V současné době je v Rovensku Městské informační středisko, Městské ubytovací středisko Palda, několik obchodů, restaurace, hospody, základní a mateřská škola, knihovna, dům s pečovatelskou službou, zdravotní středisko.
Služby: Opravna a půjčovna kol, kosmetika, masáže, kadeřnictví.
Najdete zde faru katolickou i protestantskou.
Rovenské nádraží, uvedené do provozu v r. 1903, se nachází na turisticky
frekventované trati a je zde velmi dobré spojení vlakem mezi Turnovem a Jičínem. V době od května do září jezdí celým Českým rájem Sezónní turistické
autobusy se zastávkou na rovenském náměstí a u rekreačního zařízení Palda.
Pro milovníky cyklistiky i turistiky jsou v okolí značeny cyklotrasy a turistické
stezky.
Ubytování a rekreace
Městské rekreační středisko Palda nabízí ubytování v apartmánech,
zděných budovách, čtyřlůžkových chatkách a možnost kempování. Leží
na krásném a klidném místě s výhledem na hrad Trosky. Je vzdáleno 1,5 km
z rovenského náměstí. Poskytuje ubytování pro školní výlety, pobytové zájezdy,
sportovní soustředění i rodinnou rekreaci.
Je zde velká jídelna, společenská místnost s krbem, hřiště na malou kopanou
a volejbal, stolní tenis, sprchy s teplou vodou, WC, možnost samostatného
vaření, ohniště.
Stravování formou polopenze nebo plné penze je přímo v místě stejně jako
parkoviště a úschovna kol. Koupání, jízdy na koních, kulturní památky, lesy,
skály, turistické a cyklistické stezky v místě a blízkém okolí.
Zastávka sezónních turistických autobusů přímo u střediska.
Městské informační středisko: Komenského 107, 512 63 Rovensko p. Tr.
tel. 481 381 050
e-mail: inforovensko@tiscali.cz
Městské informační středisko, umístěné pár
metrů pod náměstím, nabízí kromě turistických
map, brožur, pohlednic, průvodců, turistických
známek a kulturních kalendářů také internet pro
veřejnost, sprchy, WC a občerstvení s venkovním
posezením.
Sportovní a rekreační možnosti
- fotbalové hřiště, volejbalové a tenisové kurty s antukou a umělým trávníkem,
atletické sportoviště - běžecká dráha s umělým povrchem, skok daleký, zimní
stadion s přírodním ledem.

Český ráj

Důležitá telefonní čísla
Městský úřad, Náměstí 1
512 63 Rovensko pod Troskami
tel./fax +420 481 382 236
tel.: +420 481 382 119
e-mail: m.u@rovensko.cz
fr.rovensko@tiscali.cz

Městské informační středisko
Komenského 107, +420 481 381 050, e-mail: inforovensko@tiscali.cz
Městské rekreační středisko Palda, Liščí Kotce 10, 512 63 Rovensko p. Tr.
+420 481 381 180, e-mail: palda@rovensko.cz, objednávky na ubytování - MěÚ
a Městské informační středisko.

Tipy na výlety a turistické zajímavosti okolí Rovenska pod Troskami:
Borecké skály s vyhlídkami (1 km), hrad Trosky (6 km),
zámek Hrubá Skála (7 km), Rokytnický rybník (4 km), Věžický rybník (6 km),
Lázně Sedmihorky (9 km), hrad Valdštejn (10 km),
Kozákov - naleziště drahých kamenů (8 km), hrad Kost (14 km),
zámek Hrubý Rohozec (16 km), zámek Humprecht (12 km),
zámek Jičín (17 km), Prachovské skály (10 km) a další.

Věříme, že se Vám bude u nás líbit
a budete se k nám rádi vracet.
Vydal MěÚ Rovensko pod Troskami • Foto David Majer • ©2003

Vítáme Vás v městečku Rovensko pod Troskami, v Českém ráji, mezi hradem
Trosky a horou drahokamů Kozákovem. Leží v Libereckém kraji mezi Turnovem
a Jičínem. Rovensko se dříve psávalo pod Kamenicí a první písemná zpráva
o něm je z r. 1371, z doby, kdy u nás panoval slavný král Karel IV. Rovensko pod
Troskami má ve znaku bílou laň v modrém poli. Pověst vypráví, že za dávných
časů lovil v okolních lesích kníže a pronásledoval bílou laň, která z posledních
sil doběhla až na rynk a klesla k zemi. Nejstarší dochované vyobrazení znaku
pochází z r. 1630.
Dominantní budovou rovenského náměstí je radnice. Pochází z roku 1905, kdy
byla novorenesančně přestavěna po velikém požáru původní empírové radnice
z r. 1803.
V budově radnice sídlí městský úřad. Je zde i muzeum, hostinec, knihovna a
velký společenský sál s dobrou akustikou a prostorným jevištěm. Muzeum seznamuje s historií města a s jeho brusičskou a kamenářskou tradicí. Město bylo
proslulé broušením českých granátů a kozákovských drahých kamenů. Některé
z nich zdobí Svatováclavskou kapli na pražském hradě a kapli na Karlštejně.
Brusiči jsou tu dodnes.
Pamětní deska na budově radnice připomíná čin dvou statečných parašutistů
Závorky a Jasínka, kteří obětovali své životy, aby zachránili v r. 1943 Rovensko
před osudem Lidic a Ležáků.
Uprostřed rovenského náměstí stojí bronzové sousoší „Rozhovor“ od prof. Josefa Drahoňovského. Další
zajímavostí je morový sloup z r. 1744 se sochou Panny
Marie.

