obecní noviny
Číslo 2

Ročník 18

Rovečné 2 / 2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 3.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 157/3 v k.ú. Rovečné o rozloze 11 m2
2. Uzavření smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkou
osobní dopravy v rámci IDS JMK
3. Žádost o finanční dar Českému včelařskému svazu ve výši 2000,4. Žádost o finanční dar Svazu tělesně postižených – Bystřice n/P. ve výši 2000,5. Podání dotace na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
6. Podání dotace na údržbu a opravu stávajících kulturních památek venkovské krajiny (hřbitovní
zdi)
7. Podání žádosti z Fondu Vysočiny na zpracování studie a projektové dokumentace vodních
zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
8. Vyčištění a odvoz obsahu jímek v základní a mateřské škole




Oznámení
 Ochotnický divadelní soubor Vířina zve všechny 19. 2. v 19:00 do KD Rovečné kde zahrají:

Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky. Je to neuvěřitelné, rok utekl jako voda a divadelní
soubor Vířina nacvičuje další hru. Po loňské, divácky nadmíru úspěšné sezóně s pohádkou „S čerty
nejsou žerty“ letos čeká na diváky zcela jiný žánr – černá detektivní komedie. Příběh hry „Jezinky a
bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky“ je zasazen do válečného New Yorku. Hlavními hrdiny jsou
členové rodiny Brewsterovy: čerstvě zasnoubený novinář Mortimer, jeho bratr Teddy a především jejich
tety Abigail a Martha, které jsou ve svém okolí velmi oblíbené, ovšem skrývají velké tajemství. Ve
svém nejlepším přesvědčení totiž vraždí staré pány – nabízejí jim otrávené bezinkové víno a mrtvoly
pak odklízí Teddy, který se považuje za prezidenta Roosevelta. Jako by to nestačilo, po letech se vrací
domů další Mortimerův bratr, sériový vrah Jonathan (a také jeho věčně podnapilý kumpán dr. Einstein),
připravený pomstít dávné křivdy a ukrýt ve starém Brewsterovic domě svoji poslední oběť…
 ZŠ a MŠ Rovečné zve malé i velké na tradiční dětský karneval, který se uskuteční v neděli 21. února

od 14:00.
 SDH Rovečné srdečně zve všechny spoluobčany na tradiční „Hasičský ples“, který se uskuteční

v sobotu 27. února.
 Vzhledem k chystané opravě fasády obecního úřadu, prosíme spoluobčany obce Rovečné o

součinnost při výběru vhodné varianty. Své názory prosím sdělte osobně na obecním úřadě nebo
emailem starosta@rovecne.cz. Zastupitelstvo tímto děkuje za spolupráci. Všechny tři varianty jsou
zveřejněny na stránkách obce (aktuality) a vyvěšeny na úřední desce OÚ.



 Čtení dětem v Rovečném proběhne v následujících termínech:

Malé Tresné – 26. února v 16:30, číst bude Olga Chytilová z knihy Astrid Lingrenové – Ronja,
dcera loupežníka
Knihovna – 9. března v 16:00, číst bude Zdena Pospíšilová z knihy Máši Halanové – O sýkorce
z kokosového domečku
Škola – 14. března v 15:00, číst bude Jan Hrubec z knihy Jiřího Žáčka
- Z pohádkové postýlky a potom bude následovat v jeho podání divadelní pohádka Honza a drak
Školka – 16. března v 15:00, číst se bude z knihy Jitky Svačinové
– Cvrčci muzikanti
Evangelická fara – 23. března v 16:00
Obec Rovečné zve malé i velké na společné setkání a příjemný poslech přednášejících
 V měsíci únoru je vybírán poplatek za psy a poplatek za popelnice,
 Evangelický sbor zve k dalšímu setkání v Kruhu, tentokrát s památkářkou a specialistkou pro

lidovou architekturu Ing. arch. Silvií Jagošovou, která promluví na téma K ČEMU JE PAMÁTKOVÁ
PÉČE. S promítáním fotografií a rozhovorem. Setkání se uskuteční v Komenského sále na evangelické
faře v Rovečném v pátek 19. února 2016 od 17.00.



Nové knihy v knihovně – únor
K. McCombie : Moje trhlá rodinka
Šavlík,Hnízdil,Houdek: Jak léčit nemoc šílené medicíny
J. Nesbo: Syn
T. Keleová-Vasilková: Kouzlo všednosti



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce února oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
60 roků Bednářová Jaroslava

70 roků Kadlecová Marta

75 roků Bartoňová Marie

81 roků Kadlec Josef

83 roků Pelikánová Vlasta

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


