obecní noviny
Číslo 2

Ročník 19

Rovečné 2 / 2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 1.2.2017.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Změnu programu zasedání zastupitelstva v bodě číslo 1 a 2
2. Finanční dar ve výši 1500,- Kč na soft tenisový turnaj
3. Kacení dřevin rostoucích mimo les pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina
Neschvaluje:
1. Připojení se k mezinárodní kampani – „Vlajka pro Tibet“



Oznámení
 Sbor pro občanské záležitosti v Rovečném Vás zve na OSTATKY U CIMBÁLU, konané 25. 2. 2017

od 16,00 hodin v KD Rovečné. K poslechu nám zahraje cimbálová muzika Majerán. Součástí bude
vyhlášení vítězů soutěže „O nejlepší ostatkové koblihy 2017“. Vstupné dobrovolné, malé občerstvení
zdarma. Všechny srdečně zveme.
 Poplatek za popelnice a psy je možné uhradit v tomto měsíci. Popelnice 400 Kč za osobu, pes 100 Kč
 Prosím všechny majitele psů a pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli


Nové knihy v knihovně – únor
F. Khalaf ,A.C. Hoffmannová: Dívka, která zvítězila nad IS
V. Vondruška: Msta písecké panny
J. Trachta: Tichý dech
D. Winklerová: Ahoj, Markétko!


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce února oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
84 roků Pelikánová Vlasta

82 roků Kadlec Josef

80 roků Řehůřek Pavel

75 roků Pospíšil Josef

70 roků Jančík Vlastislav

60 roků Tomášková Jarmila

50 roků Mazourek Jaroslav
Zlatou svatbu – Jaromír a Naděžda Hájkovi
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!










SBOR PRO OBČANSKÉ ZALEŽITOSTI v ROVEČNÉM vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ OSTATKOVÉ
KOBLIHY 2017
Máte dobrý recept na koblihy? A umíte je i pěkně dozlatova usmažit? V tom případě
přijměte pozvání Sboru pro občanské záležitosti Obce Rovečné k účasti v soutěži
O nejlepší ostatkové koblihy 2017.

Pravidla soutěže
•Úkolem každého účastníka soutěže je donést dne 25. 2. 2017 od 15,00 do 16,00 hodin do
přísálí KD v Rovečném kolekci pěti smažených koblih vlastní výroby a shodné náplně,
kde bude kolekce řádně zaregistrována.
•Jeden soutěžící může do soutěže přihlásit i více svých koblihových pětic. Podmínkou je
pouze změna náplně nebo těsta.
•Účast v soutěži není věkově ani lokálně omezena.
•Donesené vzorky bude anonymně hodnotit tříčlenná porota, která se zaměří na 3
ukazatele: vzhled, chuť a náplň.
•Vyhodnocení soutěže proběhne tentýž den v 16,30 hodin při OSTATKOVÉM
POSEZENÍ U CIMBÁLU.
•Pětice tvůrců nejlepších koblihových kolekcí získá odměnu.



