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POZVÁNKA
Na slavnostní koncert k 80. výročí úmrtí Františka Udržala a
ke 100. výročí vzniku Československé republiky v neděli 22.
dubna 2018 v 17 hodin v sokolovně v Dolní Rovni. Na
programu koncertu budou skladby J. Offenbacha, S.
Prokofjeva, B. Smetany a O. Nedbala v podání Symfonického
orchestru Konzervatoře Pardubice.

POZVÁNKA
Na tradiční letošní 21. ročník květnových koncertů v kostele
sv. Kateřiny v Horní Rovni v sobotu 12.5.2018 v 16 hodin.
Vystoupí místní nadějní mladí hudebníci.
FRANTIŠEK
UDRŽAL
3. ledna 1866 se narodil rodičům Anně a Františkovi
Udržalovým, v Dolní Rovni čp. 81, syn František. Měl dva
sourozence Marii a Václava. Obecnou školu začal navštěvovat
v roce 1872. V 10-ti letech vstoupil na pardubickou reálku,
kterou po jistých problémech dokončil v Moravské Třebové.
Po jejím dokončení byl poslán na tehdy nejvyšší české
zemědělské učiliště – Vyšší školu hospodářskou a
hospodářsko-průmyslovou do Tábora. Tam v roce 1886 získal
osvědčení o jejím úspěšném absolvování. Následoval
Zemědělský institut v saském městě Halle.
František Udržal byl od svých třiceti let poslancem zemské
rady a od roku 1897 byl zvolen za Pardubicko do říšské rady
vídeňské. Ta byla z důvodu počátku 1.světové války 25.
července 1914 uzavřena. Byla obnovena až 26. dubna 1917,
kdy se František Udržal stal jejím prvním místopředsedou. To
byla velmi vysoká funkce, ze které se dal ovlivňovat život
v Čechách. Po vzniku Československa byl v letech 1918 až
1935 poslancem parlamentu a od roku 1935 do roku 1937 pak
senátorem.
František Udržal stál u vzniku Československa v roce 1918 a
dokonce se účastnil jednání o připojení Slovenska, neboť
Slovensko před rozpadem Rakouska – Uherska patřilo
k Uhrám a připojilo se tak k nově vznikajícímu státu až o dva
dny později.
Sedm let pracoval jako ministr národní obrany. Od 26.září
1921 do 9.října 1925 a od 12.října 1926 do 1.února 1929 a
pak až do podzimu téhož roku souběžně se svojí novou funkcí
a to funkcí ministerského předsedy, kterým se stal 1. února
1929. Doba, kdy řídil vládu, to je od 1.února 1929 do 29.října
1932 je prakticky dobou světové hospodářské krize, která
vypukla právě v roce 1929, kdy do vlády nastoupil. O to těžší
bylo řídit tehdejší stát. Neblahý černý pátek v říjnu 1929 na
burze v New Yorku zaznamenal začátek nečekané, ale za to
zhoubné světové hospodářské krize. Ta se s určitým
zpožděním přenesla do Evropy i k nám. Vedla k velkému
omezení výroby, poklesu mezd , propouštění z práce. Další
ránu přinesl rok 1931, kdy došlo k rozvratu světových financí.

