Rovenský letAK
Prosinec 2020

Vážení přátelé - Roveňáci,
zdravím Vás v předvánočním čase s přáním radostného a požehnaného prožití
Vánoc od všech členů zastupitelstva obce, jednotlivých spolků, sdružení
a jménem svým.
Do roku 2021 přeji nám všem ochranu Nejvyššího, pevné zdraví, radost
v srdci, možnost práce, zpěvu, sportu a žití v naší vlasti a ve světě bez omezení.
Dovolím si zhodnotit právě končící rok ohledně dění v naší obci a nastínit,
co nás čeká v roce následujícím.
Dokončili jsme rekonstrukci základní školy s přístavbou nové tělocvičny.
Kolaudace díla je naplánována na leden 2021. Hned, jak situace dovolí,
zorganizujeme „Den otevřených dveří,“ kdy bude možné celou stavbu
prohlédnout. Věřím, že jsme tímto vytvořili kvalitní podmínky pro vzdělávání
našich dětí a celková vynaložená částka 54 mil. Kč je dobrou investicí
do budoucnosti Rovenska.
Druhá významná věc je zpracování projektové dokumentace a podání
žádosti o stavební povolení na cyklostezku Rovensko – Zábřeh. Vydání povolení
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předpokládám v první polovině roku 2021. Abychom mohli pokračovat a stavba
cyklostezky měla smysl, budeme muset čekat na Zábřeh, až vyřídí stavební
povolení na svém území…
V září zastupitelstvo schválilo nový Územní plán, což je první krok k tomu,
aby vznikla nová stavební místa v obci a opravenou školu měl kdo navštěvovat.
Věřím, že se nám podaří zbudovat nový stavební obvod v dolní části obce,
na který navazuje zbudování nového chodníku směrem na Postřelmov. V příštím
roce je v plánu zhotovit projektovou dokumentaci a žádat o stavební povolení
na chodník.
V neposlední řadě bude zastupitelstvo zvažovat, jak dál s orlovnou, kde
je v jednání odkup orlovny obcí s možností zbudování komunitního centra, které
bylo původně plánované v přízemí bývalého REPA.
Věcí k realizaci je mnoho, musíme pečlivě zvážit jejich pořadí. Určitě
se nás dotkne také téma odpadů. V 2. polovině roku je v plánu změna svozu
popelnic a plastů na interval tří týdnů. Již dnes je jasné, že pokud chceme
zabránit navyšování ceny za odpad, musíme více třídit. Dnešní stav 227 kg/osoba
a rok je špatný, množství netříděných odpadů musíme snížit na cca 150 kg, jinak
se nedoplatíme. K úvaze je i samostatný svoz popela. V návaznosti na tématiku
odpadů proto připojuji samostatný arch s dotazníkem, kde prosím o vyplnění
a vrácení na obecní úřad nebo do schránky u hlavních dveří v průběhu měsíce
ledna 2021.
Josef Šincl, starosta.
INFORMAČNÍK:
* Svoz separovaného odpadu – plastů bude 30.12.2020.
* Svoz popelnic bude 4.1.2021
* Z důvodů všem nám známých nebudou pořádány žádné hromadné
sportovní a kulturní akce ve vánočním a silvestrovském období.
* Tradiční Tříkrálová sbírka bude pořádána nově, uvádíme bližší
informace od Charity Zábřeh.
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V uplynulých letech jsme Vás touto dobou informovali o tom,
kdy a jak ve vaší obci proběhne Tříkrálová sbírka. Letos je ale všechno jinak.
Chtěla bych vás informovat o tom, jak bude Tříkrálová sbírka organizovaná
Charitou Zábřeh letos probíhat. Ve všech obcích v teritoriu naší Charity, tedy
v zábřežském děkanátu, FYZICKY KOLEDOVAT pochůzkou dům od domu
NEBUDEME. Náhradně využijeme nástroje připravené centrálně Charitou ČR:
on-line kasičku a koledu.
Jasně a se vší zodpovědností jsme se u nás rozhodli pro bezpečnost: všech
koledníků – dětí, které se konečně mohly vrátit do škol a určitě by nerady opět
zůstávaly doma na distanční výuce; i dárců, které při sbírce navštěvujeme.
Nikoho nyní nechceme vystavovat zbytečnému riziku nákazy.
Jak bude sbírka u nás probíhat:
 v našem děkanátu fyzicky koledovat nebudeme
 využijeme on-line formu - spustí se na www.trikralovasbirka.cz v polovině
prosince (15.12.)
 přispět bude možné do virtuální kasičky (preferujeme - dar bude možné
posílat adresně Charitě Zábřeh tím, že dárce uvede PSČ své obce); nebo
dárce pošle dárcovskou sms: DMS KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777
 na této stránce bude online připravena i koleda
 požehnání domovů K+M+B+2021: požehnané křídy budou k dispozici
