Rovenský letAK
Prosinec 2021

Vážení přátelé - Roveňáci,
zdravím Vás s přáním radostného prožívání času adventní
přípravy na oslavu Vánoc.
Vydáním letáku Vás chceme informovat o dění v obci za letošní
rok a nastínit Vám, co plánujeme v letech příštích.
V lednu proběhla kolaudace dokončené rekonstrukce budovy
školní jídelny s přístavbou nové tělocvičny. Věřím, že děti budou
využívat tělocvičnu bez omezení a zlepší svoje pohybové dovednosti.
Zejména velkým přispěním paní ředitelky základní školy byla
v průběhu letošního roku realizována dotace v objemu 1,8 mil. Kč,
která byla využita na vybavení původních učeben školy a výstavbu
nové venkovní učebny, školního altánu.
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Pro komplikovanost smluvního vztahu jsme definitivně ukončili
projekt Komunitní centrum – sousedská kuchyně Rovensko, který
byl plánován v prostorách Orlovny a následně i v bývalé staré škole.
Budova byla shledána k tomuto projektu nevhodná. Na základě
zhodnocení stavu budovy staré školy a v návaznosti na možnost
čerpat dotaci na demolici této budovy rozhodlo zastupitelstvo o jejím
odstranění. Další využití tohoto prostoru plánujeme pro zeleň
a parkování, čímž zlepšíme komfort pro nakupující v obchodě,
návštěvníky obecního úřadu a kaple. Nyní čekáme na rozhodnutí
poskytovatele dotace o přiznání dotace. Prostor staré školy je velice
citlivé místo, proto vyzýváme ke spolupráci i Vás. Součástí tohoto
letáku je dotazník. Prosím Vás o jeho vyplnění a odevzdání na obec.
Pro všechny cyklisty máme potěšující zprávu. Od února
je vydáno stavební povolení na cyklostezku Rovensko – Zábřeh, část
Rovensko. Musíme ovšem počkat, až město Zábřeh dokončí
zpracování komplexních pozemkových úprav na pozemcích v katastru
Zábřeha, po kterých má cyklostezka vést (předpoklad dokončení
je rok 2022). Následně v letech 2023–2024 budeme společně žádat
o dotaci a společně i stavět.
Prioritou zastupitelstva je vznik nových stavebních míst pro
výstavbu rodinných domů. Máme zpracovánu studii v části obce
směrem na Postřelmov v lokalitě Amerika.
Zastupitelstvo
také
schválilo
zpracování
projektové
dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení na zhotovení
nových chodníků od hřbitova směrem na Postřelmov a od Orlovny
na Svébohov.
Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie chceme podat
žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v celé obci.
Věřím, že zodpovědně poskládáme pořadí priorit plánovaných
projektů a podaří se nám zajistit vše potřebné včetně financí k jejich
zdárnému dokončení.
Děkuji zastupitelům a Vám všem za spolupráci a pomoc
v letošním roce. V současnosti se mi zdá, že celý svět žije ve zmatené
době, všude se projevuje obava a strach, který svazuje a svírá.
Přeji nám všem, ať je oslava letošních Vánoc vstupem do nové
doby, kde pravda a láska vítězí, máme k sobě úctu, respektujeme
v úctě názor druhého, i když má opačný názor, než je ten náš.
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Odpouštějme, nerozdělujme, ale spojujme, žijme Lásku. Věřím,
že žitím těchto hodnot nalezneme pravé poselství nejen samotných
Vánoc, kterými jsou radost a pokoj.
Do roku 2022 přeji nám všem nalezení pravé hodnoty života,
radost v srdci, otevřenou mysl, nezakrývaný úsměv, pevné zdraví
a ochranu s požehnáním Nejvyššího.
Nebojte se…, nebojme se…, radujme se a žijme!
Josef Šincl, starosta
SOKOL ROVENSKO
Všem občanům přejeme klidné a pokojné svátky a v celém
roce 2022 hlavně pevné zdraví!
Dagmar Pelikánová, za Sokol Rovensko
FC ROVENSKO
Po podzimním přerušení sezóny 20/21 se již ani jarní část
nerozběhla, a tak jsme poprvé v životě zažili dlouhé
a smutné fotbalové prázdniny, které skončily až v květnu
letošního roku. Od tohoto měsíce muži i mládež odehráli několik
přátelských zápasů. Ty nás vrátily zpět do fotbalového života.
O prázdninách si děti užily fotbalový tábor. V září jsme plni
odhodlání začali novou, snad celou sezónu 2021/22. Do soutěží jsme
přihlásili družstva mužů, starších žáků a starší přípravky. Školička
z důvodu covidové pauzy naskočí do soutěží až v příštím roce.
V listopadu si mládež odskočila na soustředění do Rokytnice,
kde jsme zakončili fotbalový rok.
Jako již tradičně mojí poslední větou bude poděkování všem
hráčům za příkladnou reprezentaci klubu, rodičům za podporu,