Duben 2018

Také Československá republika byla světovou hospodářskou
krizí těžce postižena.
Vše co bylo v obci Dolní Roveň vykonáno během politické
činosti Františka Udržala shrnul
docent Dr. Galla v
sociologické studii „Dolní Roveň, sociologický obraz české
vesnice“, která vyšla rok po Udržalově smrti.
František Udržal zasáhl do všech veřejných podniků radou,
přímou pomocí, iniciativou, organizačními schopnostmi. Byl
členem obecní rady a stále starostou Sokola. Vykonával tyto
funkce žije v neustálém kontaktu s obcí, s jejím veřejným a
společenským životem i jako přední činitel státního života.
Takže si můžeme připomenout například:
- vodohospodářské stavby a meliorace luk a polí již od
konce 19. století,
- regulace potoka Lodrantky a řeky Loučné,
- roku 1899 byla zbudována lokální dráha,
- v roce 1900 zapojeno telefonické spojení s ústřednou
v Holicích,
- 1904 zřízen místní poštovní úřad,
- v roce 1912 zaveden v Rovni elektrický proud,
- začátkem 1. Světové války dostavěn gravitační
vodovod, který přiváděl vodu z pramenů za Vysokou
do všech domů v Rovni,
- v roce 1923 vybudována hospodářská škola se
vzorným statkem a také škola hospodyňská,
- v roce 1929 se započalo budování dlážděné silnice,
- 17. července 1932 byla slavnostně otevřena
sokolovna,
- 3. září 1933 byla slavnostně zahájena výuka v
měšťanské škola, současně s otevřením dětského
útulku Českého červeného kříže,
- 27. září 1933 byla zkolaudována budova obecního
domu.
V roce 1937 přijal František Udržal v Dolní Rovni návštěvu
zástupců francouzského parlamentu, aby shlédli vzornou
československou vesnici. Byli ohromeni a udiveni – krásná
sokolovna, školy, byty pro učitele, výstavní obecní dům
s poštovním úřadem a kampeličkou a především vzorně
vedený dětský útulek, upravené zahrady, čisté dlážděné
chodníky atd.
Díky Františku Udržalovi byl v Rovni několikrát i prezident
T.G. Masaryk. V roce 1924 zde byl i přes noc. Naposledy
přijel 22.července 1930 na svatbu Marii, dceři Františka
Udržala, které byla za svědka dcera prezidenta Alice
Masaryková.
Málo se ví, že prezident Masaryk chtěl za svého nástupce
právě Františka Udržala, který to však odmítal z důvodů
zřejmě vnitrostranických a prosazoval Eduarda Beneše.
Ing. František Udržal zemřel 25.dubna 1938.
Čest památce nejvýznamnějšímu rodáku obce Dolní Roveň
panu Františku Udržalovi !

Z jednání zastupitelstva obce
Na jednání zastupitelstva obce dne 14.12.2017 bylo schváleno
několik prodejů pozemků ve vlastnictví obce v souladu se
schválenými zásadami pro prodej. Dar pro Oblastní charitu
Pardubice ve výši 10 000 Kč na provoz a rozvoj sociálních
služeb. Byla schválena zpráva o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017, které provedl finanční odbor
Pardubického kraje. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Dále byla schválena zpráva o uplatňování
územního plánu Dolní Rovně za období 2012 – 2017
předložená Městským úřadem Holice, odborem životního
prostředí a stavebním úřadem.
Nejdůležitějším bodem programu bylo schválení rozpočtu
obce na rok 2018 v příjmech i výdajích ve výši 48.475.000
Kč. Tomuto bodu věnujeme samostatný článek. V souladu se
zákonem o účetnictví byl schválen rozpočtový výhled na rok
2020.
Dále bylo schváleno právo provést stavbu distribuční soustavy
- zemní kabelové vedení v délce cca 108 m k novostavbě
rodinného domu v k. ú. Litětiny, a smlouva o podmínkách
provedení stavby u „Modernizace silnice II./298 Býšť –
hranice kraje“ po pozemcích v podílovém spoluvlastnictví
obcí s Pardubickým krajem. Jedná se o pozemky v k.ú. Býšť,
Hoděšovice a Bělečko.
Dále byl schválen plán inventur, odpisový plán obce. Hlavní
inventarizační komisí jsou členové rady obce.
Vzhledem ke změně zákona o odměňování členů zastupitelstev
od 1.1.2018 byly schváleny odměny neuvolněných zastupitelů
od 1.1.2018. Místostarosta 18 000 Kč, člen rady 5 000Kč,
předseda výboru 2 000Kč, člen výboru 1 500Kč, člen
zastupitelstva 1 000Kč.
Zastupitelstvo neschválilo využití předkupního práva na koupi
chaty postavené na pozemku v k.ú. Štěpánovsko v podílovém
spoluvlastnictví obcí (podíl obce Dolní Roveň 63/767).
Na jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2018 v Komárově
byly schváleny tři prodeje pozemků za cenu stanovenou
znaleckými posudky a vysloveny dva předběžné souhlasy
s prodejem pozemků. Jeden prodej pozemku nebyl schválen
z důvodu navržené nepřiměřeně nízké kupní ceně ve výši
100Kč/m2.
Byla schválena koupě části pozemku za prodejnou Jednoty
v Horní Rovni. Na základě dohody o průběhu hranice byl
vypracován geometrický plán a odměřen pozemek o výměře
261m2. Dohodnutá kupní cena činí 500Kč/m2.
Byl schválen vstup Obce Dolní Roveň do Sdružení místních
samospráv ČR vzhledem k povinnosti implementace GDPR a
poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů.
Sdružení místních samospráv ČR nabídlo obci a současně i
Masarykově základní škole Dolní Roveň a Mateřské škole
Dolní Roveň velmi výhodné podmínky.
Bylo schváleno přihlášení Obce Dolní Roveň do Spolku pro
obnovu venkova ČR. Posláním spolku je přispívat
k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského
života na venkově apod.
Bylo schváleno vyúčtování dotace na nákup knihovního
výměnného fondu za rok 2017 Krajskou knihovnou Pardubice
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok
2018 ve výši 5 Kč/obyvatele.
Byl schválen přísedící Okresního soudu v Pardubicích na další
období let 2018-2022. Rozpočtové opatření č.1/2018.
Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí finančního daru pro
farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Dvakačovicích
na opravu havarijního stavu vytápění objektu fary a napojení
na plynovou přípojku. Využití předkupního práva na koupi

