obecní noviny
Číslo 1

Ročník 18

Rovečné 1 / 2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.1.2016.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2016 s tím, že všechny položky rozpočtu jsou schválené jako závazné
mimo výdaje za energie
2. Koupi obecního automobilu Dacia Duster pro potřeby lesního hospodaření
3. Aktualizaci strategického plánu obce Rovečné
4. Podání žádosti o dotaci POV na opravu místních rybníků v obci
5. Prodej pozemku p.č. 207/1 v k.ú. Rovečné
6. Záměr prodeje pozemku p.č. 157/3 v k.ú Rovečné
7. Návrh vyřazení drobného majetku osobního automobilu Škoda Felicie prodejem
8. Smlouvu o dílo na LHP pro LHC Obce Rovečné
9. Odepsání pohledávky za odpad ve výši 2000,Neschvaluje:
1. Poskytnutí podpory centra zdravotně postižených kraje Vysočina o.p.s.
Bere na vědomí :
1. Žádost o koupi části pozemku p.č. 254/4 v k.ú. Malé Tresné
2. Studii opravy fasády obecního úřadu ve třech variantách
3. Cenovou nabídku na modernizaci veřejného osvětlení v Rovečném




Oznámení
 Plesová sezóna v KD Rovečné:

16. ledna - Myslivecký ples
6. února - Sportovní ples
21. února - Karneval
27. února - Hasičský ples

 Od 1.1.2016 je změněn spoj, který jezdil v 5:00 z Rovečného. Nově bude spoj 840301 na lince 4 z

Rovečného do Bystřice n/P, v ranních hodinách jezdit v 6:00 z Rovečného a v 6:25 bude v Bystřici nad
Pernštejnem.
 Poplatek za popelnice bude vybírán v průběhu měsíce února
 Sociálně aktivizační činnost pro seniory a veřejnost pořádá akci „Hrátky s pamětí“, která se

uskuteční v pátek 22.1. v 15:30 hod. ve společenské místnosti restaurace Na růžku v Rovečném.






Nové knihy v knihovně – leden
S. Monk Kidd : Křídla ve větru
J. Bauer : Jak umírá král
J. Picoultová : Vypravěčka
E. Giffinová : Zkouška dítětem
J. Škápíková : Báječný svět



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce ledna oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
85 roků Kadlec František

70 roků Šípková Danuše

88 roků Sáblíková Vlasta

50 roků Čermáková Marcela

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


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
KOMU A S ČÍM POMŮŽE
Rádi bychom Vám nabídli pomoc pečovatelské služby ve Vaší obci. Pečovatelská služba je určena lidem,
kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotních obtíží pomoc se širokým spektrem úkonů. Pečovatelská
služba může pomáhat nejen seniorům, ale i chronicky nemocným nebo lidem se zdravotním postižením,
kteří nejsou schopni si zajistit péči o sebe svými vlastními silami. Pečovatelskou službu poskytujeme
proto, aby nemuseli lidé odcházet do pobytových zařízení  nejčastěji do domova důchodců a mohli žít
doma. Pečovatelská služba je poskytována člověku v jeho přirozeném prostředí, v jeho vlastním bytě,
domě. Služba je často kombinovaná s péčí rodiny, snažíme se s rodinou klienta úzce spolupracovat.
Zachování vlastního, přirozeného prostředí je pro člověka důležité s ohledem na kontakty s okolím a
lidmi, které celý život znal. I nesoběstačný člověk tak s podporou pečovatelské služby může žít navyklým
způsobem života v prostředí, které je mu blízké. Výhodou je také větší soukromí a menší finanční
nákladnost, než v pobytových zařízeních. Pečovatelská služba pomáhá s běžnými úkony péče o sebe-svou
osobu a domácnost – denní hygiena, sprchování, koupání, výměna inkontinenčních pomůcek, svléknutí a
obléknutí, pomoc při chůzi, použití wc, úklid domácnosti, vyprání a vyžehlení prádla a oblečení,
nakoupení všeho do domácnosti, obstarání léků, dovoz autem a doprovod k lékaři, či tam, kam klient
potřebujete, kontrola přijetí léků, nachystání jídla během dne, dovoz oběda, v případě potřeby klienta
nakrmí či dohlédne na režim dne, doprovodí ho na procházce, pomůže mu vyřídit osobní záležitosti, atd.
Pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří jsou nesoběstační v různé míře. Proto rozsah péče vychází z
konkrétní potřeby každého člověka. Na základě konkrétně zjištěných potřeb je vytvořen plán péče a ten
se mění podle aktuální situace člověka, kterému je pečovatelská služba poskytována.
V případě zájmu o ni nebo pro zjištění více informací se na nás obraťte na adrese :
DOMOV Bystré o.p.s, Školní 453, Bystré, telefon : 607 785 488, www.domovbystre.cz