všem ochotným lidem za pomoc a fanouškům za zachovanou přízeň
i v tomto nelehkém období. Zároveň chci Všem popřát krásné
Vánoce a do nového dvaadvacítkového roku vše nej!
Martin Janů – Pařez, za FC Rovensko
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JUNÁK ROVENSKO
K 1. 1.2021 máme registrováno 22 dospělých a 43 dětí.
Celým světem vládne Covid-19 a my máme opět
pozastavenou činnost. Nemáme schůzky, nepořádáme tradiční
maskový karneval, chybí nám procházka pohádkovým lesem,
ale podařil se nám uspořádat sběr železa v obci.
Od dubna máme schůzky a začínáme se připravovat na tábor.
Opět Heroltice v termínu 3. 7. – 10. 7., téma je tentokrát BOJ
O PŘEŽITÍ. S 36 dětmi se postupně vystřídá sedm dospělých.
Scházíme se v sobotu po obědě na hřišti u kaple. Nasedáme
do letadla, které spadne do moře, ale zachráníme se všichni
a vydáváme se pěšky do cíle tábora. Jdeme po skupinkách lesem
do Zborova, kde pod širákem přespáváme. Ráno pokračujeme
a do Heroltic dojdou všichni, i ti malí prvňáčci přesně na oběd.
A tady bojuje každý za sebe. Plníme různé úkoly, hrajeme hry
a za přísných bezpečnostních podmínek spolu trávíme celý týden.
V září začínáme další skautský rok. Máme nové kamarády, kteří
rozšířili naše řady. Ale pandemie nabírá na síle a karantény nás
postupně omezují. Stihneme ještě začátkem října udělat drakiádu.
Počasí se vydaří, větřík fouká, diplomy jsou rozdány. Potom je naše
činnost zase pozastavena.
Byli jsme zvyklí vyrábět ve vánoční dílničce různé ozdoby
a dekorace, už nemáme ani zahajování Adventu s rozsvěcováním
vánočního stromu u obce. O všechno hezké jsme díky této záludné
nemoci přišli. Už loni jsme doufali, že ji porazíme, ale zatím se nám
to moc nedaří.
Božena Sojáková, za Junáky
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KNIHOVNA ROVENSKO
Na začátku roku byly knihovny pro veřejnost uzavřeny.
Od dubna jsme se vrátili k běžnému půjčování knih
při dodržení základních bezpečnostních opatření a čtenáři se nám
do knihovny začali pomalu vracet. Připravovali jsme se na naši
tradiční Noc s Andersenem, ale celostátní akce musela být přeložena
nejprve na říjen, a nakonec byla definitivně zrušena.
Začátkem září navštívila všechny knihovny,
které patří pod středisko Zábřeh, kontrola ředitelky
okresní knihovny Šumperk. Rovensko získalo
kladné hodnocení za vedení knihovny, za pěkné
a útulné prostředí, bezbariérový přístup a dobrou
spolupráci s obcí.
Na podzim nás tradičně navštívily děti první
a druhé třídy se svojí paní učitelkou.
Nákaza se však šíří dál, a i když nosíme roušky, používáme
dezinfekci a dodržujeme povinné rozestupy, čtenáři do knihovny moc
nechodí. Doufejme, že s novým rokem 2022 se do naší knihovny
čtenáři opět vrátí.
Božena Sojáková, knihovnice
JUDO ROVENSKO
Vážení čtenáři, drazí spoluobčané.
Dovolte mi Vás informovat o vzniku nového
spolku v Rovensku. Jedná se o sportovní kroužek JUDO
Rovensko. Judo je japonské bojové umění, způsob sebeobrany,
ale i olympijský sport, který všestranně rozvíjí jak tělesnou zdatnost,
tak i psychickou odolnost judisty. Filozofie juda klade velký důraz
na techniku a psychické schopnosti, prostřednictvím kterých dokáže
judista v případě potřeby eliminovat i podstatně silnějšího protivníka.
Nezanedbatelnou součástí cvičení judo je i jeho etika, která
přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti a zejména v případě
mládeže má silný výchovný charakter. Tréninky jsou zaměřeny
na komplexní fyzický rozvoj malého sportovce, sportovkyně. S dětmi
trénujeme od září a momentálně evidujeme 34 členů. V příštím roce
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nás čeká složení zkoušky na bílo-žlutý pás, kde sportovci musí
prokázat znalost základních chvatů, držení a pádů. Po úspěšném
absolvování se vydáme na první závody, abychom dali na vědomí
všem, že v Rovensku jsou talentovaní a snaživí sportovci. Tréninky
probíhají dvakrát týdně na judistických tatami o velikosti 100 m2,
které jsou umístěny v nově postavené tělocvičně ZŠ. Tímto bych chtěl
poděkovat jménem všech cvičenců za poskytnutí těchto prostor
a možnost se přirozeně a zdravě pohnout! Jakékoliv dítě ve věku
od 6 let, které by mělo zájem si s námi zacvičit, je srdečně zváno.
Zdravým pohybem ke zdravému tělu, zdravým tělem ke zdravému
duchu. Sportu zdar a JUDU obzvláště!
Jiří Komárek, trenér mládeže