Vzácnou stavbou města je starobylá dřevěná zvonice z roku 1630 se třemi
tzv. „rebelantskými zvony“ obrácenými srdcem vzhůru. Zvony sv. Jan Křtitel,
svatý Václav a svatý Jiří se uvádějí do pohybu šlapáním. Odlil je zvonař Martin
Schrötter z Hostinného nad Labem. Srdcem vzhůru byly obráceny na příkaz
vrchnosti, jako trest rovenským za to, že používali zvony k sezvánění na vzpouru
proti utlačování a násilnému
přinucování ke katolické víře.
Obyvatelé Rovenska byli většinou vyznání protestantského.
Původní zvonice byla vybudována kolem roku 1370 společně
s kostelem svatého Václava, ale
v roce 1629, za třicetileté války,
byla spálena. Na jejich troskách
si rovenští během jednoho roku
postavili zvonici novou, kterou
máte možnost nyní shlédnout.
Ani za první, ani za druhé
světové války nebyly zvony
zrekvírovány pro válečné účely,
neboť již tehdy byly považovány
za vzácnou památku. Zvonění
můžete vidět každou neděli ve
12 hodin.

Zvonice je ve správě Farního úřadu Rovensko p. Tr. tel. 481 382 226 a je přístupná s průvodcem.

Proti zvonici je gotický kostel sv. Václava s presbytářem ze 14. století, loď je
pozdější, z 2. pol. 16. století. Renesanční náhrobek Jindřicha Smiřického ze
Smiřic z r. 1569 je nejstarší památkou zdejšího kostela. Hlavní oltář v gotickém
slohu je dílem bratří Bušků z Husy u Sychrova a pochází z 18 století. Jsou zde
dva postranní oltáře. Jeden svaté Anny s Pannou Marií jako děvčátkem a druhý,
barokní oltář, s později umístěnou Pannou Marii Lurdskou.
Mimo jiné zde můžete vidět cínovou křtitelnici z roku
1575, dar pana Zikmunda Smiřického a Elišky z Valdštejna. Pod kazatelnou je pochován místní rodák Václav Karel Holan Rovenský (1644 - 1718) kantor, varhaník, kapelmistr vyšehradský a skladatel duchovních
písní. Jeho nevýznamnějším dílem jsou „Pašije“ a především kancionál „Kaple královská zpěvní a muzikální“ z roku 1694. Některé duchovní skladby nacházejí
uplatnění i v současnosti. Holan pobyl i v Římě a jako
poustevník strávil konec svého života na Valdštejně.
Při vchodu do kostela je jeho pamětní deska.
Zvonice i kostel jsou na Týně na místě dávného hradiště.
Další zajímavosti Rovenska
• Pomník obětem 1 světové války zvaný „Poutník u cíle“ od prof. Josefa
Drahoňovského, který je umístěn u kostela sv. Václava a byl odhalen v roce
1926.
• Kamenná socha patrona české země sv. Václava z roku 1861 stojící na
rozcestí u vlakového nádraží.
• Z náměstí je krásný výhled na Trosky zvaný „Rovenská pohádka.“
• Na kopci nad Rovenskem je upravena turistická zastávka zvaná „Katova
tůň“. Podle pověsti si v tůni kat po popravě ruce umýval. Odměnou za lehké
mrazení bude pohled na Trosky, Borecké skály, Ještěd i daňky v oboře.

V létě roku 1891 v Rovensku téměř půl roku pobýval básník Svatopluk Čech,
kterému zdejší krajina učarovala. Jeho pobyt připomíná busta od Bohumila Suchardy z roku 1913 umístěná v městském parku u základní školy.
Básníkovo jméno nese i jedna ze skalních vyhlídek v Boreckých skalách nad městem. Tato
vyhlídka nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů
na hrad Trosky. Území Boreckých skal bylo vyhlášeno přírodní památkou. Borecké skály můžete procházet křížem krážem a všude naleznete
vděčné rozhledy do krajiny a malebná seskupení
skal. Jsou to takové rovenské „Prachovské skály“
v malém měřítku.
Nádherný je výlet i pohled na zříceninu hradu Trosky - dominantu Českého
ráje vystavěného na dvou sopečných vrcholcích se dvěma věžemi nazývané
Baba a Panna. Kdyby jste šli světa kraj, nenajdete takové. Trosky jsou jediné
a jejich genius loci vyjímečný.
Vede k nim z Rovenska dobře značená stezka přes Borecké skály, jsou přístupné i autem a pohled z prastarého cimbuří této jedinečnosti na líbeznou krajinu
Českého ráje je nezapomenutelným zážitkem.
Doslova co by kamenem dohodil je
hora Kozákov s vysokou rozhlednou,
ze které můžete vidět i panorama Krkonoš a Jizerských hor. Ale je to stále
legendární hora drahokamů a ještě
dnes tam můžete najít vzácný achát
či jaspis. Už za panování krále Jiříka
z Poděbrad se říkalo:
„Když na Kozákově pastevec po koze
hodí kamenem, má tento kámen větší
cenu než celé stádo“.

Pomník padlým v I. světové válce
„Poutník u cíle“

Muzeum

Sál radnice

Socha sv. Václav v Nádražní ulici

Borecké skály – Želva