chaty postavené v k. ú. Holice v Čechách v podílovém
spoluvlastnictví obcí (podíl Obce Dolní Roveň 63/767).
Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za jedno přistavení
kontejneru na bioodpad na objednání k jednotlivým
nemovitostem ve výši 300 Kč. Rozmísťování kontejnerů na
bioodpad po obci bude provozováno jako doposud.
Z důvodu velmi malé účasti na zasedáních zastupitelstva obce
a rady obce odvolalo zastupitelstvo obce z funkce člena rady
obce pana Lukáše Pištoru. Novou členkou rady obce byla
zvolena paní Leona Binková. Viz tabulky s přehledem o účasti
na zasedáních.

Přehled účasti členů na veřejných zasedáních
Zastupitelstva obce Dolní Roveň (celkem 15) ve
volebním období od 5.11.2014 do 31.12.2017:

Příjmení a jméno zastupitele

Název
politické
strany, za
kterou
kandidoval

Neúčast na
zasedáních

Účast na
zasedáních
zastupitelstva
vyjádřená v
%

Vinařová Iva

KDU-ČSL

0

100%

Kubát Vladimír

KDU-ČSL

0

100%

Pulpit Ladislav

KDU-ČSL

1

93%

Plecháček Miloš

ODS

1

93%

Baláš Jiří

ČSSD

1

93%

Binková Leona

ODS

1

93%

Veverka Jaroslav

KDU-ČSL

2

87%

Kurková Ludmila

KDU-ČSL

2

87%

Kopřiva Martin

KDU-ČSL

2

87%

Jeřábková Hana

ČSSD

2

87%

Honzů Josef

ČSSD

2

87%

Vančura Jiří

ČSSD

3

80%

Madák Tomáš

ODS

5

67%

Valenta Jaroslav

ČSSD

5

67%

Pištora Lukáš

Soukromníci

8

47%

Přehled účasti členů Rady obce Dolní Roveň na
zasedáních ve volebním období od 5.11.2014 do
31.12.2017:

Příjmení a jméno člena rady
obce

Počet
zasedání

Účast na
zasedáních

Účast na
zasedáních
rady obce
vyjádřená v
%

Vinařová Iva

76

76

100%

Vančura Jiří

76

76

100%

Madák Tomáš

76

74

97%

Kurková Ludmila

76

69

91%

Pištora Lukáš

76

33

43%

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018
V rámci přípravy rozpočtu na rok 2018 bylo pozváno celé
zastupitelstvo obce na místní šetření po jednotlivých objektech
v majetku obce tak, abychom na místě posoudili potřeby
údržby oprav a vylepšení majetku obce.

