RAK

Rovenský letAK
Vážení přátelé,
dostáváte do rukou Rovenský letAK, ve kterém Vám chci sdělit
důležité informace o dění v obci. Vzhledem k velkým finančním
nákladům, administrativním a zákonným povinnostem spojených
s vydáváním občasníku Rovenské AKtuality volím formu letáku.
Věřím, že obsahově tiskovina neutrpí, informace budou užitečné
a prospěšné.
Možná se dá tento leták nazvat: „Jak vidím obec a dění v ní
pohledem starosty obce a pohledem Josefa Šincla.
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Rok 2017 se z pohledu investičních akcí jeví jako „klid před
bouří.“ Provádíme přípravu akcí, které mimo kanalizaci budou
svým finančním objemem největší a stavebně rozsáhlé. Činnost
je směřována hlavně na technickou přípravu investičních akcí:
1.
Stavební úpravy objektu č.p. 178 (bývalé REPO)
pro účely komunitního centra - sousedská kuchyně
a sociální byty.
Žádosti o dotaci musely být podány dvě. První na komunitní
centrum, druhá na byty.
Máme registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
na 3 sociální byty, které vzniknou v 1. patře = přes prázdniny
vysoutěžíme stavební firmu a můžeme zahájit práci. Věřím,
že do této doby budeme znát stanovisko poskytovatele dotace
i na komunitní centrum, které bude v přízemí budovy.
2.
Přístavba Základní školy Rovensko včetně rekonstrukce
školní jídelny.
Což spočívá v odstranění chodby spojující školu s jídelnou
a v nové výstavbě dvou tříd v přízemí (kmenové a jazykové) plus
třídy polytechnické se zaměřením na řemesla a přírodovědu
v 1. patře.
Dále pokračujeme na vyhotovení projektových dokumentací
připravovaných investičních akcí „Cyklostezka Rovensko –
Zábřeh“ a“ Dokončení páteřní sítě chodníků v Rovensku.“ Studie
těchto projektů jsou zveřejněny na webových stránkách obce
http://www.rovensko-morava.cz/uzemni-plan-strategrozvojovyplan-studie/studie-cyklostezka-rovensko-zabreh/. Obsahují mimo
jiné, rekonstrukci stávajícího chodníku od pohostinství
Na křižovatce ke hřbitovu, rekonstrukci autobusové zastávky
a zbudováním nového parkoviště u hřbitova. K těmto studiím
očekávám Vaše připomínky a podněty.
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Základní škola a Mateřská škola Rovensko bude mít
od 1.8.2017 novou paní ředitelku. Dosavadní ředitelce, paní
Mgr. Vlastě Klevetové děkuji za vše dobré, co pro naše děti
navštěvující školu s láskou a porozuměním koná. Paní
Mgr. Gabriele Kubíčkové přeji v nové funkci pevné zdraví, dobrou
spolupráci s učitelským kolektivem a rodiči, ať dokážeme společně
maximálně rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí.
Děkuji také celému učitelskému sboru ve škole a školce
za jejich výbornou práci a spolupráci.
Dík patří i celému týmu školní jídelny, který pod vedením
paní Šolkové výborně vaří a strávník se setkává s novými
kulinářskými zážitky. Z osobní zkušenosti velice doporučuji těm,
kdo neberete obědy z naší školní jídelny - vyzkoušejte! Pokud se
najde strávníků víc, budeme hledat způsob a možnost rozvozu nebo
donášky obědů. V neposlední řadě tímto i „pomůžeme“ naší škole.
Pomoct můžeme i naší prodejně Jednota COOP,
tím, že budeme víc nakupovat a v době pro maloobchody nelehké,
udržíme a zachováme náš vesnický obchůdek, který je nejen
místem nákupu, ale i místem setkávání lidí.
I zde z osobní zkušenosti vím, že kvalita potravin je velice dobrá,
zboží pochází zejména od českých a místních výrobců. Ano,
cenová konkurence s nadnárodními super a hyper markety je těžká,
ale měli bychom si všichni uvědomit, koho svými nákupy (nejen
v COOPu) podporujeme a kam odchází české peníze…
Veřejného prostoru pro setkávání lidí v obci je víc,
což je dobře, protože abychom si dobře rozuměli a chápali se musíme spolu mluvit = vesnice může zdravě fungovat. Musíme si
každý uvědomit, že „má svoboda končí tam, kde začíná svoboda
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druhého člověka“ (sousedů). Vyzývám tímto k omezení používání
pyrotechniky jen na silvestrovské období a děkuji za respektování
přiměřeného klidu v nočních hodinách po dobu celého roku.
Odpovídám na otázku, proč je v Orlovně cukrárna. Protože
koncem roku 2016 dva prostory pro setkávání lidí oficiálně
ukončily provoz. Dále, dáváme práci místním lidem, kteří ji neměli
a umožňujeme činnost aktivním seniorům. Věřím, že zkušební rok
2017 ukáže, zda je provoz „života schopný“ = zaplatíme vše
související se zaměstnanci a provozem + nám část financí zbyde.
Tyto vlastní zdroje spolku budeme moci přidat k dotacím
a postupně orlovnu modernizovat.
Nechci vidět na prvním místě peníze, protože toto je začátek
konce…, na straně druhé, chceme se vlastním úsilím přičinit
o vlastní zdroje financí a ne jen čekat, kdo nám co dá…
Při zaměstnávání lidí se snažím dát příležitost všem,
kteří chtějí pracovat. Těší mě velký zájem uchazečů (i studentů
na letní aktivitu). Tento postup vnímám také, jako určitou formu
pomoci si navzájem. Jsem rád, že nyní máme u obce šikovného
zedníka, který doposud zastával funkci sekáče. Je velká škoda
nevyužít jeho profesionální schopnosti.
V současné době provádíme nezbytné zednické práce v domě
č.p. 69, který obec koncem roku 2016 koupila, aby bylo možno
dům pronajmout. Máme v plánu nátěr opravené fasády kapličky
na hřbitově a opravu Božích muk k Postřelmůvku.
Zvažuji drobnou přestavbu autobusové čekárny. Vybourání
stávajících oken až po zem. Tím dojde ke zpřístupnění nevyužitých
prostor s možností umístit v části nových prostor stojany na kola.
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Zajímá mě Váš názor, prosím zapojte se do hlasování v anketě
na webových stránkách www.rovensko-morava.cz
Přijměte pozvání k setkání:
15.7. 2017 od 16.00 hod. ZAHRADNÍ POSEZENÍ, pořádá SDH
Rovensko na hřišti u Orlovny.
29.7. 2017 od 16.00 hod. Posezení u táboráku, pořádá
Orel a KDU-ČSL na hřišti u Orlovny.
5.8.2017 od 13.00 hod HRY BEZ HRANIC, pořádá FC Rovensko
na fotbalovém hřišti.
3.9.2017 slavíme v Rovensku hody. Čeká nás budíček
dechovou hudbou projíždějící obcí na koňském
povozu, fotbalové utkání svobodní – ženatí
a Na rybníčku pouťové atrakce.
22.9.2017 obec pořádá tradiční zájezd pro seniory.
30.9.2017 ROVENSKÉ ZABUBLÁNÍ, výstava historických
vozidel na hřišti u Orlovny.