OREL ROVENSKO
Děkuje všem za spolupráci a podporu v letošním roce.
Nabízíme možnost pronájmu prostor občerstvení U horolezce
v Orlovně celoročně nebo sezónně s možností pronájmu bytu 2+1.
Do roku 2022 přejeme skvělou, stále se zvyšující fyzickou
a psychickou kondici, radostnou mysl a Pokoj v srdci.
Josef Šincl, starosta Orla Rovensko
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SDH ROVENSKO
V loňském roce 2021 se nám podařilo pořádat několik
akcí, v červnu Vítaní léta, v červenci zahradní posezení
a začátkem října dětskou soutěž v požární všestrannosti.
Během celého roku se vedoucí mládeže starají o naše následovníky
a připravují je na soutěže, na kterých dokáží být ostatním družstvům
rovnocenným soupeřem.
I výjezdová jednotka obce byla vždy připravena řešit mimořádné
události. Naštěstí jich bylo jen pár a vždy to naši hrdinové zvládli!
Členům sboru a rodičům našich mladých hasičů bych rád
poděkoval za jejich práci a pomoc během celého roku.
Přeji Vám vše nejlepší, hlavně zdraví v adventním čase
i následujícím roce 2022!
Petr Matějíček, starosta SDH Rovensko

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
I v roce 2021 stále udržujeme kroužek mladých
hasičů, ve kterém si své dovednosti upevňuje 30
mladých, nadaných hasičů. Pravidelné schůzky probíhají
ve známém termínu, každé úterý od 16:30 do 18:00. V letním období
se snažíme vést kroužek na místním fotbalovém hřišti a v zimě
7