v kostelích.
Kdo bude chtít…
 může si vzít křídu a svůj domov si označit
 může nabídnout druhým, že jim domov označí - tuto aktivitu
neorganizujeme, ale navrhujeme; lidé mohou posloužit těm,
kteří se pro křídu sami dostat nemohou, ale požehnání by rádi měli
(křídy budou v kostelích k dispozici již o vánočních svátcích)
Letošní rok je zvláštní. Mnoho je jiného, mnohé nás překvapuje, mnohému
novému se učíme, mnoho se mění… i naše sbírka. Co se ale určitě nemění
a zůstává, je NADĚJE. Naděje, která se rodí o Vánocích v Betlémských jeslích
pro každého člověka v podobě malého dítěte! Buďme posly této Naděje
i při nastávající Tříkrálové sbírce 2021.
Jana Skalická, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2021, tel: 736 509 341.
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Informace ze Základní školy a Mateřské školy Rovensko
Všechny děti i zaměstnanci základní a mateřské školy se též připojují
s přáním krásných svátků plných klidu a pohody. Do nového roku přejeme
hlavně hodně zdraví a návrat do „normálního“ života.
Na loňském adventním koncertě si nikdo z nás nedokázal představit,
že se ten letošní 25. jubilejní neuskuteční. Koncert naladil návštěvníky
do vánoční nálady a pohladil po duši. Setkání lidí s přáním do nového roku bylo
něco samozřejmého. My si moc přejeme, aby v roce 2021 proběhl nejen koncert,
ale celý školní rok byl klidný a bez velkých překvapení. V letošním školním roce
bylo do mateřské školy zapsáno 35 dětí a spolu s rodiči se nám i v této nelehké
době daří naplňovat stanovené cíle předškolního vzdělávání. Chtěli bychom
touto cestou všem rodičům poděkovat. Bleskové řešení mimořádných opatření,
které bylo pro nás všechny nelehké, jsme zvládli s grácií. Také obrovské díky
za krásné dárky a finanční podporu pro děti k Vánocům. Věříme, že i v roce
2021 vše zvládneme na výbornou a do školy v září nastoupí 10 nových školáčků.
Povinnou školní docházku v základní škole letos zahájilo 13 prvňáčků.
Poprvé po mnoha letech mají svou samostatnou třídu. Spojili jsme tentokrát
do jedné třídy druhý s pátým ročníkem a třetí se čtvrtým. Poprvé také letos
využíváme dvě nádherné nové třídy a školní jídelnu s kuchyní. Věřte, že děti
i zaměstnanci jsou nadšení a moc si váží podpory, kterou škole obec, její
zastupitelé i všichni rodiče poskytují.
Bohužel se zákazy projevily i ve výuce. Kromě toho, že jsme část října
a takřka celý listopad strávili s distanční výukou, do normálního režimu jsme
se úplně nevrátili. Třídy se mezi sebou nesmí míchat, takže se kamarádi z jiných
ročníků nemohou ve škole vidět. I na obědy a do družiny chodíme zvlášť.
Je zakázáno zpívat a cvičit, což je pro většinu dětí veliká ztráta. Doufáme
a věříme, že jen co se otevře nová tělocvična, budeme ji moci plně využívat.
Odpadlo i naše ranní společné čtení a s tím spojené tematické dny a úkoly ráčka
Roveňáčka. Snad se i v této nelehké době děti něco naučí. Snažíme
se o to ze všech sil.
Za všechny zaměstnance P. Schönová, K. Krobotová a G. Kubíčková

Za obsah jednotlivých příspěvků v tomto letáku zodpovídají jejich autoři.
Prostřednictvím e-mailu je možné vyjádřit Vaše připomínky, náměty a postřehy k činnosti obce.
Obec Rovensko 59, 789 01 Zábřeh, tel. 583 412 222
obec@ rovensko-morava.cz
www.rovensko-morava.cz
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DOTAZNÍK ODPADY V ROVENSKU 2021
Prosíme o vyplnění za rodinný dům nebo byt a odevzdání na obecním úřadě
Rovensko, nebo do schránky na schodech u hlavních dveří úřadu.
Bydlíme:

v rodinném domě – bytě

číslo popisné..................

Počet členů domácnosti: ………………………….
Topíme: elektřinou – plynem – uhlím – dřevem
jiným způsobem (uveďte) ………………………….
Za 14 dnů máme:

……..……. ks popelnic s popelem
…………… ks popelnic s domovním odpadem

Za 4 týdny naplníme:

……………. ks pytlů s plastovým odpadem
……………. ks pytlů s tetrapakovým odpadem

Jiné sdělení:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Děkujeme Vám za spolupráci a odevzdání vyplněného dotazníku.
Josef Šincl, starosta obce.
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