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Výbor fotbalového oddílu Tělocvičné jednoty Sokol Roveň má zatím důvod k úsměvu.  
I v sezoně 2014/2015 je kádr prvního mužstva složen z vlastních odchovanců, příležitost 

dostávají mladí kluci a doma náš tým zatím neztratil ani bod. Zleva Ludvík Motyčka, 
Ing.František Mikuláš, Ing. Milan Cimfl, Pavel Herbst a Ing. Tomáš Hála   

      
Pernštejn okresní přebor 

 

neděle 5.října 2014           

   16:00 hodin 
                                                     

                                                                                                       

 
 
Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na derby zápase o mistrovské body v elitní okresní soutěži 
sezóny 2014/2015. Minulý týden jsme doma porazili nebezpečné Opatovice, dnes chceme 
zase bodovat naplno! Je přece posvícení a po pečené kachničce by se slušelo, aby nám 
naši borci nabídli pořádnou porci dobrého fotbalu. Stánek „U Elišky“ je pro Vás opět 
tradičně připraven, přejeme Vám krásné sportovní odpoledne na fotbale v Dolní Rovni. 
 

 

http://www.tjsokolroven.cz/kopana/rovensky-polocas


Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 
Roveň „A“ – Opatovice“A“ 3:2 (1:1), branky Mládek, Kaplan, Koláček. sestava 
Baláš 2 - Král D. 1, Koláček M. 2.5, Mládek 2.5, Zeman 1.5 - Brňák 3.5 - Kaplan 
2, Madák 3, Mikuláš 2, Mile 2 - Absolon 2.5. Střídali: Rataj, Šándor Ma., Roček. 
Důležité vítězství se soupeřem, který má svou kvalitu, 2x v zápase vedl, přesto 
dvě minuty před koncem z penalty rozhodl Martin Koláček   
 Roveň „B“ – Ředice „B“ 3:2 (2:1), branky Dušek 3, Zápas 
rozhodl hattrickem Jakub Dušek (obrázek vlevo), sestava 
Rojkovič – R.Král, Roček, Mládek, Milan Kašpar – Šándor Mi., 
Prokeš, Johanides, Motyčka P. – Dušek, Nečesaný, stř. 

Ma.Šándor, R.Shejbal, Přibyl.  Mnoho dalších šancí zůstalo nevyužitých, hosté 
zápas zdramatizovali v závěru 
Elévové: Dašice–Roveň 4:5, Kosina 3, Svoboda 2, Roveň-Nemošice 9:7 
Kosina 5, Svoboda 4, Roveň-Ostřešany 8:8, Kosina 3, Svoboda 2, Chabada 2, 
Jedlička                                                                                                                         Michal Kosina                                                                                                                                                                

Roveňský poločas se zeptal za Vás před komunálními volbami 2014 

 
Poslední  RP dal prostor k tomu, aby Vám sdělili své názory kandidáti voleb do obecního 
zastupitelstva, kteří jsou členy TJ Sokol Roveň, konkrétně Tomáš Madák (27 let) a Pavel Švarc 
(23 let) – oba kandidátní listina Sdružení ODS a nezávislých kandidátů, Pavel Herbst (34 let), 
kandidátní listina KDU-ČSL a Jaroslav Valenta (50 let), kandidátní listina ČSSD. Dnes, týden 
před volbami ještě jednou mimořádně Roveňský poločas otevírá téma obec – sport – fotbal. 
Prostor tentokráte dostávají nejvyšší představitelé obce z končícího volebního období, paní 
starostka Iva Vinařová (kandidující za KDU-ČSL, 63 let)  a oba místostarostové, Miloš Plecháček 
(ODS, 55 let) a Jiří Vančura (ČSSD, 50 let), kteří budou opět usilovat o zvolení do nového 
zastupitelstva. O vyjádření jsme požádali i člena výboru TJ Sokol Roveň Ing.Františka Mikuláše 
(ODS, 63 let), který již byl zastupitelem i v končícím volebním období.     

 

                         
         Iva Vinařová                   Miloš Plecháček                Jiří Vančura               Ing.František Mikuláš  

 
Všem jsme položili stejné otázky: 

1. Čeho si osobně nejvíce ceníte z toho, co se podařilo pro rozvoj obce udělat  
v minulém volebním období, co Vás trápí nejvíce, že se úplně nepovedlo? 

