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Obrázkem se vracíme k poslednímu vzájemnému derby prvních týmů dnešních soupeřů. 
Hrálo se v Litětinách dne 31.7.2013 „O putovní pohár starostky obce Dolní Roveň“ 

 a vítězem byl TJ Sokol Roveň po výhře 2:1, za domácí skóroval Michal  Pekárek  
a za Roveň 2x Milan Absolon  

 
 
 

Fotbalové hřiště  za  sokolovnou  
v Dolní Rovni  

 
Neděle 22. září 2013   

16:30 hodin         
IV.třída Holicko 

                                            

 
 

Derby. To je mimořádný zápas kdekoliv, na jakékoliv výkonnostní úrovni. V letošním 
roce budeme dnes již potřetí svědky vzájemného měření sil obou soupeřů. V jarním 
 mistrovském zápase rezervních týmů byl šťastnější tým FC Litětiny, který v Rovni vyhrál 
v poměru 2:1, v pohárovém klání áček stejným poměrem zvítězil TJ Sokol Roveň na hřišti 
v Litětinách. Jak to dopadne dnes, týden před roveňským posvícením? Uvidíme, v 18:20 
hodin budeme všichni moudřejší… Dovolte, abychom Vás ještě v úvodu upozornili na 
změnu, za týden, o posvícení, bude hrát naše béčko po dohodě se soupeřem svůj zápas 
v neděli na domácím hřišti! Přejeme Vám krásný sportovní zážitek a nezapomeňte, že i 
dnes je pro Vás připraven občerstvovací stánek „U Elišky“.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Poslední zápasy TJ Sokol Roveň 
TJ Sokol Roveň „A“ – TJ Valy  0:1 (0:0), sestava Klasický zápas blbec. Pět našich vyložených 
šancí zůstalo bez využití, nutno poznamenat, že doslova čaroval hostující gólman Šutovec. Hosté 
se štěstím rozhodli zápas v poslední minutě, když nejprve obrovskou šanci zlikvidoval Baláš, 
bohužel míč vrácený hlavou skončil v naší síti.  
Dříteč „B“- Roveň“B“ 0:1 (0:0), branka Hloupý, sestava J. Baláš - M. Nečesaný, R. Král, J. 
Roček,P. Švarc - J. Dušek, M. Šándor, L. Hloupý, F. Pýcha - J. Prokeš, L. Johanides (střídali M. 
Cimfl, P. Motyčka, R. Přibyl a M. Rojkovič)  V zápase podržel gólman Honza Baláš, a tak po 
vyrovnaném zápase putovaly 3 body do Rovně  
Elévové U-10:  Roveň -  Opatovice 5:19, branky D.Kosina 3, Mikuláš 2 
       

Referát Radka Krále z jarního mistrovského zápasu dnešních soupeřů 
 
     Roveň „B“ – Litětiny „B“ 1:2 (0:1), góly R.Král – T.Mikan, vlastní P.Motyčka, 120 diváků  

Sestava domácích: M. Rojkovič – Z. Motyčka, M. Brňák, P. Švarc, L. 
Johanides – D. Šišán, R. Král, J. Prokeš, J. Dušek – R. Přibyl, M. 
Šándor střídali: F. Pýcha, P. Motyčka, L. Hloupý, R. Pachovský. Do 
vedení nás mohl dostat ve 20. minutě  D. Šišán, ale v rozhodující 
chvilce si dal míč daleko od nohy a Slukyn v brance Litětin rychlým 
pádem pod nohy tuto šanci zneškodnil. V 28. minutě kopal T. Plžík na 
branku přímý kop, M. Rojkovič míč neudržel a důrazný T. Mikan ho 
dostal do sítě 0:1. Do přestávky se nám podařilo srovnat, to když se 
se štěstím po rohu prosadil na první tyči R. Král,  1:1.  V 65. minutě 
jsme měli největší šanci druhého poločasu, to když po závaru ve 
vápně se míč odrazil od tyče a putoval po brankové čáře, ale nikdo 
z našich ho do sítě dostat nedokázal. V 75. minutě zaskřípala 
komunikace mezi naší obranou a brankářem a byl z toho vlastenec a 
lá lob Karla Poborského - 1:2. Šanci srovnat jsme měli v 80 minutě, to 
když po centru R. Krále zakončoval J. Prokeš, bohužel opět jen do 

tyče.  Závěrem: Hosté, kteří si žádnou šanci nevypracovali a kloudně na branku nevystřelili, tak 
zvítězili.  My jsme podali  žalostný výkon v čele s nejistým M. Rojkovičem v brance. Hráči Litětin 
dali do zápasu "větší srdce". Pozn.: Na snímku předsedové oddílů Ing.Milan Cimfl a Libor Hájek. 
 

