Informace Města Rovensko pod Troskami

01/2021

ze dne 18.02.2021
MĚSTSKÝ ÚŘAD – ÚŘEDNÍ HODINY
Od 15.2.2021 se vrací úřední hodiny MěÚ Rovensko pod Troskami do původního stavu takto:
PONDĚLÍ, STŘEDA
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
ČTVRTEK
8.00 – 12.00 hod.
PÁTEK
8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hod.
OČKOVÁNÍ COVID 19 - REGISTRACE
Občanům, kteří mají zájem o očkování proti Covid 19, nabízíme pomoc při registraci. V současné době se
registrují občané starší 80 let. Pokud máte problém s dopravou do očkovacího centra, dovezeme Vás.
Kontaktujte nás – jsme tu pro Vás:
724 149 530 Jiřina Bláhová, starostka
608 901 463 Zdeňka Nejedlá, místostarostka
606 882 057 Jana Fišerová, účetní
725 071 109 Vladislava Vávrová, matrikářka
popřípadě na e-mailu: m.u@rovensko.cz,starosta@rovensko.cz
OPTIMALIZACE OBJEMU POPELNIC
Z důvodu novely zákona o odpadech způsobující zvyšování poplatku za likvidaci odpadů a v souvislosti
s tím k šetření nákladů za svoz komunálního odpadu proběhla inventarizace objemu nádob pro
komunální odpad. V době od 23.2.2021 bude docházet firmou Severočeské komunální služby s.r.o.
k výměně popelnic.
VEŘEJNÁ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – plán na rok 2021
Veřejná jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami se budou konat v sále radnice
v Rovensku pod Troskami od 19.00 hod. a jsou naplánována v níže uvedených termínech takto:
v úterý 30.3.2021, v úterý 29.6.2021, ve čtvrtek 30.9.2021, v úterý 14.12.2021.
Všechny občany tímto srdečně zveme na tato jednání.
Veřejná jednání se budou konat v souladu s opatřeními v té době platícími.
MÍSTNÍ POPLATKY ZA PSY A ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD v roce 2021
Informujeme občany a vlastníky budov, chat a chalup města Rovensko pod Troskami a
přilehlých obcí (Štěpánovice, Václaví, Křečovice, Liščí kotce, Blatec) že se zvýšil poplatek za
komunální odpad za rok 2021 na 600,- Kč/osobu popř. chalupu či rekreační objekt.
Poplatek za psy zůstal nezměněn: * za jednoho (prvního) psa v Rovensku p. Tr.
200,- Kč; *za jednoho (prvního) psa v částech obce Blatec, Liščí Kotce, Štěpánovice,
Křečovice, Václaví 100,- Kč; *za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve
všech částech města 300,- Kč.
Poplatníci jsou povinni ohlásit správci poplatku vznik, zánik i změnu své poplatkové povinnosti
do 15-ti dnů. Pokud chce poplatník uplatnit osvobození či úlevu od poplatku, musí požádat a toto
řádně doložit.
Splatnost poplatku za odpady i psy je do 31.5.2021. Poplatky lze hradit bezhotovostním převodem na
účet číslo: 1263105319/0800 nebo na MěÚ v 1. patře budovy v kanceláři účtárny v hotovosti nebo
platební kartou. V případě dotazů volejte nebo pište: tel. 481 382 119,
mob. tel. 606 882 057 J. Fišerová e-mail: uctarna@rovensko.cz (psi i odpady)
nebo tel. 608 901 463 Z. Nejedlá, e-mail: financni@rovensko.cz (odpady)

OŘEZÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ A DŘEVIN TRČÍCÍCH PŘES PLOT DO KOMUNIKACE
Žádáme občany, aby na svých pozemcích provedli ořezání živých plotů a větví trčících do místních
komunikací. Tyto porosty zužují komunikaci a brání řádnému rozhledu. Ořezání proveďte nejpozději
do 20.4.2021. Ořezané větve je možné odvézt na hromadu určenou ke spálení v rámci čarodějnic na
Paldu.
