky Komárova, Moravan,
Slepotic. Dováží se písek do areálu bývalé
zemědělské školy, kde se za vydatné pomoci
občanů obce pytluje a stovky pytlů se rozváží na
ohrožená místa po obci. Jsou uzavřeny všechny
příjezdy do obce. V lese Boršov je postavena
provizorní hráz ke zpomalení přítoku od rybníka

Lodrant do obce. Ve večerních hodinách se výrazně
zhoršuje situace na výjezdu na Holice. Ve 21,25 je
rozhlasem vyhlášeno varování obyvatel Dolní
Rovně a Komárova. Pytluje se i v Komárově, kde
se očekává přílivová vlna. Všechny povolané
jednotky z Dolní Rovně, Horní Rovně, Litětin,
Komárova a z okolí intenzivně pomáhaly celý den a
poté následují dny se zmírněním povodňových
škod. Obec průběžně zapůjčovala občanům 23 kusů
vysoušečů poskytnutých HZS Pardubického kraje.
Ohromnou lagunu v Komárově pomohlo odčerpat
velkokapacitní čerpadlo HZS Královéhradeckého
kraje.
Obec ihned po povodni požádala Pardubický kraj o
poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč na
likvidaci povodňových škod na majetku obce a
zajištění bezpečnosti občanů. Dar jsme v plné výši
obdrželi.
Bezprostředně po povodni, jako již mnohokrát,
jsme se obrátili na Povodí Labe se žádostí o řádné
čištění a údržbu vodních toků, jejichž správu
Povodí Labe vykonává. Žádost byla podpořena
peticí občanů obce.
Dalším velkým potencionálním problémem se jeví
stavba dálnice R35 a velkých odpočívek v blízkosti
obce, kdy dojde ke zpevnění terénu, a tím pádem
9/10 srážkové vody okamžitě bude odtékat.
V případě nezpevněného terénu je poměr obrácený.
Odtéká 1/10 vody a 9/10 se vsakuje. Z tohoto
důvodu jsem na zasedání zastupitelstva obce dne
29.7.2020 přednesla návrh možného řešení.
Odvádět vodu z dálnice (od mostu u železničního
nadjezdu) přímo do řeky Loučné za Platěnicemi.
Jednalo by se přibližně o 1400 m dlouhý kanál se
spádem cca 4–5 m. Úvodní jednání na ŘSD již
proběhla. Ale nebude to jednoduchá záležitost tento
problém ještě před dokončením dálnice vyřešit.
Popovodňovým prohlídkám vodních toků je
věnován samostatný článek.
V podzimních měsících se bohužel opět ve větší
míře rozšířila nákaza Covid-19. Takže na začátku
školního roku si značná část dětí teprve převzala
vysvědčení za minulý školní rok a už se opět
musela zpřísnit proticovidová opatření. Obědy pro
cizí strávníky školní jídelny jsou vydávány
v zatavených menuboxech. Distanční výuka byla
opět zavedena od 14.10.2020. Opět velmi náročné
období pro děti, rodiče žáků i učitele.
Rada obce prominula zcela platby nájemného za
dobu nouzového stavu dle vydaných krizových
opatření: hostinec v Horní Rovni, v Komárově a za
sokolovnou, kadeřnictví, masáže, kosmetika a
prodejna oděvů v Dolní Rovni.
Obec se také odvolala proti rozhodnutí Krajského
úřadu Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, ohledně záměru „Horní

Roveň – Dostavba farmy dojnic“. Obec požadovala
posouzení vlivu na životní prostředí z důvodu
skokového nárůstu počtu chovaných kusů skotu ze
710 ks na 1795 ks po realizaci. S tím související
šířící se zápach, zvýšení dopravního provozu v obci
i značný odběr vody z vodovodu i plánovaných
studní. Máme za to, že záměr ovlivní životní
prostředí v hodnoceném území velmi výrazně s
negativním ovlivněním jeho složek a bude trvale
ohrožovat udržitelný rozvoj. Bohužel, i druhé
odvolání obce Ministerstvo životního prostředí
zamítlo s tím, že bude provedeno přezkumné řízení
ve věci tohoto rozhodnutí. Budeme pokračovat..…
Na závěr trochu optimistických, vám už jistě
známých informací. Na Horní Rovni u kostela
máme krásný, letos rozšířený, betlém velmi
chválený i v širokém okolí Rovně.
Veliké blahopřání Jednotce SDH Dolní Roveň,
která v anketě Dobrovolní hasiči roku 2020
obsadila krásné druhé místo. Díky za práci a
skvělou reprezentaci obce. Vzhledem k výborné
práci ostatních sborů v obci již vidím další
kandidáty na přihlášku do soutěže pro příští rok.
Iva Vinařová, starostka