Zprávy z Děkanátu Zábřeh
Po dlouholetém působení v Zábřehu (od roku 1992)
a následně ve funkci děkana (od roku 1993) zábřežského děkanátu
opouští tuto funkci P. František Eliáš. Nastupuje do funkce faráře
ve farnostech Zvole a Maletín. Děkuji P. Františku Eliášovi za vše
dobré, co vykonal pro obec a občany Rovenska, ať Nejvyšší chrání
a vede jeho další kroky.
Děkanem byl arcibiskupem jmenován P. Radek Maláč, který
v Zábřehu působil, jako kaplan před několika lety a v současné
době působí v Červené Vodě.
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Další kolo připravované kotlíkové dotace Olomouckého
kraje. Předpokládaný termín pro podání žádostí o dotaci je
září – říjen 2017.
Členové skupiny poradců EKIS (energetické konzultační
středisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR).
SFŽP dal krajům podmínky týkající se 2. vlny kotlíkových
dotací:
a) Jednotlivé kraje musí vydat výzvy ke 2. vlně nejpozději
do 30.9.2017
b) Příjem žádostí od fyzických osob v jednotlivých krajích
musí být zahájen nejpozději do 31.10.2017.
Takže v celé ČR se předpokládá příjem žádostí pro 2.
vlnu kotlíkových dotací nejpozději do 31.10.2017 a výzvy
(včetně zveřejněných pravidel, formulářů žádosti atd.
budou známé ve všech krajích nejpozději do 30.9.2017).
Cílem kotlíkové dotace je snížení negativních dopadů na
životní prostředí z lokálních topidel (kotlů na tuhá
paliva), které nesplňují parametry emisních limitů. Jedná
se především o kotle na uhlí spadající do emisní třídy 1 a
2, případně kotle bez známky původu výrobce.
Podmínkou je vždy likvidace původního kotle na pevná
paliva.
Předpokládaná podpora bude rozdělena do více
kategorií:
Zdroj