SBĚRNÝ DVŮR V ROVENSKU POD TROSKAMI
je otevřen každou sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Je možno vozit žluté pytle s plastovým odpadem,
papír, biologický (rostlinný) odpad, rostlinné oleje z kuchyně. Nepřebírá se velkoobjemový odpad!
Pro sběr velkoobjemového odpadu jsou určeny konkrétní dny 2x ročně. Odpad musí pocházet pouze
z domácností. Odpad vzniklý z podnikatelské činnosti si každá OSVČ či firma likviduje samostatně.
SBĚR VELKOOBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech 17. dubna a 24. dubna 2021 proběhne sběr velkoobjemného odpadu ve sběrném dvoře v
Rovensku pod Troskami, kde bude v době od 9.00 do 12.00 hodin přistaven kontejner. V této době
mohou občané odložit odpad do kontejneru. Do kontejnerů může být odkládán odpad z domácností,
který je rozměrný a není možné ho umístit do popelnic. Jsou to např. matrace, staré koberce, linolea,
WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, starý nábytek apod. Tento velkoobjemný odpad se netýká
odpadu vzniklého podnikatelskou činností.
PLÁNOVANÉ AKCE:
 neděle 9. 5. 2021 – odhalení Smírčího kříže za budovou ZŠ. Účast přislíbil hejtman LBK M. Půta
 sobota 15. 5.2021 – termín konání Pohádkového lesa – dle epidemiologické situace
 11.6.2021 – 13.6.2021 - Oslavy 650 let Rovenska - uskuteční se rovněž až dle epidemiologické
situace.
Na tento termín je naplánován křest knihy o Rovensku pod Troskami.
 18.6.2021 koncert skupiny The Swings s vystoupením Karolíny Cingrošové – Žmolíkové. Koná se
v rámci festivalu Hudba Českého ráje.
 18.9.2021 tradiční koncert před Svatováclavskou poutí v kostele sv. Václava. Vystoupí Karolína
Cingrošová s kolegy (alt, soprán, varhany) s představením skladby Václava Karla Holana Rovenského.
Uskutečnění plánovaných akcí závisí na vývoji epidemie a s tím souvisejícími opatřeními.
INFORMACE Z MĚSTA:
 V budově radnice bylo ukončeno malování chodeb radnice a nátěry dveří, byl nainstalován nový
navigační systém.
 Počátkem února začaly práce v horní části Havlíčkovy ulice. Po dobu stavby není možný průjezd z ul.
Žižkovy do Havlíčkovy. Firma provede dopravní značení. Přístup ke všem nemovitostem bude
umožněn.
 Ve fotbalových kabinách v Rovensku p. Tr. byly ukončeny práce na rekonstrukci topení a ohřevu
vody. Je tam zvětšený prostor vzniklý propojením šatny pro domácí a klubovny, odstraněna
opadávající omítka v nově vzniklé místnosti i v dalších prostorách, provedeno nové štukování. Byly
provedeny nové rozvody pro zásuvky a vypínače v klubovně-šatně. Bylo dohodnuto, že přípravné
práce pro elektriku provedou svépomocí členové fotbalu (M. Náhlovský, P. Ciller), materiál zaplatí
město, elektroinstalaci provede p. Kvapil sponzorsky jako bývalý člen klubu. Zednické práce provedl
Karel Kapalín, topenářské a instalatérské práce provedl Petr Prokopec, elektro p. Kvapil
Elektrodružstvo. Celková cena díla byla 434 637,91 Kč vč. DPH.
 Na workautovém hřišti za ZŠ přibudou nové cvičební prvky (až počasí dovolí)
OBĚDY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY V ROVENSKU P.TR.
Školní jídelna vaří velice chutné obědy nejen pro děti, ale i pro jiné strávníky za příznivé ceny. V případě
zájmu kontaktujte vedoucí jídelny Bc. Zuzanu Novákovou, e-mail: jídelna.zsrovensko@seznam.cz nebo
telefon: 481 381 023.

