obecní noviny
Číslo 3

Ročník 19

Rovečné 3 / 2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 1.3.2017.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Firmu UNBAU, s.r.o, jako zhotovitele akce „Modernizace sociálního zařízení ZŠ Rovečné“
2. Zrušení výběrového řízení na akci „Oprava chodby a WC - pohostinství“
3. Finanční dar pro Svaz tělesně postižených Bystřice n.P. ve výši 2000,- Kč
4. Finanční dar pro Oblastní charitu v Poličce ve výši 2000,- Kč
5. Nákup přívěsného vozíku pro SDH Malé Tresné ve výši do 28 000,- Kč
6. Rozpočtové opatření č. 1/2017
7. Inventarizační zprávu za rok 2016 a návrh na vyřazení majetku
8. Pokácení ořechu na obecním pozemku p.č. 576/2 v k.ú. Rovečné
9. Finanční dar pro oddíl stolního tenisu na turnaj ve výši 1500,- Kč
Bere na vědomí:
1. Informaci o záměru České pošty s.p. zřídit v obci „poštu Partner“



Oznámení
➢ 25.2. proběhlo Ostatkové posezení u Cimbálu, při kterém proběhla soutěž o nejlepší ostatkové

koblihy 2017. Soutěže se zúčastnilo 15 soutěžících s 24mi různými vzorky koblih. Do poroty byly
nominovány paní Ivana Horká, Miloslava Jančíková a Radomíra Dobrovská. Prvních šest soutěžících
bylo odměněno a pořadí bylo následující. První místo Koutná Hana a následovaly Novotná Hana,
Sedláková Vlaďka, Konečná Alena, Buršová Jana, Dvořáková Jana a Iveta. Všem soutěžícím, porotcům
a sponzorům velice děkuji a budeme se těšit se na příští rok.
➢ Ve světle nedávných problémů s dodávkou pitné vody oznamuji, že úniky pitné vody byly
odstraněny a na vodovodním řadu by neměl být zásadní problém. Do vodojemu zatím přitéká vody
dostatek, ale jedná se především o vodu povrchovou. Přítoky ze studní jsou prozatím stále slabé. Proto
doporučuji vodu užívat s rozumem a zbytečně s ní neplýtvat. V plánu zastupitelstva obce je posílení
zásoby pitnou vodou z vrtaných studní na horním lese a jednou studní se zářezy směrem nad
koupalištěm.
➢ Evangelický sbor v Rovečném zve všechny spoluobčany na Čtení dětem, které proběhne ve středu
15.3 od 16:00 v sále na evangelické faře. Číst se bude z knížky „Haló, Jácíčku“.
➢ Pimpongový oddíl TJ Sokol Rovečné vás zve 18.3. v sobotu na pimpongový turnaj pro
neregistrované hráče. Všichni jste srdečně zváni.
➢ 1.4. v sobotu v 18:00 proběhne divadelní představení ochotnického spolku Vířina - Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka. Že Vám ten název něco říká? No jistě. Tak jako kdysi známý televizní kuchař je i
náš ústřední hrdina, dentista Svatopluk Novák, poněkud nerozhodný a řešení některých situací rád
přenechá druhým, v tomto případě divákům v hledišti. A že prostředí zubní ordinace není pro Vás nic
příjemného? Tak to se třeba po zhlédnutí této komedie z pera Kazimíra Lupince a Sonyi Štemberové
změní. Navíc jste možná až dosud měli dojem, že v oblasti zdravotnictví vás nic nepřekvapí. Přesvědčte
se, že i nejkurióznější zkušenosti jsou ve skutečnosti jen silně zředěným roztokem ve srovnání s tím, co
uvidíte na našem zubařském křesle.




Nové knihy v knihovně – březen
Z. Peša,L.Vaněk: Pověsti a pohádky od Svitavy,od Svratky
B. Leamingová: Jacqueline Bouvierová Kennedyová- neznámý příběh
J. A. Novák: Největší záhady Středomoří
L. Mňačko: Smrt si říká Engelchen
21.3. končí Tvořivé úterky, "keramika" pokračuje až do května
28.3. končí dopolední půjčovní doba v knihovně


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce března oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
82 roků Šenkýřová Květoslava

82 roků Sedlák Josef

50 roků Bartoň Miroslav

82 roků Jančíková Zdeňka

60 roků Večeřová Marie

75 roků Konečná Marta

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





















