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Závěr
Úvod
Rok 2009 se odvíjel po celospolečenské stránce ve znamení pádu vlády. Vládě ODS premiéra
Mirka Topolánka totiž vyslovilo 24. března 2009 nedůvěru 101 poslanců (pro bylo jen 96
poslanců). Je to poprvé v historii Česka, co vláda skončila tímto způsobem. Navíc měl její pád
mezinárodní rozměr - odehrál se totiž zhruba v polovině českého předsednictví Evropské unii,
což se za posledních deset let v unii nestalo.
Další významnou a do nekonečna diskutovanou věcí pak bylo odložení plánovaných voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z důvodu tzv. „ústavní krize“, vzniklé na základě
stížnosti poslance Melčáka a následného rozhodnutí Ústavního soudu.
Celý rok pak bohužel probíhal opět pod vlivem pokračující a stále se prohlubující
hospodářské krize.
Co se mimořádných „domácích“ událostí týká, tak šlo především o dva požáry ve Svaté
Kateřině. V pátek 13.2. tam vyhořel objekt staré školy společnosti Zelený háj s.r.o. (z budovy
zůstalo jen ohořelé zdivo), podruhé hořelo u pana Josefa Kletečky dne 26.11. Následky
požáru, vzniklého od komína, nejprve nevypadaly nijak zvlášť strašlivě, nakonec se však
ukázalo, že bude nutné celý objekt zbourat.
V červenci došlo v centru Rozvadova - dá se říci za bílého dne - k loupežnému přepadení.
Díky kamerovému systému, instalovanému v kasinu Kingś, a následnému pohotovému
zákroku členů jeho ochranky, byl ozbrojený pachatel na místě zadržen a předán příslušníkům
Policie ČR. To ovšem nebyl jediný násilný čin - na konci roku došlo také k přepadení benziny
ÖMV v Rozvadově. Vše se naštěstí obešlo bez zranění.
23. prosince 2009 se pak, na den přesně po dvaceti letech, uskutečnil v Nových Domcích
slavnostní akt u příležitosti dvacetiletého výročí otevření česko – německých hranic.

1. Zastupitelstvo obce
I v roce 2009 se zastupitelstvo obce scházelo na svých zasedáních pravidelně každou třetí
středu v měsíci a i v tomto roce se projednávaly a řešily především majetkové a finanční
otázky a žádosti.
Většina žadatelů o finanční příspěvek zůstává každým rokem stejná – tak Svaz tělesně
postižených v ČR, MO Bor požadoval 3.000,- Kč, Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje, Tachov 5.000,- Kč, Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti
46.440,- Kč, OMS Tachov na pořádání akce „Pohár Českého lesa“ v Rozvadově 25.000,- Kč,
MS Tetřívek na svou činnost 15.000,- Kč. Římskokatolická farnost Bor žádala dokonce 2x –
poprvé jí bylo schváleno na opravu rozvadovského kostela 100.000,- Kč, poté žádala znovu o
dodatečný příspěvek na r. 2009 ve výši 135.524,80 Kč. I tento příspěvek obec schválila.
Zastupitelstvem bylo také odsouhlaseno uzavření darovací smlouvy s Psychiatrickou
