obecní noviny
Číslo 4

Ročník 19

Rovečné 4 / 2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 9.3.2017.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Zaměstnání dvou zaměstnanců pro účely pěstebních prací v obecních lesích
2. Zadání přípravných prací na posílení vodních zdrojů firmě Vodní Zdroje Chrudim v hodnotě 180
tis. Kč
3. Zadání stavebních prací na akci „Oprava chodby a WC – pohostinství“ firmě Dušan Dostál ve
výši 328 tis. Kč bez DPH
4. Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny „Naše škola 2017“
5. Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny „Sportoviště 2017“
6. Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny „Program obnovy venkova Vysočiny 2017“
7. Zrušení výběrového řízení na akci „Oprava fasády OÚ Rovečné“


ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 5.4.2017.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Finanční dar ČSV na léčbu varroázy ve výši 2000,- Kč
2. Finanční dar pro Portimo o.p.s. ve výši 1000,- Kč
3. Podání žádosti o dotaci z MV ČR na dopravní automobil pro SDH Rovečné a Malé Tresné
4. Vícepráce na akci „Modernizace soc. zařízení ZŠ Rovečné“
5. Vícepráce na akci „Oprava chodby a WC – pohostinství“
Neschvaluje:
1. Umístění Pošty partner na obecním úřadě
Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2017


Oznámení
➢ Prosím všechny spoluobčany, kteří se chystají v letošní sezóně napouštět své bazény z vodovodního

řadu Rovečné, aby tak učinili do konce dubna a o své aktivitě informovali pana Schauera na tel.
607798474, aby se dal rozplánovat větší odběr vody z vodojemu. Děkuji
➢ Technické služby Bystřice nad Pernštejnem oznamují změnu svozu komunálního odpadu. Svoz bude
proveden 6.4. a 13.4. a dále každý lichý týden vždy ve čtvrtek.
➢ 21. dubna od 15:00 do 18:00 a 22. dubna od 9:00 do 12:00 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Sběr proběhne jako každý rok za budovou OÚ. Zároveň se bude vybírat i textil pro Diakonii
Broumov.
➢ Obsazenost KD v Rovečném ke dni vydání novin 22.4., 1.7., 25+26+27.8.,2.9.

➢ 30. dubna Vás Obec Rovečné srdečně zve na pálení čarodějnic, které se uskuteční nad koupalištěm.

Bohatý odpolední program pro děti a občerstvení pro malé i velké je zajištěno. Začátek v 17:00
➢ Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 3. května 2017 od
13.00 do 15.00 hodin v budově mateřské školy.
➢ Obec Rovečné pořádá dne 29.4. zájezd do Kutné Hory na zámek Žleby a návštěvu zahradnictví
Starkl v Čáslavi. Doprava zdarma. Přihlašovací listina bude umístěna v prodejně Agrotes. Odjezd
bude mezi 7. a 8. hodinou z náměstí. Přesný čas bude všem přihlášeným účastníkům upřesněn.

Nové knihy v knihovně – duben
M. Klevisová: Štěstí je zadarmo
V. Erben: Denár v dívčí dlani
L. Skořepová: O zvířatech a lidech a malých zázracích
J. Frolíková: 2000 nejlepších receptů z české i zahraniční kuchyně


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce dubna oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
94 roků Štolová Vlasta

93 roků Kleveta Miloš

90 roků Dvořáková Jarmila

87 roků Kadlecová Zdenka

86 roků Staňková Alena

82 roků Čuhlová Marie

80 roků Buršík Miloš

60 roků Kratochvílová Jana

50 roků Burša Libor
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!


Evangelický sbor v Rovečném ve spolupráci s Obcí Rovečné připravuje „Příměstský tábor“
Nemáte program pro děti o prázdninách? Nechtějí vaše děti opouštět domov? Je tu řešení! :)
V týdnu od 24. do 28. července 2017 se uskuteční „příměstský“ tábor, při kterém by děti spaly doma,
ale přes den by pro ně byl připravený program (také s jídlem a veškerou péčí). Především pro děti
prvního stupně ZŠ (od 6 let). MÍSTO: evangelická fara v Rovečném a okolí VEDENÍ TÁBORA:
Ondřej a Debora Rumlovi. STRAVOVÁNÍ: 3x denně (svačiny a oběd). ZDRAVOTNÍ PÉČE: zajištěn
zdravotník. PROGRAM: připraven s ohledem na věk a zdatnost dětí. CENA: 500,- Kč za dítě. Platba
hotově či převodem z účtu. Údaje k platbě obdržíte s potvrzením o přijetí přihlášky a podrobnými
informacemi do konce června. PŘIHLÁŠKY: zašlete co nejdříve, nejpozději do 20. června 2017, email: rovecne@evangnet.cz, případně osobně či poštou na 592 65 Rovečné 174
Přihláška na letní příměstský tábor v Rovečném:
Příjmení a jméno dítěte: .......................................................…………...….............…
Datum narození:…………………….. Adresa : .................................................…
Jaký čas konání tábora byste preferovali (zatrhněte, vyznačte): 8.-16, 9-17, 10-18
E-mail rodičů:……………………………. Telefon rodičů: ……………………………………..
Jména rodičů: …………………………………………………………………………………………
Podpis rodičů: .....................….................……………………………………………