Roveňský poločas se zeptal za Vás, paní Ivy Vinařové, starostky Dolní Rovně 
Dne 31.7.2013 se uskutečnilo historicky první utkání 
mezi týmy FC Litětiny a TJ Sokol Roveň „O putovní 
pohár starostky obce Dolní Roveň“. Dnes se hraje 
derby rezervních týmů obou rivalů, tentokráte o 
mistrovské body IV.třídy Holicko. S ohledem na 
skutečnost, že na dnešní zápas dorazí diváci ze všech 
čtyř našich obcí, připravili jsme pro toto vydání 
Roveňského poločasu povídání, které může zajímat 
nejen domácí příznivce. Připravili jsme pár otázek pro 
nejvyššího představitele naší obce, paní starostku, Ivu 
Vinařovou (na snímku s kapitány Karlem Pěkným a 
Václavem Melcem). 
Jak zmiňujeme výše, nedávno se hrálo v Litětinách 
poprvé o Váš putovní pohár. Můžete přiblížit, jak 
tato myšlenka vznikla? 
Fotbal obec podporuje v obou oddílech a toto je 
možnost k přátelskému setkání a poměření sil obou 
týmů i jejich příznivců. Chtěla bych poděkovat 
pořádajícímu FC Litětiny za vzornou přípravu zápasu, 
hráčům za odvedené sportovní výkony a divákům za 
velmi příjemnou atmosféru. Dle dohody se příští rok 

pořadatelství ujme TJ Sokol Roveň a byla bych velmi ráda, kdyby se k uspořádání našel                                                                          
termín o posvícení. 
V současné době lze již zřetelně pozorovat rysy budoucího sportovního komplexu, který se 
rodí v areálu vedle asfaltového hřiště za školkou. Můžete našim divákům přiblížit, co vše 
tento areál bude zahrnovat, kdy začne sloužit svému účelu a kdo ho bude moci využívat?  



Oficiální název je „Víceúčelové sportoviště Dolní Roveň“. Hlavní hrací plocha hřiště bude z 
umělého trávníku pro hraní volejbalu, basketbalu, tenisu, fotbalu. Barva povrchu bude zelená s 
barevně odlišenými lajnami pro jednotlivé sporty. Hřiště bude opatřeno ochrannými sítěmi. 
Běžecká dráha z vodopropustného, cihlově červeného tartanu, délka vnitřního oválu dráhy je 
150m, v severní části ovál doplňují dráhy pro sprint délky 60m. Dráha pro skok daleký ve shodném 
provedení jako běžecká dráha celkové délky 40m a doskočiště o hloubce 9+1m. Prostě takový náš 
nový „Strahov“. Stavba by měla být dokončena do konce září, plánujeme den otevřených dveří dne 
28. 9. 2013 společně s oslavou 80 let Masarykovy základní školy. Sloužit svému účelu by hřiště 
mělo hned po dokončení a využívat ho budou moci všichni občané obce. Samozřejmě také 
základní škola pro výuku tělesné výchovy. 
Můžete upřesnit, kdo je zhotovitelem tohoto díla, jaká bude celková cena tohoto díla a z 
jakých zdrojů je financováno? Na základě výsledku výběrového řízení se zhotovitelem tohoto 
díla stala firma Dlažba Vysoké Mýto s nejnižší nabídkovou cenou 3,5 mil.Kč, když předpokládaná 
cena díla byla 4,5 mil.Kč. Stavba je financována z rozpočtu obce a z dotace ze SFŽP z Programu 
rozvoje venkova ČR ve výši 527 tis.Kč. 
Někteří naši občané se ptají, proč tento areál nemohl vzniknout v místech současného 
asfaltového hřiště. Ne každý zná odpověď, proto prosím, můžete toto našim divákům 
upřesnit? 
Asfaltové hřiště je v majetku Sokola a obec ze zákona nesmí stavět stavby na cizích pozemcích, 
také samozřejmě na ně nemůže dostat žádné dotace. Asfaltové hřiště i nadále může dobře sloužit 
k volným hrám dětí, případně ke společenským akcím. 
Mluvilo se rovněž o záměru stavět krytou sportovní halu. Uvažuje se do budoucna i s touto 
investicí? 
Projekt na krytou sportovní halu je hotový. Místo pro stavbu je také ponecháno, mezi stávajícími 
dílnami základní školy a novým hřištěm. Takže uvidíme, jaké budou možnosti dotací v novém 
plánovacím období. Připravenému štěstí přeje, uvidíme. 
V současné době obec Dolní Roveň provozuje na základě dlouhodobé smlouvy s ČOS budovu 
sokolovny, záměrem je její převod do majetku obce.  
Můžete našim divákům přiblížit, jaký je aktuální stav jednání v dané věci, jaký je záměr 
budoucího využití této budovy?  
Sokolovnu má obec od ČOS pronajatou od roku 2004 na 25 let a o jejím převodu – daru obci se 
hovoří už hodně dlouho. Letos v březnu valná hromada TJ Sokola Roveň tento 
převod schválila, ale prozatím na obec oficiální nabídka nepřišla. Před převodem je totiž nutné 
zrušit zástavní právo smluvní ve prospěch ČOS Praha ve výši 14 mil.Kč. Takže to je spíše dotaz 
na starostu Sokola. Další využití samozřejmě stávající. Sportu a kultury není nikdy dost. 
Budova sokolovny se v několika minulých letech, hlavně díky obci, dočkala tolik 
potřebných stavebních oprav, můžete i tuto oblast zmínit? 
I když se obec snažila průběžně sokolovnu udržovat, impulsem k větším opravám byl okamžitý 
zákaz používání sokolovny pro žáky základní školy Krajskou hygienickou stanicí Pardubického 
kraje v prosinci 2012. Musela být provedena oprava podlahy v tělocvičně protiskluzovou úpravou, 
oprava dřevěného obložení stěn, oprava elektroinstalace – osvětlení na chodbách, opravy 
sociálního zařízení dívek i chlapců včetně obkladů a zařízení, nátěry dveří, včetně nových klik, 
výmalby, boileru, odvětrání tělocvičny, lavičky do šaten atd. Co dodat, sokolovna velmi zkrásněla a 
děti, a nejen ony, už opět mohou cvičit v podstatně lepším prostředí. 
Nejen sportem živ je člověk, můžete proto nastínit, co dalšího občany našich čtyř obcí čeká, 
na co se mají připravit či těšit v nejbližším období či následujících letech? 
V blízké době otevření sběrného dvora v Horní Rovni. Tam se otevření oddaluje především z 
administrativních důvodů, jedná se o společnou akci několika obcí Holicka a ne všude je 
dokončeno. Nyní je prováděna restaurátorská oprava kulturní památky „Socha sv. Jana 
Nepomuckého v Komárově“. V Dolní Rovni by měla být oprava sousoší dokončena do 28.10.2013. 
V současné době probíhá územní a stavební řízení na „rozšíření parkovacího stání u základní 
školy a hřbitova v Horní Rovni“. Vznikne 12 nových parkovacích míst v části bývalé zahrady školy, 
které jsou velmi potřebné z pohledu bezpečnosti provozu a dětí navštěvujících „malou“ školu. 
Současně bude také vybudován nový chodník od mostu k Crkalovým. 
Zhruba za měsíc nás v celé republice čekají předčasné parlamentní volby. V médiích 
proběhla informace, že rovněž Vy budete jednou z volených kandidátek. Co byste chtěla v 
této věci našim čtenářům sdělit, co byste v případě Vašeho zvolení chtěla prioritně 
prosazovat? 
Kandidatury do předčasných voleb do PS jsem se vzdala. Chci dál pracovat pro obec Dolní Roveň. 
Jaký je Váš tip na výsledek dnešního zápasu? 
Tipuji remízu v poměru  2:2. 
Na závěr klasická otázka, co chcete vzkázat hráčům, funkcionářům a divákům obou oddílů? 
Všem přeji pevné zdraví a štěstí, aby to zdraví bylo, všechno ostatní pak může být také. 
 