2. Pokud budete zvolení, jaké jsou Vaše prioritní cíle, které chcete prosazovat  
 pro další rozvoj naší obce? 

3. Co další rozvoj sportu v obci a spolupráce s TJ Sokol Roveň. Jaké jsou Vaše představy? 
 

Iva Vinařová 
ad 1) Nejdůležitější a nejnáročnější byla výstavba a zprovoznění kanalizace a čističky odpadních 
vod v obci. Trápí mě problémy spojené s výstavbou a provozem kanalizace, které se dotkly téměř 
všech občanů obce. 
ad 2) Prioritní bude realizace protipovodňových opatření. V současné době se zpracovává studie 
protipovodňových opatření. Pořadí důležitosti dalších akcí bych ráda zjistila anketou občanů obce 
na řešení potřeb, problémů a přání na rozvoj obce. 
ad 3) Další podpora sportu je velmi důležitá, především podpora práce s mládeží. Je všeobecně 
známo, že obec má sokolovnu dlouhodobě pronajatou a platí její provoz. V sokolovně se podařilo 
zásadním způsobem opravit sociální zařízení, podlahu v tělocvičně a světla. Větší investice nelze 
realizovat /zákon o obcích, dotace/, pokud nebude převedena na obec, o čemž s TJ Sokol Roveň 
již delší dobu jednáme. Výše uvedené se samozřejmě týká jak budovy sokolovny, tak areálu za ní. 
Do příštího volebního období si přeji dostatek finančních prostředků na uskutečnění zkvalitnění 
života v naší obci pro všechny občany. Všem čtenářům ROPOLA přeji hodně zdraví a sportu zdar!  
Iva Vinařová  



Miloš Plecháček 
ad 1) Jelikož toto je čtení na poločas, tak se budu držet téma sport a relax. Akcí č.1 je vybudování 
„nového Strahova“ (pozn. sportovní areál s umělými povrchy za školkou v Dolní Rovni). Po 
dodělání osvětlení bude tento areál sloužit sportu po celý rok. Dále pokračování v postupném 
doplňování cvičebních zařízení ve sportovně relaxačních koutcích ve všech našich obcích. A v 
neposlední řadě, že se podařilo již v téměř odepsané sokolovně obnovit divadlo. A co mě trápí, je 
to, že se nepodařil převod sokolovny na obec.  
ad 2) Dokončit převod sokolovny na obec tak, aby se mohlo začít s nutnými opravami a 
modernizací. 
ad 3) Moc mě mrzí, že tak nějak vyšuměl projekt Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka. Tato 
škola vychovala mnoho hráčů, kteří dnes hrají okresní a krajské soutěže a poprvé v historii 
můžeme říci, že z naší obce jezdí reprezentovat Česko a hrát první ligu kluk z Rovně, Honza 
Shejbal, absolvent této školy. Obnovení této školy by určitě prospělo všem týmům. Miloš 
Plecháček 

Jiří Vančura 
ad 1) V tomto volebním období se podařilo udělat a dokončit mnoho věcí, jmenujme například 
vybudování sportovního areálu za školkou, dětských hřišť ve všech obcích, na Horní Rovni jsou 
nové posilovací stroje, náročnou akcí bylo dokončení a zprovoznění čističky odpadních vod, 
úprava areálu a vybudování parkoviště u malé školy, pracovali jsme na zlepšování životního 
prostředí v obci, byly podporovány kulturní a sportovní akce. A mnoho dalšího… A že by se úplně 
něco nepovedlo? Nevím, nejsem si vědom, myslím si, že jsme se snažili se všemi problémy, 
pokud vznikly, nějak vypořádat. 
ad 2) Rád bych, aby i nadále bylo maximálně využíváno čerpání dotací z fondů z EU ve prospěch 
obce, pro občany byla zachována zdravotní péče a veškeré služby v obci, aby se pokračovalo v 
čištění potoka a ve zlepšování životního prostředí, uvítal bych větší spolupráci s policií pro lepší 
bezpečnost našich občanů a hlavně dětí. Určitě bude potřeba dokončit opravu obecních bytových 
jednotek, které budou k dispozici pro naše občany. 
ad 3) Nejen sport, ale i kultura jsou v naší obci velmi podporovány, obecní úřad spolupracuje se 
všemi spolky v obci a věřím, že tomu tak bude i v novém volebním období. Co se týká TJ – stále 
se řeší získání areálu sokolovny do vlastnictví obce, tak bych byl rád, kdyby se tuto věc podařilo 
dotáhnout do konce. Sportovní areály v obci máme, bylo by dobré se i nadále podílet na jejich 
rozvoji, ale hlavně bych si přál, aby nejen TJ Sokol Roveň měla dostatek kvalitních a dobrých 
fotbalistů a sportovců, ale aby se celkově všechny druhy sportu v naší obci rozvíjely a zájem 
občanů o sport v naší obci byl. Jiří Vančura  