V první řadě po dohodě s ředitelkou Masarykovy základní
školy Mgr. Michálkovou jsme dne 2.12.2017 provedli
podrobnou prohlídku obou budov školy, kde byly na místě
posouzeny potřeby školy. Plně byl uspokojen požadavek školy
na rozpočet na provozní náklady ve výši 2.795.000 Kč.
(Oproti roku 2017 zvýšení o 619.000 Kč.) Zvýšení zahrnuje
především zvýšení nákladů na opravy a údržbu a nákup nové
myčky do školní jídelny.
Přímo z rozpočtu obce je placen projekt Společnou cestou na
protidrogovou prevenci. Dále je již zpracován a zaplacen
projekt na úpravu školních dílen, který řeší rozšíření dílen a
přebudování prostor pro keramickou dílnu. Celkové
předpokládané náklady jsou 417.000 Kč. Tento projekt
upřesnil již dříve podaný záměr na MAS Holicko,
prostřednictvím kterého budeme žádat o dotaci. Přímé náklady
jsou dotovány z 85%, vedlejší z 15%. V současné době se
zpracovává také projekt na již dříve podaný záměr na
vybudování počítačové učebny na malé škole. Ve spolupráci
s Ing. Vladimírem Zevlem bylo dohodnuto výrazné rozšíření
projektu, který přispěje ke zlepšení podmínek pro děti i
učitele. Bude rozšířeno přízemí školy o nové šatny pro žáky,
sborovnu, bezbariérové WC, prostornou chodbu a nový
skladový prostor. Nový vstup bude z pohledu z ulice na pravé
straně budovy. Dále se v zahradě, vpravo od budovy, počítá
s vybudováním nového přístřešku na kola. Stávající kabinet se
přesune z půdních prostor do bývalé sborovny.
Do záměrů projektů pro MAS Holicko byla přidána úprava
dvora, venkovní učebna a oprava střechy, vše na velké škole.
V současné době obec nechala vybrousit staré pařezy a
v nejbližších dnech bude provedeno nové oplocení části
školního dvora, kde škola počítá s vybudováním nového
přístřešku na kola. Nový zpevněný přístup do školního dvora,
kolem zadní části sokolovny, bude vybudován současně s
opravou přístupové cesty vedoucí k areálu za sokolovnou, kde
bude také nový chodník pro pěší k propojení k budově
sokolovny (zmrzlina). Po vybudování této cesty bude
zneprůjezdněna cesta kolem rohu sokolovny z důvodu
bezpečnosti. Za sokolovnou v blízkosti vstupu do školního
dvora bude zabudováno několik prvků dětského hřiště
(kolotoč, houpačka atd.) pro veřejnost. Zastupitelstvo obce
také uvažuje o možnosti zastřešení stávajícího „parketu“ za
sokolovnou.
Rozpočet Mateřské školy Dolní Roveň na provozní náklady je
pro letošní rok vy výši 650.500 Kč. Zvýšení oproti
předchozímu roku je o 150.000Kč z důvodu malování budovy.
Další místní šetření po objektech v majetku obce se konalo
29.12.2017.
V Komárově se počítá s dokončením opravy hasičárny.
Vybudováním nového chodníku pro bezbariérový vstup na
hřbitov (projekt je hotový) a přesunutí vodovodu na hřbitov.
V současné době se zpracovává projekt na celý nový chodník
od křižovatky u autobusové zastávky po hřbitov. Oprava
střechy u sociálního zařízení u hřiště. V pohostinství a
v kulturním domě budou vyměněna všechna oka za plastová.
V Dolní Rovni se vypracovává projekt na nové chodníky a
veřejné osvětlení na „Malé straně“ až po prodejnu Jednoty
v Horní Rovni (vyjma úseku u malé školy). Dále na nový
chodník směrem na Moravany. A v tuto chvíli nejdůležitější
část projektu na vybudování buď chodníku na mostu směrem
na Moravany, nebo samostatné lávky. Povodí Labe nemá se
záměrem problém. Opakovaně ale jednáme se Správou a
údržbou silnic Pardubického kraje o možnostech technického
provedení a vůbec jejich souhlasu. Dále zjišťujeme technické
podmínky a možnosti vybudování lávky přes rybník „Zbraň“
tak, aby chodci nemuseli přecházet opakovaně přes