léčebnou v Dobřanech na darování zboží, předaného obci ČOI.
Vzhledem k rostoucím nákladům na svoz pevného domovního odpadu byly v únoru
schváleny též nové ceny za svoz odpadu pro občany obce s 25% dotací obce pro r. 2009 takto:
nádoba 110+120 l 1x7 dní – roční 1.652,- Kč, čtvrtletní 464,- Kč, 1x 14 dní – roční 1.093,Kč, čtvrtletní 308,- Kč, nádoba 240 1x7 dní – roční 2.728,- Kč, čtvrtletní 740,- Kč, 1x 14 dní
– roční 2.056,- Kč, čtvrtletní 572,- Kč. V tomto měsíci byl též schválen záměr zavést v obci
místní pracoviště Czech Pointu. Zřízením tohoto pracoviště se občanům výrazně usnadnilo
získávání např. výpisů z katastru nemovitostí či z rejstříku trestů. V únoru byly též
odsouhlaseny první prodeje obecních zahrádek jejich stávajícím nájemcům.
V květnu byl zastupitelstvem schválen dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu parkoviště
kamionů Svatá Kateřina s NETTO s.r.o. – pronajímaná plocha 38.592 m2 na dobou určitou
do 31.12.2026, zástavní smlouva s NETTO s.r.o. na zajištění veškerých pohledávek
zástavního věřitele (Obce) vůči zástavci (NETTO s.r.o.) do celkové výše 5.000.000,- Kč,
smlouva o zřízení věcného břemene s NETTO s.r.o. ve výši 2.200.000,- Kč na přístup a
příjezd k ČSPHM ve Svaté Kateřině, smlouva na prodej p.p.č. 367/15 o výměře 1.535 m2 a
st.p.č. 241 o výměře 165 m2 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova společnosti NETTO s.r.o. za
cenu 3.400.000,- Kč a uzavření smluvního závazku se společností NETTO s.r.o. na
poskytnutí příspěvku 250.000,- Kč na školství (50 tis. po dobu 5 let).
Na červnovém zasedání byla odsouhlasena výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ
Rozvadov na školní rok 2009/2010 v částce 150,- Kč měsíčně. Protože stávající ředitelka ZŠ
Mgr. Dana Lencová dala ke konci prázdnin výpověď z pracovního poměru z důvodu jejího
odstěhování z obce, schválilo zastupitelstvo vyhlášení výběrového řízení na novou ředitelku
ZŠ.
V srpnu pak byla konečně po několika letech dořešena kauza unikající vody v bytovce č.p.
225 v Rozvadov a bylo schváleno vrácení přeplatku za odběr vody jednotlivým rodinám
v bytovce za období r. 2000 – 2007, přičemž celková částka pro celou bytovku činila 53.482,Kč. Na tom samém zasedání bylo odsouhlaseno navýšení nájemného v obecních bytech
z původních 18,05 Kč na 20,00 Kč od 1.1.2010.
2. Výstavba, sociálněekonomický rozvoj
Asi nejrozsáhlejší stavební „obecní“ akcí v roce 2009 byla v lednu schválená
„Rekonstrukce místní komunikace na parcele č. kat. 1491/1 v obci Rozvadov“ v ceně
2.226.147,28 Kč vč. DPH, provedená firmou Silnice Klatovy a.s. Jednalo se o opravu
komunikace od pošty směrem na Svatou Kateřinu. V průběhu akce se však zjistilo, že bude
nutné zadat vícepráce a proto byla v dubnu zastupitelstvem schválena nabídka společnosti