Zlepšení podmínek pro život v naší obci –
výstavba, rekonstrukce, opravy a modernizace
Do článku s nadpisem „Zlepšení podmínek pro
život v naší obci“ lze uvést mnoho počinů, prací a
akcí. Většina toho, co v naší obci realizujeme, má

tento cíl a věříme, že se nám daří tento cíl
naplňovat. Přestože byl začátek a nakonec i průběh
celého letošního roku poznamenán omezeními
v souvislosti se šířením nemoci COVID – 19,
podařilo se nám zrealizovat nemálo akcí. Na
provedenou rekonstrukci chodníků a osvětlení na
Malé straně (od křižovatky v Dolní Rovni, po
samoobsluhu v Horní Rovni), jsme navázali
vybudováním lávky přes Lodrantku podél silnice na
Moravany a chodníkem podél nádrže Zbraň. Tím
vznikla pro pěší bezpečná cesta k sídlišti směrem na
Moravany. Na opravách a rekonstrukci chodníku se
pracovalo také v Komárově. Byl položen nový
chodník od odbočky u autobusové zastávky až ke
kostelu a provedena úprava prostranství kolem
hasičské zbrojnice. Další významnou stavební akcí
v obci je bezesporu zahájení přístavby malé školy
a vybudování nové počítačové učebny. Po
dokončení přístavby malé školy (v červnu 2021)
vznikne v nové přístavbě nový vchod do budovy,
šatny pro žáky, velká sborovna, WC pro imobilní
a v prostoru stávajících šaten (vedle tělocvičny)
nová, kompletně vybavená, počítačová učebna pro
18 žáků. Náklady na celkovou realizaci přístavby
(včetně vybavení) malé školy se budou pohybovat
kolem 9mil. Kč. Na modernizaci budovy se
pracovalo také na „velké škole“. V období letních
prázdnin proběhla modernizace prostor dílen pro
žáky, dílny na keramiku a vybudování WC pro
imobilní v celkovém nákladu 1,1mil. Kč. Na obou
budovách školy proběhla dílčí oprava a výměna
klempířských prvků za cca 0,5mil. Kč.
V probíhajících realizacích jsme nezapomněli na
zlepšení námi provozovaných technologií a tím i
životního prostředí. Na čističku odpadních vod
v Komárově byla osazena nádrž na síran železitý,
jehož přesné dávkování účinně snižuje hodnotu
Fosforu, obsaženého ve splaškových vodách z obce.
Další úpravou technologie je provedení výměny
dosluhujících plynových kotlů v sokolovně a s tím
spojené opravy a úpravy prostor stávající a „staré“
kotelny. Při té příležitosti jsme také provedli opravu
omítek v malém sále sokolovny, kde byla nanesena
sanační omítka proti vzlínající vlhkosti a nová
výmalba. Do dalších období pracujeme na přípravě
projektových dokumentací zejména pro vylepšení a
úpravy veřejných prostranství v obci a oprav či
rekonstrukcí obecních budov.
Z dalších, rozsahem a náklady, menších prací
provedených v letošním roce stojí za zmínku dílčí
rekonstrukce WC v kulturním domě v Komárově,
opravy autobusových zastávek v obci, opravy
omítek a položení nové dlažby v části suterénu
velké školy, odstranění nevhodných omítek
v suterénu malé školy, oprava domečku na zahradě
mateřské školy, výměna střešní krytiny na přístavbě

