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Číslo 3                  Ročník 16          Rovečné  3/ 2014 
 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 5.3.2014. 
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 
Schvaluje: 
1. Finanční příspěvek pro Oblastní charitu Polička ve výši 2000,- Kč. 
2. Pronájem nebytových prostor dle Záměru č.1/2014. 
3. Záměr nakládání s nemovitým majetkem obce–odprodej části pozemků p.č. 72 a  72/4 v k.ú. Malé Tresné. 
4.      Zadání zhotovení projektové dokumentace tenisového hřiště firmou RR atelier, Ing. Pavel Říha. 
5.  Podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken budovy mateřské školy ve spolupráci  
         s poradenskou agenturou RPA Brno. 
6.  Příspěvek pro Hospicové hnutí  Vysočina ve výši 5000,- Kč. 
7.  Zprávu inventarizační komise a vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise. 
8.  Objednání a instalaci žaluzií do 3 oken místního pohostinství.    
 
   

                                                        ��������    

                                                Oznámení 
� Ředitel Základní školy a Mateřské školy tímto oznamuje rodičům, že   
       zápis dětí do Mateřské školy Rovečné se pro školní rok 2014/2015 koná v pondělí       
       17.března 2014 v době od 13:00 hod. do 15:00 hod. v budově mateřské školy v  
       Rovečném. Bližší informace na tel. 566 574 108 (p. Alena Juránková, vedoucí učitelka MŠ, p.  
       Dita Pešová – učitelka MŠ). 
 
� Stejně jako v minulých letech v Rovečném a Malé Tresném proběhne projekt „Čtení dětem“, který má za cíl 

připomenout rodičům důležitost čtení pro děti a jejich vývoj.  
První setkání bude ve středu 19. března v 16.00 hodin na evangelické faře, čtení příběhu o Arše Noemově,  
v úterý 25. března v knihovně čtení z knihy Rybaříci na  Modré zátoce, a ve stejném týdnu bude čtení 
v Malém Tresném, podrobnosti budou na plakátu.  
Pozvánka ze školy: 
2. dubna nás v rámci tohoto projektu - Bystřicko čte dětem - navštíví manželé Jiří a Iva Trojanovi, kteří se  
zabývají především leteckým fotografováním. Setkání se uskuteční v budově ZŠ Rovečné, začátek v 17.00  
hodin. Účastníci se mohou těšit na literární kvízy, kde si prověří, jak dobře znají české pohádky a ostatní  
dětské knihy. Dále zjistíme, zda opravdu náš kraj známe dobře a ve fotografiích z ptačí perspektivy poznáme  
blízká místa. Srdečně Vás zveme prožít pěkné odpoledne s milými hosty a dobrým občerstvením. 
                                                                                              Markéta Groulíková, ZŠ Rovečné. 

� Společnost e-on varuje před podvodníky. 
     V posledních týdnech se množí případy podvodného jednání tzv. obchodníků, kteří slibují zajištění přepisu a     
     dodávky levnějšího plynu. Nechají si podepsat plnou moc a vyúčtují 4000,-Kč. Vydají doklad o zaplacení, na     
     kterém jsou uvedeny falešné údaje. Podvodníci vyhledávají převážně starší spoluobčany. 
     Společnost e-on nikdy nevybírá částky v hotovosti! 
     Obec má vyhlášku zakazující podomní prodej, což jsou i takovéto „nabídky“.V případě, že se s  takovým    
      jednáním ( podomním prodejem) setkáte, informujte obecní úřad. 
� Varování Policie ČR, Krajské ředitelství Jihlava. 

V poslední době se v České republice objevily nové případy otravy methylalkoholem. 
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality územního odboru Žďár nad Sázavou vyšetřují od neděle 23. února       
případ otravy methylalkoholem.Pokud lidé, firmy nebo spolky nakupovali alkohol od soukromého podnikatele 
Miloše Straky, podnikajícího v režimu osoby samostatně výdělečně činné v obci Bobrová 285, IČ: 18117902,  
DIČ CZ531223160, měli by nakoupený alkohol s etiketami Likérky Drak zlikvidovat nebo si jej  před  
konzumací nechat otestovat v odborné laboratoři. Může se jednat o alkohol – vodku jemnou v lahvích o  
objemu 0,42 litru nebo stejný alkohol v plastových barelech o obsahu 6 litrů, ale také jiný druh lihovin  
s etiketou Likérky Drak. V souvislosti s vyšetřovaným případem tedy znovu apelujeme na širokou veřejnost,  
aby lidé v žádném případě nekonzumovali podezřelý rozlévaný alkohol, který získají z neověřených zdrojů ani  
žádný alkohol, který je opatřen etiketami výrobce Likérka Drak. Pokud mají lidé tento neověřený alkohol i  
z jiných zdrojů ještě doma, měli by ho raději zlikvidovat.  