Silnice Klatovy a.s. na provedení zpevnění povrchu MK v odbočce „mezi Jančovičem a
Hlaváčkem“ v ceně 73.251,05 Kč vč. DPH a dále na prodloužení budované komunikace o 12
m až k vjezdu do zahrady p. Ábela v ceně 111.569,64 Kč. Při financování výstavby byly
použity finance, získané z programu EU – ROP Jihozápad ve výši 2.265.951,47 Kč.
Další velkou akcí, kterou obec v tomto roce financovala, byla rekonstrukce obecního
objektu č.p. 104 v Rozvadově (budova naproti OÚ). Na červnovém zasedání schválilo
zastupitelstvo na základě provedeného výběrového řízení uzavření smlouvy na rekonstrukci
tohoto objektu firmou J. Červený s.r.o., Tachov v celkové ceně 1.686.323,- Kč, v červenci
pak odsouhlasilo ještě provedení změn při rekonstrukci oproti PD v nákladech o celkové výši
61.724,- Kč bez DPH. Akce proběhla za přispění dotace z Programu a stabilizace obnovy
venkova Plzeňského kraje ve výši 200.000,- Kč. Přestože měla být rekonstrukce hotová do
poloviny prosince roku 2009, plánovaný termín se firmě dodržet nepovedlo. Diskutabilní je i
výsledek dosud provedených prací, neboť plíseň v přízemí budovy se úpravami odstranit
nepodařilo a toto téma bylo pak pochopitelně předmětem několika jednání obecního
zastupitelstva.
V tomto roce byly též schváleny změny č. 4 - 6 územního plánu sídelního útvaru
Rozvadov v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova a v k.ú. Střeble pro výstavbu fotovoltaických
elektráren. Dlužno říci, že rozsáhlá černá plocha solárních panelů, vybudovaná mezi Svatou
Kateřinou a Rozcestím, naší obci na kráse rozhodně nepřidala.
Co se týká individuální výstavby rodinných domů, tak na rozprodaných parcelách
v lokalitě pod Březovou je setrvalý stav, tzn. že žádný nový dům tam postaven nebyl.
Od července až do konce roku pak probíhala mezi starostou a projektantem obce p.
Rýdlem z Plané neúspěšná jednání ohledně dokončení všech dlouhodobě rozdělaných
projektových prací pro obec panem Rýdlem, zejména získání územního rozhodnutí na
inženýrské sítě pro výstavbu RD na p.p.č. 25/1 (za novou bytovkou), jejichž výstavba je
plánována v příštím roce.
Plánovaný záměr opravy budovy školy v tomto roce bohužel nevyšel, neboť se obci
nepodařilo získat potřebnou dotaci.
Letos se však podařilo alespoň získat dotaci na osazení turistických odpočívek v rámci
našeho Mikroregionu Bor. Celkové náklady na pořízených 21 ks odpočívek byly 241.500,Kč, z toho 140.000,- Kč činila dotace od Plzeňského kraje, samy obce mikroregionu přispěly
67.662,- Kč. Všechny odpočívky jsou vedeny v majetku Obce Rozvadov, v katastru naší obce
jich však bylo osazeno jen 7, o zbytek se podělily ostatní obce mikroregionu.
3. Volby
V roce 2009 se měly původně konat dvoje volby, a to do Evropského Parlamentu a do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volby do Evropského Parlamentu proběhly v pátek 5.6. a v sobotu 6.6. 2009.
V Rozvadově dopadly výsledky těchto voleb následovně:
Účast voličů byla podle očekávání velice nízká, z celkového počtu 483 voličů naší obce přišlo
volit 81.
Alespoň 1 hlas získaly následující strany:
Libertas.cz – 5, KDU-ČSL – 2, Věci veřejné – 1, ODS – 8, Suverenita – 13, Volte Pravý Blok
– www.cibulka.net - 1, Evropská demokratická strana – 1, Demokratická Strana Zelených – 1,
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy – 1, KSČM – 24, Strana zelených – 1, Koruna
Česká – 1, Strana soukromníků ČR – 1, Dělnická strana – 1, Nezávislí – 1, ČSSD – 15.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října
2009, se nakonec z politických důvodů (viz úvod) neuskutečnily a byly přeloženy na rok
2010.
4. Majetek obce, hospodaření
Celková hodnota majetku obce k 31.12.2009 činila 211.397.718,3 Kč.
Hodnota budov a staveb k tomuto datu byla vedena ve výši 183.761.767,35 Kč, pozemků ve
výši 14.601.984,28 Kč a samostatných movitých věcí ve výši 8.805.135,- Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek měl hodnotu 2.171.820,50 Kč.
Peněžní prostředky na základním běžném účtu v bance činily 12.055.193,73 Kč.
5. Obyvatelstvo
K 31.12.2009 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 567 občanů,
což je přesně stejný počet, jako na konci roku 2008. Poměr mezi jednotlivými pohlavími se
ovšem mírně změnil, a to o 3 ve prospěch mužů.