Ing. František Mikuláš 
ad 1) Za stranu ODS jsem kandidoval v minulých volbách jako nestraník. V blížících se volbách 
jsem byl osloven seskupením ODS a nezávislí. Kandiduji jako nezávislý. Jsem dlouholetý 
funkcionář Sokola Roveň. Dříve jsem byl trenérem všech věkových kategorií fotbalového oddílu 
Sokola Roveň. Poslední volební období jsem byl členem zastupitelstva. Myslím, že dosavadní 
investice a aktivita obce směřují jednoznačně k zlepšení života všech občanů v obci.  
ad 2) V minulých letech proběhla rekonstrukce vodovodu, rozvodů elektrické energie, byl přiveden 
do obce plyn, byla provedena tlaková kanalizace, souběžně s rekonstrukcí komunikace II. třídy v 
obci byly opraveny stávající a vybudovány nové chodníky. Je jasné, že při těchto investicích 
nejsou splněny okamžité požadavky jednotlivců. Velmi mne překvapil počet kandidátů do obecních 
voleb. V době, kdy jsou výše zmíněné investice dokončeny a ekonomika je zdravá, objeví 
se subjekty, které nikdy nekandidovaly nebo výjimečně, a to ještě s neúplnou 
kandidátkou. Přitom kandidáti (všech subjektů nevyjímaje) v drtivé většině na veřejná jednání 
zastupitelstva nechodí. V opačném případě by informovanost o plánech obce na další investice, 
které by život v obci dále zlepšovaly, byla větší, možná i kritika menší. 
ad 3) Nadále se budu snažit jako člen Sokola Roveň o větší angažovanost  
obce v získávání mládeže pro sport ( v Rovni hlavně fotbal). Obec by měla nejen pasivně (nové 
hřiště, údržba stávajících), ale i aktivně vytvářet podmínky pro sportování mládeže  ( spoluúčast při 
náboru ve škole, garantování žákovských turnajů atd.). Věřím, že konečně nejvyšší orgány Sokola 
se sídlem v Praze po několika letech jednání svolí k převodu sokolovny na obec. 

 

Jak se hrálo minulou sezónu? 

 
Dašice „A“ - Roveň „A“ 4:0 (1:0), branky V.Englich, Zamastil O.Šmejda, P.Šmejda 

Roveň „A“ – Dašice „A“ 4:0 (3:0), branky Absolon 2, Madák, Kašpar 

 

Jak hrál náš soupeř v minulém kole? 

Zápas minulého kola Křičeň – Dašice byl odložen a hraje se až 28.10.2014, týden předtím  
Opatovice „A“ – Dašice“A“ 6:5 (4:2), za hosty P. Šmejda 3, J.Englich a Cabicar 



 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru a Hainz – sportovní trofeje IV. třídy Holicko 

 

Další program našich mužstev  

 
TJ Sokol Roveň - AFK Horní Jelení Čt 9.10.17:00, elévové U-8 

SK Křičeň - TJ Sokol Roveň „A“ So 11.10.16:00 
TJ Sokol Roveň „B“ - TJ Bukovka Ne 12.10.16:00 

TJ Sokol Roveň „A“- TJ Valy So 18.10.15:30 
SK Sparta Dašice „B“ - TJ Sokol Roveň „B“ So 18.10.15:30 

 

      
 

 