DONÁŠKA OBĚDŮ A LÉKŮ
Humanitární organizace ADRA stále nabízí a zajišťuje bezplatnou distribuci potravin a léků pro osamělé
seniory, chronicky nemocné a pro občany, kteří jsou v karanténě či onemocněli Covid 19. Službu lze
využít každý všední den v čase od 9:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 728 967 609. Nákup je
doručen bezkontaktně druhý den po objednání.
ELEKTROODPAD
Kompletní elektrospotřebiče, které jsou určeny k likvidaci, můžete bezplatně odevzdávat ve firmě
Green Waste Services s.r.o., Tyršova 20, Rovensko pod Troskami (objekt bývalé mlékárny, vjezd od
nádraží ČD), a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin. Tel: 776 767 394, tel: 776 188 715
http://www.greenws.cz/
SLOVO STAROSTKY K SOUČASNÉ SITUACI
Dlouhodobě jsme svíráni opatřeními, která vyplývají z nařízení vlády v nouzovém stavu. Zmatky,
nejistota, šíření strachu ať už oprávněného nebo neoprávněného, se valí ze všech stran. Smutné je, že
se do toho všeho nabaluje čím dál víc politiky ať už těch, kteří se chtějí za každou cenu udržet nebo
těch, kteří se chtějí za každou cenu do politiky dostat. Co je vlastně cílem? Proč jsou drobní živnostníci,
obchody, úplně odstaveni na vedlejší kolej a nadnárodní společnosti, markety jedou? Proč kompenzace
nefungují, jak mají, přitom peníze tečou proudem na všechny strany? Je snad snahou, aby drobní a
střední podnikání padlo? V jiných evropských státech je maximální snaha stanovit podmínky tak, aby se
opět živnostníci mohli rozjet, až to bude možné. Celé to dění má nátisk cílené a řízené centralizace.
Nikdo zatím nevíme, kam přesně manipulace směřuje. S největší pravděpodobností hlavní vítr fouká
odtud, odkud virus přišel. Děti. Přes maximální snahu rodičů a učitelů při distanční výuce nám
neprospívají, ztrácí návyky, řád, smysl pro povinnost. A to už v tak útlém věku. To je velice špatný vklad
do budoucího života. V tom všem proto byla vzpruhou úspěšná snaha opozice o neprodloužení
nouzového stavu po 14.2.2021. Hejtmani tuto snahu zvrátili a není se čemu divit. V tomto stavu, bez
řádné přípravy, by bylo nezodpovědným dobrodružstvím takovouto změnu provést. Bylo by to další
dobrodružství a hazard s lidským zdravím a životy. Přesto je pozitivní, že k takovému vzepětí došlo a je
předpoklad, že konečně skončí skrytý oligarchismus a nastane normální debata demokratické
společnosti.
K napsání těchto řádků mě přivedla situace z minulého pátku, kdy sněmovna nepodpořila prodloužení
nouzového stavu. Bohužel bylo téměř jisté, že část naší společnosti nedomyslí důsledky a vrhne se do
bezbřehého radování a karnevalového veselí. Vzhledem k tomu, že máme přeplněné nemocnice,
přetížené zdravotníky, kteří nejsou proti virové nákaze imunní, mohlo by dojít k zásadnímu průšvihu.
Proto bych chtěla apelovat na Vás všechny občany. Pokud dojde k postupnému nebo výraznému
uvolnění, dodržujte stále bezpečnostní hygienická pravidla. Bude na zodpovědnosti každého z nás,
jestli šíření nákazy půjdeme vstříc nebo ji společně utlumíme. Vše se odvíjí od používání zdravého
selského rozumu. Nenechat se vyděsit, ale chovat se rozvážně a zodpovědně. Všichni chceme zase žít
normální život. Normálně pracovat, sejít se s přáteli, poradovat se, dojít za kulturou, zasportovat si.
Musíme ale počítat s tím, že vir tu s námi je a stále bude a podle toho se zařídit. V minulosti naši
předkové i někteří z Vás starších zvládli daleko horší situace a proto vím, že společně zvládneme i tuto
epidemii.
Jiřina Bláhová, starostka
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