Obec Rozvadov celkem
Část Rozvadov
Část Sv. Kateřina
Část Nové Domky
Část Milíře
Část Diana
Část Rozcestí

počet obyv.
567
466
41
19
8
22
11

z toho mužů
283
234
18
11
4
9
7

z toho žen
284
232
23
8
4
13
4

K trvalému pobytu v naší obci se v tomto roce přihlásili:
v únoru Angela Phamová, v březnu Kateřina Vokolková, v červnu Ondřej Turoň,
manželé Martin a Václava Touškovi a Miroslav Lenc, v říjnu manželé Bohumil a Eva
Brůnovi se synem Pavlem a dcerou Evou a Pavel Liška.
Z trvalého pobytu v obci se letos odhlásili:
v únoru Květuše Packanová, v květnu Martin Kunc a Michaela Skuhrová, v červnu
Dana Lencová, v červenci Sylva Tomíková s dcerami Anastázií Zikovou a Kristýnou
Zikovou, v říjnu Jaroslav Hanzal a David Packan, v prosinci pak manželé Jozef a Mária
Kozákovi, Jakub Kozler a Kamil Zotyka.

V Rozvadově se letos narodilo sedm dětí – Matěj Pícha 19.2., Eva Pham 26.2., Ondřej
Pícha 14.7., Kateřina Horňáková 31.7., Sebastian Sajkršmíd 11.8., Karel Uher 28.10. a
Richard Gajdoš 7.11.2009.
V roce 2009 zemřelo pět občanů naší obce – 15.1. Anna Malachovská, 27.1. Katarína
Dubovecká, 7.6. Ivana Klaubrová, 18.10. Václav Zeman a 25.10. Josef Maruška.
V roce 2009 uzavřelo 5 občanů Rozvadova sňatek, rozvedlo se jich 7.
6. Služby
Ani v tomto roce nedošlo v naší obci v oblasti služeb k nějakým podstatným změnám, spíše se
řešily technické a majetkoprávní otázky ohledně obecních prostor a jejich využívání za
účelem podnikání.
V září schválilo zastupitelstvo obce žádost místního podnikatele Zdeňka Strapka o zvětšení
pronajatého prostoru objektu na Kótě o druhou třetinu pro rozšíření truhlářské dílny s tím, že
veškeré stavební úpravy si provede na vlastní náklady. Ten samý den pak schválilo žádost
pana Josefa Knápka o prodej dosud pronajaté haly a přilehlého pozemku v areálu Kóta, kde
pan Knápek provozuje autodílnu. Prodejní cena byla stanovena na základě znaleckého
posudku a činila něco málo přes 200.000,- Kč.
Od podzimu se pak řešil nájem objektů na starém hraničním přechodu, které obec získala
bezúplatně od státu. Již v měsíci září bylo schváleno uzavření smluv na pronájem části
objektu na st.p.č. 401 v k.ú. Rozvadov Marii Sedláčkové, Rozvadov, pro prodejnu
horkovzdušných kamen, další části objektu Michaele Zemanové, Rozvadov, pro provozovnu
kadeřnictví, další částí pak Pavlíně Dudové, Rozvadov, pro provozování pedikúry a
kosmetiky a poslední části Oldřišce Duškové, Nové Domky za účelem provozování
masérských služeb, všichni v ceně nájmu 50,- Kč/m2 měsíčně. Na stejném zasedání byl
odsouhlasen pronájem objektů na st.p. 400 a 367 v k.ú. Rozvadov společnosti NYSADE
s.r.o., Tachov pro provozovnu pizzerie, pedikúry a ostatních služeb. Současně se obec svým
usnesením zavázala, že do konce roku zajistí v objektu na st.p.č. 401 provedení nutné
rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v objektu, aby mohly být nájemní smlouvy uzavřeny
k začátku roku 2010, do konce roku však nebyly žádné práce ani zahájeny a tak schválení
nájemci stále jen čekají, zda a kdy se budou moci do přislíbených prostor nastěhovat.
V rámci zkvalitnění služeb v rámci odpadového hospodářství byla letos pro občany obce
rozšířena provozní doba sběrného dvora v Rozvadově na Kótě, a to na středy a pátky od 15:00
do 18:00 hodin. I nadále probíhá dvakrát ročně mobilní sběr objemného a nebezpečného
odpadu pro občany v osadách.
7. Školství
Mateřská škola
Rozvadovská mateřská škola zahájila nový školní rok 2008/2009 s 18 zapsanými dětmi, mezi
nimiž byli dva předškoláčci. K 30.6.2009 zapsáno 21 dětí (z toho 20 celodenně, 1 docházka
5x měsíčně). V průběhu roku bylo ještě přihlášeno 5 dětí, 2 děti byly odhlášeny z důvodu
přestěhování. Průměrná docházka činila z důvodu vysoké nemocnosti 59 %, což je 13 dětí.