 
 

Dvě otázky pro dva kamarády a soupeře 
Jak tipuješ výsledek dnešního derby, tipneš střelce gólů? 
Pavel Švarc (TJ Sokol Roveň): Myslim si, ze Roveň zvítězí 3:1, góly Prokeš, Pýcha, Dušek - 
Komárek. Hlavně ať už nedá gól Tomáš Mikan - kdo to pak má poslouchat :-). 
Tomáš Mikan (FC Litětiny):  1:2 pro nás, góly Johanides za domácí a za hosty Klement 
 a Kremlička. 
 Pár slov k soupeři, koho z týmu soupeře se obáváš nejvíce a proč? 
Pavel:  V minulém zápase nás porazili, takže svou kvalitu rozhodně mají. 
Například Klement má střeleckou formu. Ale pokud nastoupí, tak si musíme dat 
pozor na útočnou dvojici Komárek - Kremlička. 

Tomáš:  Těžko hodnotit formu soupeře, výsledky Rovně jsou jako 
den a noc. Určitě má kvalitnější kádr než Litětiny, my to ale 
doháníme bojovností. Čeká nás těžké utkání, domácí nebudou 
chtít prohrát na domácím hřišti dvakrát za sebou a nechají na hřišti 
vše. Očekávám bojovné utkání, které mnoho fotbalové krásy 
nenabídne, a které rozhodne ve formě hrající Klement. Pokud nastoupí, tak za 
jednoho z nejnebezpečnějších hráčů Rovně považuju Jiřího Ročka, jeho 
dalekonosné projektily straší nejednoho okresního brankáře :-).  

 
Náš soupeř v minulém kole 

Litětiny „B“ – Býšť 0:2 (0:1) 
 

Tabulka IV.třídy Holicko 
 
 

 
 
 

Další program našich mužstev 
 
SK Nemošice  - TJ Sokol Roveň“A“  So  28.9.16:30 
Sokol Roveň „B“              - TJ Sokol Mnětice „B“   Ne  29.9.16:30 změna !!! 
TJ Sokol Roveň“A“  - Sokol Dříteč „A“   So  5.10.16:00 
TJ Sokol Roveň „B“   - Ředice „B“                  Ne  6.10.16:00 
 

 