hospody v Komárově, zprovoznění Zvoničky v
Litětinách a ještě třeba opravy podlah v prostorách
hasičských zbrojnic na Horní Rovni a v Komárově.
Většinu těchto prací provádí zaměstnanci obce
v rámci běžného provozu a údržby.
Ještě z jiného soudku - nesmíme také opomenout
pořízení nových židlí a stolů do kulturního domu
v Horní Rovni. Toto vybavení však, vzhledem
k šíření nemoci COVID – 19, zůstává momentálně
téměř nevyužito. Jelikož epidemiologická situace
stále není nakloněna pořádání kulturních a
společenských akcí, snažíme se kulturu podpořit i
jinak. Ke stávajícímu betlému u kostela v Horní
Rovni přibyl zástup tří králů a ozvučení zvonkohrou
krásných známých koled, což ocení dospělí a
zejména děti. Každou část naší obce tak zdobí
vánoční výzdoba (Litětiny vánoční strom, Horní
Roveň betlém, Dolní Roveň vánoční strom a
Komárov adventní věnec)
Věříme ve zlepšení epidemiologické situace a s tím
spojené obnovení kulturních a společenských akcí.
Schválený rozpočet Obce Dolní Roveň pro rok
2021
Na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2020 byl
schválen rozpočet obce na rok 2021. Ve
schváleném rozpočtu jsou zahrnuty finanční
potřeby obce, základní a mateřské školy, hasičů a
dalších spolků. Jednání o finální podobě rozpočtu
bylo poměrně složité, neboť na příští rok musíme
počítat se snížením daňových příjmů, z důvodu
všem dobře známým – epidemie COVID-19. Jaká
bude skutečná výše příjmů obecního rozpočtu na
rok 2021 a zda budou finance na všechny plánované
akce, se uvidí. Současná situace je velmi
komplikovaná a velmi obtížně se stanovuje
předpoklad budoucích příjmů. Při tvorbě rozpočtu
jsme tedy pracovali raději s předpokladem výrazně
nižších příjmů. Přesto bylo zapotřebí zapojit do
výdajů finanční rezervu z minulých let ve výši
16.498.475,-Kč. Rozpočet je tedy navržen jako
vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši
54.141.275,-Kč.
Níže předkládáme výčet pouze největších
plánovaných akcí pro rok 2021 a schválené
rozpočty základní školy, mateřské školy, sdružení a
spolků:
Dokončení přístavby „malé školy“
6.000.000,-Kč
Projekt na nové vytápění budov škol
100.000,-Kč
Střecha na sokolovně
3.800.000,-Kč
Rekonstrukce příjezdu za sokolovnu
1.900.000,-Kč
Oprava klemp. prvků a střech MZŠ a MŠ 300.000,-Kč
Realizace chodník 14. ulice
2.200.000,-Kč
Projekt povodně (protipovodňová opatření)400.000,-Kč
Rekultivace sběrného místa HR
500.000,-Kč
Kompostéry – předpokládaný doplatek k dotaci
600.000,- Kč

Rozpočet MZŠ DR (provoz - školou požadováno
2.581.000,- Kč)
2.756.000,-Kč
Rozpočet MŠ DR (provoz)
602.000,-Kč
SDH Dolní Roveň
396.626,-Kč
SDH Horní Roveň
115.290,-Kč
SDH Komárov
228.900,-Kč
SDH Litětiny
185.060,-Kč
TJ Sokol Roveň
250.000,-Kč
FC Stavospol Litětiny
45.000,-Kč
Český svaz zahrádkářů
5.000,-Kč
Sdružení postižených civilizačními chorobami
13.000,-Kč

