obecní noviny
Číslo 10

Ročník 19

Rovečné 10 / 2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 4.10.2017.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Firmu „Vodní zdroje Chrudim“ jako dodavatele doplňujících vodních zdrojů pro obec Rovečné
2. Vypracování projektové dokumentace pro sociální bydlení v objektu ZŠ Rovečné firmou Tomáš
Pohanka
3. Podání žádosti o dotaci z IROP na sociální bydlení 2018
4. Rozpočtové opatření č. 18
Bere na vědomí:
1. Situaci okolo havarijního stavu silnice na Malé Tresné
Pověřuje:
1. Starostu výběrem technického dozoru na akci doplňujících vodních zdrojů pro obec Rovečné


Oznámení
➢ 20. října od 15:00 do 18:00 hod. a 21. října od 9:00 do 12:00 hod. bude probíhat sběr nebezpečného

➢
➢
➢
➢

odpadu na tradičním místě za obecním úřadem. Zároveň proběhne charitativní sběr oblečení pro
Diakonii Broumov
Zájemci o místa ve volebních komisích k prezidentským volbám konaných 12. a 13. ledna 2018,
nechť se nahlásí na obecním úřadě u paní Staňkové.
ZŠ a MŠ Rovečné přijme kuchařku na zástup po dobu nemoci. Podrobnější informace v kanceláři ZŠ
nebo v jídelně.
TS Bystřice nad Pernštejnem oznamují změnu svozu komunálního odpadu. Popelnice se vyvezou ve
čtvrtek 5. 10. a dále každý sudý týden vždy ve čtvrtek.
Obec Rovečné vás zve 4.11. v 15:30 do místního kulturního domu na vystoupení národopisných
souborů Groš a Rožínka z Dolní Rožínky, besedu o historii naší obce s panem Kučou a výstavu
fotografií ze srazu Rodáků 2016. Malé občerstvení zajištěno.


Nové knihy v knihovně - říjen
L. Laurenzi : Láska je láska
J. Kupka : Krvavé jahody
S.Brown : Odražená střela
J. Jonasson : Zabiják Anders a jeho přátelé
Od 10.10. bude knihovna otevřena i v úterý od 9 do 10 hodin.




Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce října oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
92 roků Jílková Eliška

92 roků Doskočilová Miroslava

85 roků Dostál Adolf

83 roků Dvořák Josef

82 roků Staněk Stanislav

75 roků Hudcová Anna

70 roků Mistr Zdeněk

60 roků Sýs Jan

20.10.2017 oslaví Tomislav a Zdeňka Čermákovi smaragdovou svatbu
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!



