frekventovanou silnici na Moravany. V opravovaných dílnách
a garážích (bývalé zemědělské školy), kde mají zázemí
pracovníci obce, jsou již vyměněna garážová vrata, opravené
omítky a dlažby, opravuje se elektroinstalace a zabezpečení.
Počítá se s nátěry oken v sokolovně, spojovacích chodbách a v
domě č.p. 205.
V hasičárně v Dolní Rovni se v letošním roce bude
rekonstruovat sociální zařízení v 1.patře a budovat garáž pro
nový dopravní automobil Ford Transit, který byl již v březnu
hasičům předán. Byly pořízeny nové šatní skříňky a kuchyňská
linka. V Horní Rovni se plánuje vybudování přístřešku na
hřišti za prodejnou (nově kupovaný pozemek). Nové
kompletní oplocení hřiště za prodejnou, nový plot oddělující
areál u hřiště od „alejky“ a prostranství za kulturním domem.
Oprava omítek v hasičské zbrojnici.
V Litětinách oprava staré hasičské zbrojnice a dokončení
opravy hasičské zbrojnice. Úpravy v areálu u požární nádrže a
prvky nového dětského hřiště také tam.
V současné době se také zpracovává projekt na opravu střechy
sokolovny. V letošním roce počítáme také s nákupem nové
sekačky pro údržbu zeleně, traktoru na údržbu komunikací a
vozidla (fekální vůz) pro opravy kanalizace.

Pálení čarodějnic v obci dne 30. 4. 2018
Horní Roveň – Lampionový průvod vychází v 19,30 hodin od
hasičské zbrojnice v Horní Rovni směrem na hřiště, kde dojde
k zapálení hranice. Můžete se těšit na ohňostroj. K tomu
všemu na vás čeká bohaté občerstvení, k tanci a poslechu hraje
kapela Dynamic.
Litětiny – Lampionový průvod vychází v 18 hodin od hostince
U Zvoničky směrem k požární nádrži v Litětinách. Můžete se
těšit na příjemné posezení s občerstvením a hudbou.
Komárov – Od 16 hodin proběhne na hřišti v Komárově
kuličkyáda. Potom si děti budou moci vyrobit vlastní
čarodějnice a proběhne zapálení ohně. Zveme na příjemné
posezení, občerstvení zajištěno.

Volné pobíhání psů
Apelujeme na občany, aby své psy nenechávali volně pobíhat
po veřejných prostranstvích. Majitel psa je povinen zamezit
jeho volnému pobíhání a na veřejných místech ho mít neustále
pod kontrolou či dohledem. Nedostatečný je už i samotný
pohyb psa bez vodítka. Volně pobíhající pes může být
nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout lidi, především
děti, chodce, cyklisty, dále ostatní zvířata, může zavinit
dopravní nehodu nebo způsobit škodu na majetku. Majitel
zodpovídá za vzniklou škodu a musí počítat s tím, že po něm
bude požadována náhrada.
Dalším problémem jsou exkrementy. Přestupkem proti
veřejnému pořádku je i znečištění veřejného prostranství,
veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného
zařízení anebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného
prostranství.
Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti
a rizika spojená s chovem psa a zajistí tak kvalitní a bezpečné
podmínky pro ostatní obyvatele a psa samotného.

