
obecní  noviny 
 

Číslo 4   Ročník 18   Rovečné 4 / 2016 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.4.2016. 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 

 

Schvaluje: 

 

1. Podání žádosti o dotaci na rok 2017 pro SDH Rovečné na dopravní automobil 

2. Poskytnutí finančního daru pro občanskou poradnu Portimo, o.p.s. ve výši 1000,- Kč 

3. Koupi pozemků v k.ú. Rovečné p.č. 593 a p.č. 594 za cenu 70 Kč/m2 

4. Koupi myčky pro kuchyň ZŠ Rovečné do výše ceny 70 000,- Kč 

5. Veřejnoprávní smlouvu s městem Bystřice nad Pernštejnem na zabezpečení provedení zápisů do 

základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí „RUIAN“ 

 

Bere na vědomí: 

 

1. Žádost ing. Buršíka Miloše o směnu pozemků p.č. 731/1,731/2 a 732/1 za adekvátní část 

obecních pozemků 












Oznámení 
 22.dubna od 15:00 do 18:00 a 23.dubna 9:00 do 12:00 proběhne sběr nebezpečného odpadu. Sběr 

proběhne jako každý rok za budovou OÚ. 

 26. dubna proběhne dokončení modernizace výstroje vodojemu, v tento den může docházet ke změně 

tlaku ve vodovodní soustavě.  

 V úterý 26. dubna v 17 hodin v pohostinství Na Růžku – Obec Rovečné zve občany na besedu 

„TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ“. Legendární pořad brněnského rozhlasu Toulky českou 

minulostí naživo přímo s jeho tvůrci! Scénárista Josef Veselý a režisér Jaromír Ostrý vesele i ostře 

nejen o tomto oblíbeném rozhlasovém seriálu. Doprovází je a celý večer uvádí vedoucí programu 

ČRo Brno a moderátor Jiří Kokmotos. 

 Dne 11. května 2016 od 16:00 proběhne v zasedací místnosti OÚ veřejné projednání územního plánu 

obce Rovečné. 

 MVDr. Petr Dvořák bude očkovat psy proti vzteklině v Rovečném, vedle prodejny Enpeky v sobotu 

16.4. od 12:30 hod. do 13:15 hod. a v Malém Tresném u obecní budovy ve 13:15 hod. 

 TS Bystřice nad Pernštejnem oznamují změnu svozu komunálního odpadu. Vyvážet se bude ve 

čtvrtek 7.4., 14. 4. a následně každý lichý týden vždy ve čtvrtek. 

 Prosím spoluobčany o informaci, zda se škola má zapojit do programu sběru kuchyňského oleje. Olej 

by každý přelíval doma do použitých PET lahví. Sběr oleje by probíhal současně se sběrem papíru. 

děkuji 




Nové knihy v knihovně – duben 

O. Krumlovská: Jóga podle ročních období 

H. Hindráková: Dobrovolnice 

 



 

J. Kříženecký: Jiří Adamíra 

L. Kepler : Stalker 

A. Lindgreová: Jižní louka 





Sbor pro občanské záležitosti 

 

V průběhu měsíce dubnu oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 

93 roků Štolová Vlasta 92 roků Kleveta Miloš 

89 roků Dvořáková Jarmila 86 roků Kadlecová Zdenka 

85 roků Staňková Alena 81 roků Čuhlová Marie 

50 roků Buršová Marcela 50 roků Lžičař Richard 

 

 

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

 

 


 

Evangelický sbor v Rovečném 

srdečně zve na 

 

(PO)VELIKONOČNÍ KONCERT 

na němž vystoupí kytarista a písničkář 

Slávek Klecandr 
 

Program: velikonoční a svatodušní písně, vlastní i staré v netradičních úpravách, z připravované desky 

Oborohu. Ale taky samozřejmě žalmy a „oboroží standardy“ 

 

„Když se vám někdy podaří slyšet Slávka živě a samotného, budete překvapeni, kolik muziky dokáže 

ještě dnes jeden člověk s kytarou udělat." 

Milan Tesař, redaktor Rádia Proglas 

 

 

pátek 22. dubna 2016 v 18.00 

evangelický kostel v Rovečném 
 

 


 