Ve funkci ředitele MŠ zůstává paní Lenka Filová. Paní učitelku Jaroslavu Pechrovou, která
odešla do důchodu, nahradila paní učitelka Šárka Houzarová. Od 1.1.2009 nastupuje jako
školnice do MŠ paní Veronika Tokárová. Funkci vedoucí ŠJ zastávala i nadále Jiřina
Štěpánková, vedoucí kuchařkou byla stále Vladimíra Vespalcová.
Jednotřídní předškolní zařízení stále pracuje s výchovným programem pro děti s názvem
„Kamarádi se sluníčkem". V jeho rámci se děti učí lásce k přírodě a seznamují se s tím, jak se
má příroda chránit. V uplynulém školním roce byly plněny hlavní cíle vycházející z RVP pro
předškolní vzdělávání ve všech oblastech (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten
druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět).
Intenzivní spoluprací vedení školy se zřizovatelem byly vybavení a zahrada postupně
modernizovány tak, aby splňovaly bezpečnostní a hygienické předpisy. Zahrada nabízí velké
možnosti pobytu dětí v jakémkoli ročním období a je využívána i pro akce s rodiči v rámci
spolupráce, kterou se školce daří úspěšně uskutečňovat.
I v tomto školním roce mateřská škola pořádala či navštívila velké množství zajímavých akcí.
V říjnu to zahájila „Beseda s myslivcem F. Píchou“ (vyprávění o lese s ukázkou loveckých
zbraní a trofejí ), následovala „Oslava podzimu“ s výrobou dýňových strašáků a posezením
s rodiči. V listopadu navštívilo školku loutkové divadlo a sehrálo zde pohádky O Smolíčkovi
a O princezně Rozmařilce. Nechybělo ani hudebně dramatické představení O pejskovi.
V prosinci navštívil MŠ tradičně Mikuláš a čert, na „Vánoční slavnosti“ pak děti společně
s rodiči zpívaly koledy a předvedly pěkné pásmo písniček a tanečků. Před koncem
kalendářního roku předškoláci společně se školáky v tělocvičně ZŠ na vánoční diskotéce
oslavili nadcházející Vánoce. Bylo to krásné dopoledne plné soutěží a her pod vedením M.
Mudrocha. Únor zahájil v MŠ karneval, v březnu si děti vyjely do Boru na divadelní
představení O Krakonošovi a pekařce Jiřince. V dubnu následovalo již tradiční posezení u
velikonočního beránka se zdobením velikonočních perníčků a hledáním velikonočního
zajíčka na školní zahradě. V květnu proběhlo v základní škole divadelní představení Pejsek a
Zlatovláska, kterého se zúčastnily i děti ze školky. U příležitosti Svátku matek uspořádali
předškoláčci pro své maminky slavnost s názvem Maminky mají svátek a maminky jim za to
na oplátku připravily pro tuto akci pohoštění. V rámci oslavy Dne dětí naše děti v měsíci
červnu vyrazily do MŠ v Přimdě, kde si společně s dětmi z Přimdy hrály a zhlédly na hřišti
ukázku profesionálního výcviku psů členy Policie ČR a předvedení policejních aut.
Samostatně si pak ještě udělali výlet do lesa s hledáním pokladu a pečení buřtů. Plánovaný
výlet do Újezda pod Přimdou se nevydařil kvůli silné průtrži mračen. Vydařila se ovšem
„Zahradní slavnost“, kde se děti z MŠ rozloučily s končícím školním rokem a odcházejícími
dvěma předškoláky.

Základní škola
V rozvadovské základní škole bylo k 30. září roku 2008 zapsáno celkem 26 žáků,
během roku se pak dva žáci odstěhovali. Školní družinu navštěvovalo 23 žáků. K zápisu do
první třídy se dostavili 2 žáci.
Celková koncepce naší školy se v tomto roce nijak zásadně nezměnila. Výchovně
vzdělávací činnost byla zaměřena na žáky s poruchou učení a chování. Těmto žákům byla

individuálně předkládána samostatná práce, bylo zavedeno odpolední doučování a odborná
porada rodičům těchto žáků.
Ve školním roce 2008/2009 probíhaly v ZŠ tyto zájmové kroužky: zdravotnický
(vedoucí paní Koleňáková), dramatický (vedoucí paní Houzarová), keramika děti a keramika
dospělí (vedoucí paní Lencová) a práce na PC (vedoucí sl. Francová).
Zásadní změna proběhla na postu ředitele ZŠ. Jak již bylo zmíněno v odstavci o
zastupitelstvu obce, ukončila ředitelka školy paní Lencová ke konci prázdnin svůj pracovní
poměr a tak bylo na obsazení této funkce vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála Mgr. Jana
Urbanová z Tachova. I nadále děti učí a vychovávají Mgr. Jindřiška Houzarová a Pavlína
Koleňáková, angličtinu vyučoval do konce školního roku externě Mgr. Jan Ekstein. Končící
školnici Evu Ajšmanovou pak vystřídala od května Růžena Galková.
I letos se škola účastnila řady soutěží a výstav v rámci okresu a spádových škol, jako
např. výtvarné, čtenářské, zdravotní či keramické a také navštívila řadu kulturních a
divadelních představení v rámci okresu i kraje. Tradiční besídky pro veřejnost (k Svátku
matek a Vánoční besídka) nechyběly ani tento rok. I nadále probíhala spolupráce se spádovou
školou ZŠ Přimda a dále se ZŠ Hošťka a MŠ Rozvadov, v jejímž rámci se odehrávala po celý
rok společná organizace nejrůznějších soutěží, akcí a návštěv kulturních představení.
Za zaznamenání též zcela jistě stojí, že v tomto roce proběhla na škole hloubková
inspekce a její výsledek potvrdil vysokou úroveň ZŠ a školní družiny.