Místní poplatky – poplatek za odpady, poplatek ze
psů
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatek
na odpady ve výši Kč 500 na osobu a rok, že tento poplatek
byl splatný alespoň ve výši poloviny poplatku již dne
28.2.2018. Druhá polovina poplatku by poté měla být

uhrazena do 30.6.2018. Neuhrazené poplatky budou
vymáhány v souladu s daňovým řádem.
Poplatek ze psů byl splatný ke dni 31.3.2018. Pokud jste tento
poplatek dosud neuhradili, učiňte tak v co možná nejkratší
době.

Nájemné z obecních pozemků
Nájemné z obecních pozemků má být každoročně, v souladu
s nájemní smlouvou, uhrazeno ke dni 31.3. Žádáme občany,
kteří doposud nesplnili povinnost vyplývající z uzavřené
nájemní smlouvy, aby tak učinili co nejdříve.
GDRP
GDPR je nařízení Evropské unie o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které vstoupí
v účinnost dnem 25.5.2018. Nová pravidla se dotknou i
fungování našeho úřadu. Pro zachování soukromí při
jednáních na našem úřadě zvažujeme pořízení vyvolávacího
systému, kdy si příchozí určí pořadí a ke vstupu bude vyzván.
Do té doby prosíme občany o dodržení diskrétní vzdálenosti
při jednáních, tudíž s ohledem na velikost prostor v našich
kancelářích o vyčkání za dveřmi (na chodbě obecního úřadu).
Děkujeme za pochopení.

Modernizace silnice II/322 Komárov – napojení na
D35
V současné době se zpracovává výše uvedený projekt. Jedná
se o úsek silnice od Komárova od křižovatky na Ředice po
nájezd na D35. Rozsah modernizace je cca 1,5m. V Komárově
jsme požadovali přesunutí přechodu pro chodce dál od zatáčky
směrem ke křižovatce na Ředice. V rámci modernizace bude
vybudován nový, širší silniční most (nynější je z roku 1937),
který by měl být šikmý vzhledem k toku Lodrantky tak, aby se
zvětšil oblouk zatáčky. Na příjezdu od Dašic by měla být
šikana, která zpomalí dopravu. Realizace bude také záviset na
vlastnických vztazích dotčených pozemků. Realizace akce by
měla být již na podzim letošního roku.

Odborné posouzení stromů
Na stromy rostoucí na obecních pozemcích byl zpracován od
arboristické firmy odborný znalecký posudek na zjištění
zdravotního a bezpečnostního stavu stromů s návrhem řešení.
V letošním roce se nejaktuálněji jeví odborné ošetření lip v
„alejce“ v Horní Rovni, dále lípy před hřbitovem, u školy u
Třasákových v Horní Rovni, dále lípa u Shejbalových v Dolní
Rovni 129. Některé zásahy je třeba dělat v době vegetačního
klidu, některé naopak při olistění, ale veškeré práce budou
provedeny v průběhu letošního roku.

Zvýšení bezpečnosti dopravy na „Malé straně“
Z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy na celé „Malé straně“
především pro děti přecházející mezi budovami škol a ostatní
chodce a cyklisty, nechali jsme vypracovat návrh doplnění
dopravního značení úseku od bývalé zemědělské školy v Dolní
Rovni až po konec Litětin. Návrh zahrnuje snížení rychlosti na
30 km/hod a zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t mimo dopravní
obsluhu. Tzn. včetně zákazů odbočení pro vozidla nad 3,5 t
z hlavní silnice. Návrh budeme projednávat v nejbližší době
s Policií ČR.