V roce 2021 jsou schváleny finanční podpory
spolkům a sdružením v podobné výši, jak tomu
bylo v roce 2020.
Přejme si, aby všem aktivním spolkům a sdružením
vydrželo nadšení a elán do dalších let.
Vybavení jednotky dobrovolných hasičů Dolní Roveň
automatickým externím defibrilátorem
Jak je z rozpočtu obce patrné, každoročně se snažíme
finančně podpořit naše hasičské jednotky v pořízení
vybavení, které zvýší jejich akceschopnost. Kromě
„běžného“ vybavení se nám podařilo pro jednotku
dobrovolných hasičů Dolní Roveň pořídit automatický
externí defibrilátor.
AED – Automatický externí defibrilátor, je zařízení,
které umožňuje na základě automatické analýzy EKG
instruovat pomocí zřetelných vizuálních a hlasových
pokynů krok za krokem zachránce k provedení bezpečné
a účinné resuscitace při zástavě srdce.
Na činnost s AED absolvovalo odborné školení a získalo
oprávnění 14 hasičů z jednotky Dolní Roveň. Jednotka
dobrovolných hasičů Dolní Roveň je tak zaregistrována
v síti záchranné služby Pardubického kraje. Díky tomu
se můžeme v naší obci cítit zase o něco bezpečněji.
Ing.Miloš Horák, místostarosta
Popovodňové prohlídky vodních toků
Jak jistě víte, na základě požadavku Obce Dolní Roveň a
na základě petice vypracované a podepsané místními
občany, byla po povodních zahájena řada prohlídek
vodních toků v obci. První prohlídky se týkaly hlavně
koryta potoka Lodrantka po celém jejím toku (od
Lodrantu až za Komárov). Prohlídka se uskutečnila za
účasti zástupců obce, Povodí Labe a Městského úřadu
Holice - vodoprávní úřad. Při prohlídce se podrobně
zaznamenal stávající stav koryta potoka Lodrantka. Na
některých místech byl zjištěn vysoký výskyt vegetace
v korytě potoka a nařízeno její odstranění správcem
vodního toku. Dnes můžeme konstatovat, že toto se
povedlo a jsme za to rádi. Další prohlídky vodních toků
měly bezprostředně následovat. Z důvodu omezení
zavedeném proti šíření nemoci COVID 19, se
uskutečnila pouze jedna dílčí prohlídka toku Zadní
Lodrantky. Věříme, že se situace v dalším roce
stabilizuje a prohlídky budou pokračovat podle plánu.
Dalším poměrně významným zjištěním při probíhajících
prohlídkách vodních toků je nezodpovědnost některých
našich občanů, kteří odkládají odpady do koryta toku
nebo na břehy, případně břehy využívají jako odkladiště

momentálně nepotřebných věcí a materiálu. Protože
jsme na tento nešvar byli důrazně upozorněni jak
správcem vodního toku, tak orgány státní správy
(Městský úřad Holice - vodoprávní úřad) oficiálním
zápisem z prováděných prohlídek, považujeme za nutné
apelovat na naše občany, aby se chovali zodpovědně a
odkládáním odpadu, materiálů a věcí nezmenšovali
průtočnost koryta potoka Lodrantka. Kromě toho, že
ohrožují sebe a ostatní občany zaplavením, hrozí jim
nemalé pokuty, které může pachateli přestupku udělit
příslušný vodoprávní úřad podle zákona č. 254/2001 Sb.
O vodách (Vodní zákon). Sankce podle stejného zákona
lze udělit za zjištěné nepovolené odběry povrchových
vod. Níže uvádíme základní výčet možných sankcí, jak
nám byl předložen příslušným vodoprávním úřadem.
Věříme, že k sankcím nebude muset vodoprávní úřad
přistoupit a budeme k sobě i ostatním více ohleduplní.
Citace ze zákona č. 254/2001 Sb. O vodách (Vodní
zákon) § 46/1 odst. 1
Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil
koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt
vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do
vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k
ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo
bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech,
z nichž by mohly být splaveny do vod.
Přestupky fyzických osob
§ 116
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy
vydané za účelem úpravy, omezení nebo zákazu
obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6
odst. 4,
b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami
podle § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami,
c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení
vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,
d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení
vodoprávního úřadu do kanalizace odpadní vody s
obsahem zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní
nebezpečné látky,
e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst.
1 bez souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s
ním,
a dále písm. f) – s)
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
a) do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g),
k), m), o), p) nebo q),
b) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene i), j),
n), r) nebo s),
c) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c),
d), e), f) nebo h), nebo
d) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene l).
a dále odst. (3) – (6)
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný
odběrem povrchových vod bez povolení k nakládání s
vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 40 Kč za
1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod a
celkového množství těchto vod, nejvýše však ve výši
500000 Kč.
Ing. Miloš Horák, místostarosta