             ��             ��             ��             ��                                     
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Vážení spoluobčané, 
při svých procházkách po obci a v jejím blízkém okolí jsem si všiml ( a nejen já, podnět k tomuto textu je od 
obyvatel obce, kterým není životní prostředí lhostejné), že se kolem cest a silnic nachází velké množství odpadků 
– PET-lahve, kelímky, plechovky, sklo, obaly od sladkostí či pochutin, igelitové sáčky, ubrousky atd. Nejenže 
tento odpad působí nevzhledně, ale může být svou povahou i nebezpečný, např. pro naše děti. Netvrdím, že 
jsme za tento nepořádek zodpovědní jen my, občané Rovečného. Ale rád bych vás touto cestou požádal, abyste 
udržovali v obci i v přírodě pořádek, stejně jako ho udržujete ve svých domech a na svých zahradách. Všichni 
máme přece možnost (ba dokonce povinnost) zbavovat se odpadu vhodným a rozumným způsobem, tedy 
odložením do příslušné sběrné nádoby případně odevzdáním do kontejneru při sběru velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu (koná se 2x ročně). Veďme k zodpovědnému zacházení s odpadky i naše děti a buďme 
jim příkladem. Vždyť čistota a pořádek jsou vizitkou naší obce. 
                                                                                                                                          Leoš Petr, starosta obce 

                         ��         ��         ��         ��    
Nové knihy v knihovně v Rovečném – březen 

 

                T. Keleová-Vasilková :    Ranč u dědečka (román pro ženy) 
                D. Brown :                        Inferno 
                T. Brezina :                       Pirátská parta (pro mládež) 
                S. Chmelanová :               Potíže v ráji (detektivka) 
 

11.3. končí  Tvořivé úterky a 18.3. i dopolední půjčovní doba knihovny. 
Jménem malých výtvarníků velice děkuji všem příznivcům našeho kroužku za finanční a věcné příspěvky. 

                                                    �������� 

Sbor pro občanské záležitosti 
V průběhu  měsíce března oslavili a  oslaví  významné životní jubileum  tito naši spoluobčané: 

 
       84 roků   Zdeněk Čuhel 
       83 roků   Marta Žilová 
       60 roků   Ing. Eva Janoušková 
       86 roků   Josef Tomášek 
       81 roků   Vlastislav Šimon 

 

Všem  jubilantkám a jubilantům  přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let ! 
             ��             ��             ��             ��    
 

Slovo hejtmana 
V lednu a únoru jsme byli svědky dvou olympiád. Napřed jsme přímo u nás na Vysočině sledovali 
s radostí zaujetí mladých sportovců na Zimních olympijských hrách dětí a mládeže. 
Rád se k ní v myšlenkách vracím. Potěšilo mne, že se Vysočina umístila na celkovém čtvrtém místě. 
Ale ještě větší radost jsem měl z uznalých slov o kvalitě organizace naší vysočinské olympiády. Vše 
klapalo a místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman konstatoval, že v historii našich 
mládežnických olympiád nenajdeme mnoho her, které účastníci tak moc chválili. I podle mých 
osobních zážitků vládla přátelská a místy až dojemná atmosféra na všech sportovištích a myslím, že 
mladí sportovci si určitě odvezli příjemné vzpomínky na svůj pobyt na Vysočině. Rád bych ještě jednou 
poděkoval všem zúčastněným, organizátorům, členům ČOV, výkonným pracovníkům, trenérům, 
vedoucím, dělníkům sportovišť a především všem sportovcům za vykonanou práci a vynikající 
výsledky. Rovněž nechci zapomenout na celostátní i regionální sponzory. Patří jim díky za to, že se 
nevyhýbají i podpoře mladých sportovců. Jsem hrdý na to, že Vysočina je příkladem pro řešení 
mnohých problémů, úkolů a činností především díky hlubokému lidskému rozměru.  
Úspěšní nadějní sportovci i talentovaní jedinci z Vysočiny v jiných oborech se stále častěji prosazují i 
díky systematické práci s nimi. Léta fungování Krajských center talentované mládeže nesou ovoce. 
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje nadané mladé lidi v mnoha oborech a činnostech – nejen 
sportovních, ale i kulturních nebo vědeckých. Důkazem toho jsou soutěže, které pořádá sám kraj 
(Poznej Vysočinu, S Vysočinou do Evropy, Šikovné ruce) nebo soutěže, které kraj podporuje (Enersol, 
Vysočina má Talent atd.) 
Ve chvílích, kdy píšu tyto řádky, se rozjíždí i ta „velká“ olympiáda v Soči. Ještě nevím, jak dopadne, ale 
začátek je slibný a první z našich českých medailí míří díky Martině Sáblíkové taky k nám na Vysočinu. 
Snad nám to sportovní klání pomůže ve zvýraznění pocitů vlastenectví a příslušnosti k těm našim 
deseti miliónům příbuzných duší v srdci Evropy. Měli bychom si častěji všímat toho, co nás spojuje, než 
se utápět v žabomyších sporech, hádkách a soubojích. 
                                                                                                                       Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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