obecní noviny
Číslo 11

Ročník 17

Rovečné 11 / 2015

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 4.11.2015.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nákup materiálu na opravu přepadu z vodojemu
Návrh rozpočtu obce Rovečné na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 5
Skácení stromu u č.p. 173
Peněžní dar na adventní koncert ve výši 5000,- Kč
Proplacení přislíbené dotace na obnovu střechy fary
Záměr prodeje pozemků parc.č. 1502/62, 1502/57, 1502/59, 1502/65, 1502/67, 1502/72
Splátkový kalendář pro obecní byt

Neschvaluje:
1. Opravu komína na obecní budově č.p. 120
Bere na vědomí :
1. Cenovou nabídku na projekt úpravy parku ZŠ a MŠ Rovečné
2. Žádost na odkoupení pozemku v Malém Tresném před č.p. 9




Oznámení
 Od 10. listopadu na pokladně obecního úřadu je možno uhradit vodné za druhé pololetí roku 2015
 12. prosince obec Rovečné pořádá vánoční zájezd do Olomouce, prezenční listina bude umístěna v prodejně
Agrotes. Těšit se můžete na vánoční pavilon Flóra, vánoční jarmark na náměstí, Pavla Dobeše, atd..
 20. listopadu v 15:30 proběhnou v místním pohostinství „Hrátky s pamětí“. Na setkání se těší Zdeněk

Choura pracovník v sociálních službách, člen České alzheimerovské společnosti
 Zastupitelstvo obce Rovečné zve všechny spoluobčany, malé i velké, k rozsvěcení vánočního stromečku, které
proběhne 28. listopadu v 16:00.
 Prosím spoluobčany, aby při vyvážení bioodpadu k „bedáni“ do odpadu nevhazovali haluze, dřevo, kořeny,
plastové nádoby, suť, atd., velice děkuji.
 V budově základní školy proběhne již tradiční Adventní jarmark s dílnami a koledami. Akce se

uskuteční 6. 12. 2015 od 13,00 do 16,00.
 6. prosince od 16 hodin se uskuteční adventní koncert v místním evangelickém kostele. Na koncertu vystoupí
Smyčcový orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem a komorní sbor Alter ego pod vedením
dirigentky Lenky Macháčkové.





Nové knihy v knihovně – listopad
J. Hnízdil: Mým marodům
K. Kúntzelová: Prima máma, prima dcera (návody na výrobky, hry a další činnosti)
L. Klausová: Smutkem neobtěžuju
O. Goldsmithová: Klub odložených žen
12. listopadu od 16 hodin se v knihovně uskuteční prezentace výrobků firem NUTRILITE (zdravý životní
styl) a AMWAY (péče o tělo/domácnost)


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce listopadu oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
87 roků Tomášková Emilie

82 roků Obzinová Anděla

70 roků Sláma Ladislav

70 roků Dreyer Petr

60 roků Trávníček Jiří

60 roků Šerý Josef

60 roků Večeřa Zdeněk

50 roků Mokrá Jitka

50 roků Jančík Milan

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

Díky velkému zájmu spoluobčanů, ještě jednou popis znaku a vlajky obce:
Znak a vlajka obce vznikly na základě heraldického návrhu pana PhDr. Zdeňka Kubíka. Pan doktor
prostudoval historii naší obce a přilehlého okolí a navrhnul: Dva stříbrné v běžné zobrazovací praxi bílé
hroty neboli kužely, coby takzvané heroldské figury, symbolizující oba zdejší kostely (respektive jejich
věže, které jsou místními dominantami a památkami). Obecná figura červeného postaveného meče
evokuje kříž, ale především atribut sv. Martina (patrona katolického kostela), kterého vidíme na historické
obecní pečeti z roku 1727, kde na koni půlí svým mečem vojenský plášť a dělí se s žebrákem. Obecná
figura červeného kalicha pak logicky odkazuje na evangelický kostel. Zelená barva boků štítu ukazuje na
rozsáhlé okolní lesy a zemědělský ráz obce. Modrá pata štítu připomíná místní Tresenský potok. Černý
klín uprostřed je tzv. mluvícím znamením, čili „rovem“ (nerovným místem, výmolem, jámou nebo
výkopem) znějícím v názvu obce. Zároveň najdeme černou barvu (společně se stříbrem) v erbech pánů
z Pernštejna i pánů z Kunštátu, k jejichž panstvím obec historicky náležela. Proto je použito obecné figury
zlaté houžve, odkazující na Pernštejny a černé pole odkazující na pány z Kunštátu.
Blason – odborný heraldický popis celého znaku je následující: Zeleno-černo-zeleně dvěma stříbrnými
hroty na modré patě polcený štít. V černém poli mezi hroty zlatá houžev. V pravém hrotu postavený meč,
v levém hrotu kalich, obojí červené. V heraldice se pravá a levá strana uvádí vždy z pozice štítonoše,
nikoli pozorovatele znaku, proto v jeho pohledu obráceně. U takto výrazného znaku je logické, že i návrh
vlajky opakuje výše popsané figury a tinktury o stanoveném poměru šířky a délky 2:3 dle státní vlaky
České republiky. Návrh pan doktora byl schválen zastupitelstvem naší obce a pak již nebránilo nic tomu,
aby takto zpracovaný návrh odsouhlasila poslanecká sněmovna, a my jsme se mohli těšit jako jedna
z posledních obcí v mikroregionu z takto krásných symbolů obce.