využíváme prostory školní tělocvičny ZŠ a MŠ Rovensko. Tímto
bychom
chtěli
velice
poděkovat
paní
ředitelce
Mgr. Gabriele Kubíčkové za zázemí, které nám poskytuje.
Za podpory SDH Rovensko a rodičů proběhl 2. 10. 2021 v naší
obci závod požárnické všestrannosti. Za SDH Rovensko soutěžily hned
3 týmy: kategorie mladších Rovensko A1, Rovensko A2 a jeden tým
v kategorii starších dětí. Tým mladých hasičů Rovensko A1 se umístil
na nádherném 2. místě a tým A2 pak na krásném 5. místě. Tým
starších vybojoval 7. místo. Tímto bychom jim ještě jednou chtěli
moc poděkovat za krásný den a pochválit děti za zasloužené
umístění.
Vedoucí kroužku přejí všem příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku pevné zdraví a ať je ten rok 2022 alespoň
o kousek lepší než rok letošní!
Michaela Novotná, vedoucí kroužku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROVENSKO
ZŠ: Začátek roku 2021 přinesl mnoho změn. Do školy
po vánočních prázdninách nastoupili pouze žáci
prvního, druhého a pátého ročníku. Ostatní třídy
se vzhledem k epidemiologické situaci učily distančně. Ve škole
se téměř neozýval křik dětí na chodbách. Škola byla podivně ztichlá.
Místo toho bylo ze tříd slyšet jen pokyny učitelek: „Zapni si mikrofon!
Ty si ho naopak vypni! Kdo se zase nepřipojil? Proč sis vypnul
obrazovku?“ V březnu se připojil k domácí výuce i zbytek dětí a škola
osiřela úplně. Děti se mezi sebou viděly opravdu jen přes obrazovky
počítačů, protože v celém státě nastal přísný lockdown. Žáci alespoň
plnili měsíční výzvy, které jim učitelé nachystali.
V dubnu došlo k částečnému uvolnění, a tak mohly děti opět
chodit do školy. Výuka měla mnohá omezení. Nesmělo se cvičit,
zpívat a během dne museli všichni nosit roušky. Došlo také
na pravidelné ranní testování. To všechno byla omezení, která nebyla
radostná, ale aspoň jsme mohli chodit do školy.
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Na začátku roku byla dokončena stavba vysněné tělocvičny,
která prozatím čekala na své využití. Co nejvíce času jsme se snažili
trávit pohybem venku.
Do konce školního roku jsme stihli alespoň některé tradiční
akce, kterými byly oblíbené projektové dny, anglická výuka s rodilým
mluvčím Cameronem Michaelem Ramseyem, výlet do Velkých Losin,
návštěva Muzea silnic a také Den Mikroregionu v Postřelmůvku.
Ve školním roce 2021/2022 jsme přivítali jen 4 prvňáčky,
samé holčičky. Společně s druháčky je učí Pavla Schönová.
3. a 4. ročník připravuje Jana Balcárková a 5. třídu vyučuje Marcela
Riznerová společně s paní ředitelkou Gabrielou Kubíčkovou. K našim
pěti ročníkům přibyla v letošním roce ještě přípravná třída ZŠ
s 8 dětmi a novou paní učitelkou Evou Salingerovou. V družině se již
děti nepotkávají s paní vychovatelkou Lenkou Richterovou, která
odešla do důchodu, ale s Martinou Herynkovou, která spolupracuje
s paní vychovatelkou II. oddělení Bronislavou Morávkovou.
Asistentkou pedagoga ve 3. ročníku se stala Květa Dědičová.
Hned na začátku školního roku jsme vystoupili na tradiční akci
Babí léto s Charitou. Plánujeme plavecký i lyžařský výcvik, opět
pracujeme na celoročním projektu a těšíme se na výlety a další akce.
Doufáme, že letos se nám vyhnou všechny zákazy a nebudeme muset
absolvovat distanční výuku.
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MŠ: I v mateřské škole byl tento rok velmi zapeklitý. Když se musela
školka v březnu uzavřít, dostávali předškoláci do svých poštovních
schránek složky s úkoly, které v rámci povinné předškolní přípravy