Kultura a sport
Kultura
Kulturní a společenské akce v obci začaly probíhat v tomto roce již v lednu – Solárium
Rozvadov uspořádalo dne 24.1.2009 taneční večer, k tanci i poslechu zahrála skupina Lesní
směs.
Pizzerie u Soptíka pořádala dne 14.2.2009 dětský maškarní rej, 21.2.2009 pak maškarní
zábavu pro dospělé, zahráli Pat a Mat.
V pátek 6. března 2009 se uskutečnila v Solárku country zábava s vystoupením country
kapely Starší páni, ve čtvrtek 30. dubna proběhla tamtéž akce pro důchodce za přispění
umělkyně Marie Novákové.
V sobotu 6.6. uspořádal již tradičně keramický kroužek ZŠ Rozvadov odpolední výstavu
keramických výrobků v keramické dílně ZŠ i v okolí školy. Na večer byla plánována
do amfiteátru country zábava s tanečním vystoupením místního kroužku country tanců,
z důvodu špatného počasí se nakonec vše uskutečnilo v Non-stopu. Opět zahráli výborní
Starší páni.
Rozvadovský klub důchodců si vyjel dne 24. června 2009 na zájezd do Františkových Lázní a
do Lázní Kynžvart.
V pátek 19.6.2009 proběhnul na hřišti ve Svaté Kateřině dětský jednodenní stanový tábor,
v sobotu dopoledne na něj pak navázalo soutěžní dopoledne u příležitosti MDD.
V pátek 26. 6. 2009 se opět uskutečnil v Casinu Kingś den otevřených dveří. Akce s
bezplatným cateringem pro všechny příchozí místní občany proběhla od 16:00 hodin ve