Použitý olej do odpadu nepatří!
Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí. Energeticky a finančně
je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu. Proto jsme se
rozhodli využít nabídku firmy, která se zabývá likvidací
použitých olejů, a tak se v naší obci v dohledné době objeví
nové sběrné nádoby – popelnice s otvorem pro vhození PET
láhve. V jakékoli uzavíratelné PET láhvi budou moci občané
přinést a odložit přepálený olej. Sběrná místa budou shodná se
sběrnými místy na tříděný odpad, tzn. v Litětinách u bývalého
Hostince u Horáků, v Horní Rovni u sběrného dvora, v Dolní
Rovni u vlakového nádraží a v Komárově u hasičské
zbrojnice.

TJ Sokol Roveň
Pernštejn Vilém III. třída Holicko
TJ Sokol Mnětice- TJ Sokol Roveň
Ne 22.4. 16:00
TJ Sokol Roveň- SK Pardubičky „B“
So 28.4.16:30
TJ Sokol Býšť- TJ Sokol Roveň
Ne 6.5. 17:00
TJ Sokol Roveň- SK Starý Máteřov „B“
So 12.5. 17:00
TJ Sokol V.Chvojno- TJ Sokol Roveň
So 19.5. 17:00
AFK Opatovice n L„B“- TJ Sokol Roveň
So 26.5.17:00
TJ Sokol Roveň- TJ Sokol Ostřetín
So 2.6. 17:00
SK - 1. FC Mikulovice- TJ Sokol Roveň
So 9.6. 17:00
TJ Sokol Roveň- TJ Jaroslav
So 16.6. 17:00
Okresní přebor mladších žáků U13
TJ Sokol Semín-TJ Sokol Roveň
So 21.4. 13:00
TJ Sokol Roveň- TJ Sokol Rosice n L
Čt 26.4. 16:30
Dříteč/Sezemice- TJ Sokol Roveň
So 5.5. 9:30
SK Řečany nL-TJ Sokol Roveň
Út 8.5. 17:00
TJ Sokol Roveň-SK DFO Pce
Čt 17.5. 16:30
FC Mikulovice-TJ Sokol Roveň
Pá 25.5. 17:00
TJ Sokol Roveň volný los
Choltice/Živanice- TJ Sokol Roveň
Čt 31.5. 17:00
TJ Sokol Roveň- TJ Paramo Pce
Čt 14.6. 17:00
OP mladších přípravek U9 - Holicko
TJ Sokol Roveň-TJ Sokol Staré Hradiště
Čt 19.4.
SK DFO Pce-TJ Sokol Roveň
Út 24.4.
TJ Sokol Roveň-TJ Sokol Býšť
Čt 3.5.
SK FK Horní Ředice-TJ Sokol Roveň
Čt 10.5.
TJ Sokol Roveň-SK Nemošice „B“
Čt 17.5.
TJ Sokol Roveň- SK Sokol Dříteč
Čt 24.5.
SK Pardubičky „B“-TJ Sokol Roveň
Út 29.5.
TJ Sokol Roveň- SK Sparta Dašice
Čt 7.6.
SK – 1. FC Mikulovice-TJ Sokol Roveň
Čt 14.6.

17:00
17:00
16:30
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
17:00

FC Stavospol Litětiny
Pernštejn Vilém III. třída Holicko
FC Stavospol Litětiny-AFK Opatovice n L„B“-Ne 22.4. 16,00
TJ Sokol Ostřetín-FC Stavospol Litětiny
Ne 29.4. 16,30
FC Stavospol Litětiny–SK 1.FC Mikulovice Ne 6.5. 17,00
TJ Jaroslav - FC Stavospol Litětiny
Ne 13.5. 17,00
FC Stavospol Litětiny- Dražkovice
Ne 20.5. 17,00
FC Stavospol Litětiny-TJ Sokol V.Chvojno Ne 27.5. 17,00
TJ Sokol Mnětice - FC Stavospol Litětiny Ne 3.6. 17,00
FC Stavospol Litětiny – SK Pardubičky B Ne 10.6. 17,00
TJ Sokol Býšť - FC Stavospol Litětiny
Ne 17.6. 17,00