opravdu svědomitě plnili a posílali nám fotografie a videa z domácí
školky-neškolky. Na školním webu si pak mohly vyhledat další úkoly
a náměty pro činnosti i ostatní děti.
V květnu ukončila působení školního asistenta v naší MŠ paní
Lída Štorková a bohužel na nějaký čas i paní učitelka Anička
Řezníčková, která onemocněla.
Od září jsme proto požádali o pomoc zastupující paní učitelku
Šárku Tempírovou a přivítali jsme také novou školní asistentku
Janu Jílkovou. Nový školní rok pro 35 dětí mohl začít. Další nečekanou
změnou byl bohužel úraz paní učitelky Alice Šínové, ale dočasnou
výpomoc nám poskytla paní učitelka Zdeňka Dolečková.
Jsme moc a moc rádi za báječné rodiče, kteří podporují své děti
v jejich růstu, jsou vstřícní a tolerantní, byť to není vždy úplně
jednoduché. Prostředí, které ve školce společně utváříme, a z něj
plynoucí radost dětí, když přijdou ráno natěšeně do školky, je tou
největší odměnou pro nás všechny … děkujeme!
Jak škole a školce pomáháte a jak pomáháme my:
* sběrem tříděné a sušené kůry (pomeranč,
mandarinka i citron) v období listopad - duben:
výtěžek v loňském roce činil 1357,- Kč
za neuvěřitelných 104 kg,
* sběrem papírového odpadu (v říjnu škola díky
Vám nasbírala 2,18t celkem za 2262,- Kč),
* sponzorskými dary, za které si například školní
družina pořídila spoustu krásných her, mateřská škola v loňském roce
krásný paraván a letos nový radiomagnetofon pro třídu Žabiček,
* sběrem plastových víček podporujeme charitativní projekt Sluch
pro Sárinku,
* sběrem vybitých baterií a nepotřebného elektra pomáháme chránit
naši planetu.
Mgr. Gabriela Kubíčková, ředitelka ZŠ a MŠ
Bc. Kateřina Krobotová, vedoucí učitelka MŠ
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Společně s obcemi Mikroregionu Zábřežsko jsme v rámci
dotace
Zábřežsko
třídí
předali
majitelům
nemovitostí do výpůjčky žluté plastové popelnice
na plastový odpad. U všech sběrných míst v obci, kde máme
umístěny nádoby na tříděný odpad, byly doplněny zvony na kovový
odpad. K obecnímu úřadu jsme přidali jeden zvon na papír.
Na rybníčku je umístěn kontejner na textil. Nádoby na jedlé tuky
a oleje z domácnosti jsou umístěny Na rybníčku, u obecního úřadu
a u bytového domu (bývalé Repo).
Od roku 2022 je zaveden nový interval pro svoz popelnic každé
3 týdny, plast v tomto intervalu svážíme již od října 2021.
Vyzývám všechny a děkuji za zodpovědné třídění odpadů. Jen
tímto způsobem můžeme zabránit navyšování ceny za odpady.
Josef Šincl, starosta
INFORMAČNÍK
* Svoz separovaného odpadu – plastů - 19. 1. 2022
a pak vždy ve středu co 3 týdny. Termíny svozů
neuvádíme, protože v průběhu roku může dojít ke změně.
* Svoz popelnic - 3. 1. 2022 a pak vždy v pondělí co 3 týdny
s následujícími termíny:
24. 1. / 14. 2. / 7. 3. / 28. 3. / 18. 4. Velikonoce – termín bude přesněn
9. 5. / 30. 5. / 20. 6. / 11. 7. / 1. 8. / 22. 8. / 12. 9. / 3. 10. / 24. 10. /
14. 11. / 5. 12. / 26. 12. Vánoční svátek – termín bude upřesněn.
* Z důvodů všem nám známých nebudou pořádány žádné hromadné
sportovní a kulturní akce ve vánočním a silvestrovském období.
* Tříkrálová sbírka bude v naší obci probíhat návštěvou skupinek
koledníků v domovech dárců v sobotu 8.1.2022.
Za obsah jednotlivých příspěvků v tomto letáku zodpovídají jejich autoři.
Prostřednictvím e-mailu je možné vyjádřit Vaše připomínky, náměty a postřehy.
Obec Rovensko 59, 789 01 Zábřeh, tel. 583 412 222
obec@ rovensko-morava.cz
www.rovensko-morava.cz
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1.
STRČ HOLOU
NOHU
DO SNĚHU