venkovních prostorách před kasinem, večer zde vystoupil báječný Ondřej Havelka & Melody
Makers. Pro místní občany byl volný vstup i do herny casina.
Ve dnech 31.7 a 1.8.2009 pořádala obec v amfiteátru Rozvadov pivní (a vinné) slavnosti.
V pátek večer zahrálo k tanci i poslechu duo Barták – Baloun. V sobotu dopoledne zahájil
program moderátor Milan Mudroch s klaunem Hugem a slečnou Kostičkou, kdy si děti mohly
zasoutěžit o různé zajímavé ceny. Od 13:00 hodin zahrál Plzeňský expres, poté rozvadovské
Berušky předvedly ukázku country tanců. Ve tři odpoledne vystoupila v rámci česko-německé
družby dvě skvělá zahraniční tělesa – dechová a swingová hudba, obě z Waidhausu. Po nich
nastoupila netradiční cimbálová muzika Réva ze Zlína, která kromě klasiky zahrála například
Bacha a Mozarta či Beatles a Pink Floydy. Večer začal vystoupením Jiří Schelingr revivalu
s nezapomenutelnými hity tohoto výjimečného zpěváka, pokračoval hudbou Queen revivalu
Praha a až do ranních hodin hrál české a zahraniční hity 60. – 90. let D.J. Milan Mudroch.
Tyto slavnosti byly velice hezké. Návštěvníci mohli ochutnat dvanáct různých piv, ale i
rozličná vína, dovezená z jižní Moravy panem Lekavým. Počasí nám také přálo a tak se vše
vydařilo ke všeobecné spokojenosti.
Solárium – bar v Rozvadově oslavil v sobotu 15.8.2009 desáté výročí svého otevření a u této
příležitosti uspořádal narozeninovou „Summer party“. Zahrála hudba „Tandem 2006“,
podívat a pobavit se návštěvníci mohli při travesti – show.
Následovala tradiční Václavská pouť, letos v termínu 25. – 27. září, jako obvykle v areálu
rozvadovského amfiteátru. Oslavy začaly v pátek odpoledne programem M. Mudrocha pro
děti s hrami a soutěžemi o ceny. Večer vystoupila punk rocková skupina Pornografic girl, po
nich zahrál Elán revival a až do rána hrál své Oldies disco D.J. Milan Mudroch. V sobotu si
děti užily soutěží s Milanem a slečnou Kostičkou, následoval třetí ročník soutěže v pojídání
rozvadovských koláčků. Dospělý vítěz soutěže získal 1.000,- Kč, vítězné dítě vyhrálo 1 metr
vysokého plyšového medvěda. Odpoledne vystoupila se svým programem pro děti Inka
Rybářová a poté zahrál a zazpíval uvnitř stanu oblíbený Jakub Smolík. Od 16:00 hodin
proběhl na hřišti zápas krajského přeboru v kopané mezi TJ Rozvadov a SK Slávia Vejprnice,
který skončil vítězstvím domácího mužstva. Na tento zápas pak navázal tradiční zábavný
fotbal Mustangů a Berušek. Od půl osmé zahrála ve stanu dixielandová kapela Brass band a
po nich nastoupil Těžkej Pokondr revival. Večer opět ukončil D.J. Milan Mudroch se svou
diskotékou a soutěží Milanovy rychlý prachy. Nedělní program začal v pravé poledne
utkáním okresního přeboru žáků v kopané mezi TJ Rozvadov a Sokolem Stráž s výsledkem
1:1, v jednu odpoledne zahrála oblíbená Domažličanka a zazpíval smíšený komorní sbor z
Tachova se zvláštním názvem KOZTliveCZ.
V pondělí večer po slavnostech vystoupili v postaveném stanu bratři Jan a František
Nedvědovi. Akci uspořádalo a sponzorovalo nové kasino.
Ve čtvrtek 3. prosince se uskutečnila v Solárku další akce pro důchodce. K tanci i poslechu
zahrála a zazpívala opět oblíbená Marie Nováková.
Již tradiční akce – Živý Betlém - se letos uskutečnila ve středu 16.12.2008 opět u vánočního
stromu v Rozvadově v parku před starým kasinem. Při čaji, grogu, punči, vánočním cukroví,
svíčičkách a koledách nám letos znovu zazpívaly a zarecitovaly děti z naší základní školy.
17.12.2009 proběhla v Solárku předvánoční beseda se známým rybářem Jakubem Vágnerem.
Kulturní a společenské dění v naší obci i letos tradičně zakončil silvestrovský ohňostroj.
Sport
V uplynulém fotbalovém ročníku 2008-2009 postoupilo mužstvo dospělých do I.A
třídy Plzeňského krajského fotbalového svazu, kde obsadilo 3. místo. Toto umístění
opravňovalo účastnit se baráže o postup do vyšší soutěže, tj. do KPM (Krajský přebor mužů).
Soupeřem našich hráčů bylo mužstvo Sokola Manětín. Baráž se hrála na dvě utkání (venku –

