obecní noviny
Číslo 4

Ročník 17

Rovečné 4 / 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 1. 4. 2015.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Aktualizaci pojistné smlouvy s Kooperativou a.s.
2. Dovybavení KD 10 novými stoly a 80 židlemi výrobce TON
3. Pořízení multifunkční tiskárny do místní knihovny
4. Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – grantový program rozvoj vesnice 2015 na
modernizaci veřejného osvětlení v Malém Tresném
5. Rozpočtové opatření číslo 1. – dorovnání jednotlivých řádků rozpočtu dle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu k 28.2.2015
6. Příspěvek 2000,- spolku „Bikeři Rovečné“ na reprezentaci obce formou propagace obecních
webových stránek na cyklistických dresech
7. Objednání koordinátora BOZP na akci snížení energetické náročnosti MŠ – firmou BSP
Consulting.
Neschvaluje:
1. Žádost o příspěvek na vydání knihy p. Hynku Jurmanovi „Ozvěny Vysočiny“ edice 2014
Bere na vědomí :
1. Žádost o pořízení zabezpečovacího zařízení do místní restaurace.
2. Souhlasné prohlášení k pozemku 1517/68 v k.ú. Rovečné
3. Dražební vyhlášku na lesní pozemky v k.ú. Malé Tresné
Pověřuje:
1. Starostu předložením smlouvy s firmou Forest-Holz o prodeji dřeva





Oznámení












V místní knihovně jsou zpřístupněny 2 počítače k veřejnému využití.
Proběhla oprava památníku padlým v první světové válce (Masaryk na náměstí)
Prosíme občany o jarní úklid okolo svých nemovitostí
Na internetových stránkách Rovečného v menu obecní úřad bylo zprovozněno elektronické podání
Na internetové adrese www.geosense.cz/geoportal/rovecne/ lze získat informace o tom kde a kudy v
Rovečném vedou jaké sítě (voda, plyn, elektrika, telekomunikace)
Silniční zrcadlo na náměstí, již bylo zakoupeno nové. Čeká se na montáž. Zrcadlo je v majetku SÚS
Bystřice n/P
V následujícím týdnu dojde k přechodu svozu odpadů ze sudých na liché týdny. Svoz proběhne 2.
dubna následně 9. dubna a poté každý lichý týden.
31. března končí Tvořivé úterky v místní knihovně a 7. dubna i dopolední půjčovní doba knihovny
7. dubna v 16:00 proběhnou v místní hospodě v nekuřácké části „Hrátky s pamětí“ všichni jsou srdečně
zváni
14. dubna od 13:00 do 15:00 proběhne v budově MŠ zápis dětí do mateřské školky
22. dubna a 23. dubna od 15:00 do 18:00 proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný a
velkoobjemový odpad bude vybírán tradičně za budovou OÚ

 30. dubna Vás obec Rovečné srdečně zve na pálení čarodějnic, které se uskuteční nad koupalištěm.









Bohatý odpolední program pro děti a občerstvení pro malé i velké je zajištěno. Začátek v 17:00
Odjezd do plánovaného divadla proběhne 15.4. v 17:00 z autobusové zastávky na náměstí. Seznam
účastníků bude vyvěšen v místních obchodech
8. května pořádá obec Rovečné zájezd na 39. ročník tradičních celostátních prodejních zahradních
výstav Floria v Kroměříži + prohlídka zámek a květná zahrada. Seznam pro nahlášení účastníků bude
opět v prodejně Agrotes
Prosím občany o větší ohleduplnost vůči sousedům při jarním úklidu zahrad a následném pálení listí,
klestu a shrabané trávy. Toto není zákonem výslovně zakázáno, ale nesmí tato činnost obtěžovat
sousedy, (na rozdíl od vypalování porostů, dané zákonem 133/1985 Sb., které zakázáno je)
Setkání v Kruhu, tentokrát s Matějem Chábem, ředitelem cestovní kanceláře, na téma: My jsme ti
mrtví – válečné tváře Francie. Komenského sál na evangelické faře v Rovečném, sobota 11. dubna
2015 od 17.00
Pozvání k velikonočnímu koncertu, na němž vystoupí varhanistka Jaroslava Kynclová a sopranistka
Renata Fraisová, zazní skladby J.S. Bacha, G.F. Händela, L.Janáčka a dalších. Evangelický kostel
v Rovečném, sobota 18.dubna v 17.00


Nové knihy v knihovně – duben

J. Rollins : Jidášův kmen
S. Brown : Smrtelné nebezpečí
E. Khidayer : Život po arabsku (informace o zvycích,slavení svátků,rodinných oslavách,oblékání)
D. Jenkins : Roary-závodní auto (pro nejmenší čtenáře)
7.4. končí dopolední půjčovní doba v knihovně


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce března oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
50 roků Fousková Věra

84 roků Staňková Alena

88 roků Dvořáková Jarmila

80 roků Čuhlová Marie

85 roků Kadlecová Zdeňka

50 roků Halva Leoš

50 roků Srstka Radek

60 roků Kadlecová Dáša

60 roků Jančík Petr

83 roků Jančíková Zdenka

Jan a Věra Sýsovi oslaví dne 7. dubna 25. výročí své svatby (stříbrná svatba)
Štěpán a Alena Staňkovi oslaví dne 15. dubna 65. výročí své svatby (kamenná svatba)
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!