2.
POSTAV NEBO
NAMALUJ
PĚKNÉHO
SNĚHULÁKA

3.
UKLIĎ SI
POKOJÍČEK

4.
OBEJMI
MAMINKU
A TATÍNKA

5.
BĚŽ S DĚTMI
BOBOVAT NEBO
LYŽOVAT

6.
ZAHREJ
RODIČŮM
DIVADLO
(PĚKNÉ)

7.
JDI SE SVÝMI
KAMARÁDY VEN

8.
HREJ SI SE SVÝM
DOMÁCÍM
MAZLÍČKEM

9.
ZACVIČ SI DOMA

10.
POMOZ
MAMINCE NEBO
TÁTOVI
S ÚKLIDEM

11.
UPEČ
VÁNOČKU

12.
VYSPI SE
DO RŮŽOVA

13.
NEKOUKEJ SE
NA TELEVIZI,
NĚCO SI
PŘEČTI

14.
VYFOŤ SVŮJ
NAZDOBENÝ
POKOJÍČEK

15.
NAUČ SE
A ZPÍVEJ
VÁNOČNÍ
KOLEDY

16.
BĚŽ ZAPÁLIT
SVÍČKU NA
HŘBITOV

17.
NAPIŠ NĚKOMU
PŘÁNÍ
A DEJ MU HO

18.
ZAHREJ SI
S RODINOU
DESKOVOU HRU

19.
NIC NEDĚLEJ

20.
JDI NA
PROCHÁZKU
K LESU A VEZMI
ZVÍŘATŮM
NĚCO DO
KRMELCE

21.
VYROB
NOVOROČNÍ
PŘÁNÍČKO

22.
POZVI NA
NÁVŠTĚVU
BABIČKU
A DĚDĚČKA

23.
KOUKNI SE
SE SVOU
RODINOU NA
VÁNOČNÍ
POHÁDKU

24.
NECH PRVNÍ
DÁREK
ROZBALIT
MÁMU
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JAK VYUŽÍT PROSTOR PO ODSTRANĚNÍ STARÉ ŠKOLY
Vážení občané,
zajímá nás Váš názor týkající se staré školy a okolního prostranství.
Oceníme, když věnujete pár minut vyplnění následujícího dotazníku.
V současné době máme podánu žádost o dotaci na demolici
budovy staré školy, protože stávající technický stav začíná být
nevyhovující.
Úvahy ohledně přestavby a využití pro bydlení jsou
neekonomické. Prostory byly nevhodné i pro komunitní centrum.
Po zkušenostech s Repem je odstranění stavby jediné řešení.
Chceme provedení demolice za co nejnižších nákladů s přispěním
dotace. Plánujeme další využití tohoto prostoru pro zeleň
a parkování, čímž zlepšíme komfort pro nakupující v obchodě,
návštěvníky kaple (pohřby), obecního úřadu (schůze spolků apod.)
a kadeřnictví.
Tento prostor je velice citlivé místo. Vnímáme ho s pokorou
a úctou. Budeme spolupracovat s architektem při řešení vzhledu nově
vznikající plochy. Vyzýváme i Vás ke spolupráci, ke sdělení podnětů
a návrhů, jakým způsobem využít nově vzniklý prostor po odstranění
budovy.
Dotazník po vyplnění prosím odevzdejte v kanceláři obecního
úřadu nebo jej můžete vložit do schránky u hlavních dveří obecního
úřadu.
Děkujeme Vám za spolupráci a odevzdání vyplněného dotazníku.
Josef Šincl, starosta obce
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S návrhem na zbudování parkování: SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

(nehodící se škrtněte)

Jiný návrh (popište): …………………….………………………………………………......
…………………….………………………………………………………………………………......
…………………….………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................

……………………………………….......................
Jméno a příjmení (nepovinné):
14