Celkem
Uznatelné Z toho Celkem
Zvýhodněné pokud jste
náklady výše max. v
obce
ve
min. podpory Kč
zvýhodněné
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obci
Kombinovaný
kotel
uhlí +biomasa
Kotle
výhradně na
biomasu s
ručním
přikládáním
Kotle
výhradně na
biomasu s
automatickým
přikládáním
Tepelné
čerpadla
Plynové
kondenzační
kotle

100.000
Kč

75 %

75.000
+ 7.500 Kč 82.500 Kč
Kč

125.000
Kč

80 %

100.000
+ 7.500 Kč 107.500 Kč
Kč

150.000
Kč

80 %

120.000
+ 7.500 Kč 127.500 Kč
Kč

150.000
Kč

80 %

120.000
+ 7.500 Kč 127.500 Kč
Kč

126.700
Kč

75 %

95.000
+ 7.500 Kč 102.500 Kč
Kč

Souběžně je také možnost získat dotaci z programu
Nová Zelená úsporám, například z oblasti C 3.1 instalace
termických solárních systému pro přípravu teplé vody.
Dotační část je ve výši 50% celkových nákladů, nejvýše
však 35.000, Kč. Pokud jde občan do souběhu
s kotlíkovou dotací a programu s NZÚ, bude schopen
dosáhnout na zvýhodněný bonus 10.000,- Kč. Program
NZÚ je otevřen do roku 2020 s tím, že lze žádat průběžně
a nezávisle na kotlíkové dotace.
Radek Huťa,
Energetika Zábřeh s.r.o. Radniční 32/12, Zábřeh.
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Splašková kanalizace, vyzývám všechny majitele domů
v obci o provedení kontroly vlnovců (toho, co vyčnívá ze země)
a uzavření vík domovních šachet kanalizace. Poškozené, děravé
nebo prasklé díly (např. nárazem od travní sekačky) mohou být
příčinou vtékáním dešťové vody, nebo vody při jarním tání sněhu
do splaškové kanalizace. Je nutné zabezpečit šachty tak,
aby ke vtékání srážkové vody nedocházelo. Toto bude
kontrolováno pracovníky obce při provádění odečtu pitné vody.
Upozorňuji a děkuji za respektování trvajícího zákazu
vhazování vlhčených ubrousků do WC – kanalizace, materiál se
nerozpadá a působí velké potíže při provozu kanalizace.
Výše jsem uvedl část mých myšlenek, které jsem cítil za
potřebné Vám v tomto dovolenkovém čase sdělit.
Přeji všem příjemné prožití prázdnin a dovolených, odpočinek
na těle pro posílení Ducha a radosti v našich rodinách.
Josef Šincl, starosta

Za obsah jednotlivých příspěvků v tomto letáku zodpovídají jejich
autoři.
Prostřednictvím e-mailu je možné vyjádřit Vaše připomínky, náměty
a postřehy k činnosti obce. Budeme rádi, když se i Vy budete podílet na
tvorbě letáku. Kontakt: František Domes, tel. 602525307,
e-mail: frantisek.domes@seznam.cz
Obec Rovensko 59, 789 01 Zábřeh, tel. 583412222

obec@ rovensko-morava.cz
www.rovensko-morava.cz
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