doma) a v nich uspěli naši hráči, když po výborném výkonu vyhráli na hřišti soupeře 3:0 a na
domácím hřišti 2:1. Tím si zajistili postup do KPM. Po podzimní části této soutěže je
mužstvo na 9. místě. Trenéry byli opět Jan Sopko ml. a Josef Strnad.
Mužstvo žáků bylo, tak jako v minulém období, zařazeno do Okresního přeboru žáků
Tachovského fotbalového svazu. V ročníku 2008-2009 obsadilo 7. místo. Po podzimní části
nového ročníku 2009-2010 je žákovské mužstvo na velmi pěkném 4. místě. Trenéry byli
Pavel Tokár a Jan Cibulka.
Ruku v ruce s tím, jak naše fotbalové mužstvo dospělých postupuje do stále vyšších
tříd, stoupají samozřejmě i náklady na jeho provoz. Letos tedy zastupitelstvo obce
schvalovalo hned několik žádostí o příspěvek a jeho další navyšování – v lednu to byla žádost
TJ Rozvadov o neinvestiční příspěvek na činnost TJ ve výši 300.000,- Kč, poté se schvalovala
ještě v březnu žádost o navýšení o 50.000,- Kč a konečně v září nová žádost o navýšení
příspěvku o dalších 230.000,- Kč, to vše na tento rok.
Mimoto jako každým rokem hradila obec náklady na profesionální údržbu fotbalového
trávníku firmou HAREKO s.r.o. ve výši 96.747,- Kč.
V prosinci byla zastupitelstvem schválena nabídka společnosti Vodní zdroje Holešov,
a.s., na provedení geofyzikálního průzkumu pro zdroj podzemní vody pro hřiště v Rozvadově
v ceně 18.302,- Kč, neboť se ukázalo, že vloni provedený vrt pro potřeby hřiště nestačí a bude
třeba provést za nemalé finanční prostředky vrt nový.
Když k tomu připočteme nezanedbatelné náklady na běžnou údržbu – pravidelné
sekání hřiště pracovníky hospodářské správy obce, nabízí se otázka, zda pro naši malou obec
není takováto úroveň soutěže zbytečným luxusem, obzvlášť, když v současné době složení
mužstva tvoří v naprosté většině cizí, zakoupení hráči, takže o nějakém patriotismu a hrdosti
na naše sportovně založené muže se zde dá stěží hovořit.
Ale abychom nezůstali pouze u fotbalu - co se týče sportování žen, nová paní ředitelka
ZŠ Mgr. Urbanová zprostředkovala a umožnila místním ženám jedenkrát týdně zacvičit si ve
školní tělocvičně cvičení TAE-BO a PILATES. Každý čtvrtek sem dojíždějí cvičitelky
z Tachova a pod jejich odborným vedením mohou ženy procvičovat správné držení těla a
trénovat své povrchové svalstvo. Jak už to ale bývá, počáteční nadšení opadlo a z původních
dvanácti říjnových cvičenek se jich ke konci roku scházela tak třetina. Za zmínku též stojí
ustanovení oficiálního kroužku country tanců dospělých při ZŠ, což je svým způsobem také
sportovní aktivita – tančit při plném nasazení hodinu dá také „pěkně zabrat“.
9. Kolowratovy lesy
V roce 2009 došlo v Kolowratových lesích podle očekávání ke zvýšenému výskytu
hmyzích škůdců, zejména lýkožrouta smrkového. Celý tento rok tedy probíhal ve znamení
boje proti tomuto škůdci a zpracovávání napadeného dřeva. Množství zpracovávaného dřeva
tak opět, jako v předchozích několika letech, značně převýšilo běžnou roční těžbu.
I nadále přetrvávají vysoké stavy spárkaté zvěře, především jelena evropského a
jelena siky, ale také se zvýšily počty divokých prasat. Odlov spárkaté zvěře v honitbách
Kolowratových lesů činil v roce 2009 více než 300 kusů.
Bobr evropský se dnes vyskytuje prakticky na všech místních vodních tocích. Občas je
i nadále zaznamenán výskyt rysa, mořský orel je již pravidelně vídán při svém hledání
potravy.
10. Počasí
Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2009 v
oblasti Rozvadova srážkově nadnormální a teplotně silně nadnormální.

Vybrané klimatologické údaje ze stanice Přimda:
- roční úhrn srážek: 798,3 mm
- roční průměrná teplota: 6,8 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 3,8 m/s
- maximální teplota: 23.7.2009 28,6 stupňů C
- minimální teplota: 20.12.2009 -19,0 stupňů C
- maximální náraz větru: 10.2.2009 28,5 m/s = 102,6 km/hod (mohutná vichřice)
- počet bouřek: 35
- max. denní úhrn srážek: 17.4.2009 47,6 mm.
Závěr
V příštím roce má obec v plánu realizovat následující investiční akce – zbudování
inženýrských sítí pro první etapu výstavby rodinných domů na p.p.č. 25/1 v Rozvadově (za
novou bytovkou), vybudování chodníku „k Mazánkům“, chodníku k nové bytovce 21 b.j. a
chodníku mezi bytovkou č.p. 178 a ZŠ. Od záměru rekonstrukce budovy obecního úřadu bylo
z důvodu zjištěných neúměrně vysokých nákladů prozatím upuštěno, a pokud by byl v dalších
letech vyhlášen dotační titul na výstavbu nové budovy OÚ, obec má v plánu se o tuto dotaci
ucházet a v případě kladného výsledku postavit budovu novou. Možnost rekonstrukce však
stále není úplně vyloučena. Počítá se i s oplocením areálu fotbalového hřiště a amfiteátru,
zbudováním dětského hřiště, vybudováním parkoviště mezi č.p. 190 a 191, a opravou požární
zbrojnice. Pokud se podaří získat obci dotaci, tak snad konečně dojde i na celkovou a již
několik let plánovanou opravu budovy základní a mateřské školy. Jak již bylo ale několikrát
zmíněno, značná část těchto plánů se odvíjí od případné úspěšnosti či neúspěšnosti přidělení
příslušných dotací. Můžeme jen doufat, že i nadále bude obec v získávání finančních
prostředků z různých dotačních titulů úspěšná a také snad již konečně dojde k ústupu dosud
přetrvávající nepříjemné hospodářské krize.

