obecní noviny
Číslo 3

Ročník 20

Rovečné 3 / 2018

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 7.3.2018
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Poskytnutí finančního daru Oblastní charitě v Poličce ve výši 2000,- Kč
2. Podání žádosti o dotaci Naše škola 2018
3. Poskytnutí finančního daru společnosti Portimo o.p.s. ve výši 1000,- Kč
4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
5. Inventarizační zprávu za rok 2017 a návrh na vyřazení majetku
6. Přijetí dvou pracovníků pro účely pěstebních prací v obecních lesích
7. Dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby firmu PC
PROJEKT pro akci „Rovečné napojení doplňujících zdrojů pitné vody“
Neschvaluje:
1. Podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy
Bere na vědomí:
1. Žádost o rekonstrukci skladu v místní hospodě



Oznámení
➢ Chtěl bych poprosit vlastníky zemědělské půdy v extravilánu obce Rovečné a Malé Tresné, kteří by

souhlasili s připravovanými pozemkovými úpravami, aby se zastavili na obecním úřadu k podpisu
souhlasu s pozemkovými úpravami. Děkuji.
➢ Plánovaná rekonstrukce silnice na Nyklovice by měla začít v měsíci květnu. Doba objížďky přes

Trpín je odhadována na 5 měsíců.
➢ SPOZ Rovečné Vás zve v sobotu 24. 3. 2018 od 15:00 hodin na Velikonoční posezení s harmonikou

a vyhlašuje „SOUTĚŽ O NEJHEZČÍHO VELIKONOČNÍHO BERÁNKA a VELIKONOČNÍ
VEJCE“. Soutěž bude rozdělena do kategorie: děti a mládež x dospělí. Technika zdobení je
libovolná. Do soutěže můžete přinést maximálně tři výrobky, a to v sobotu 24.března 2018 od 13:30
do 14:30 hodin do přísálí KD Rovečné. Malé občerstvení zajištěno. Součástí bude ukázka zdobení
kraslic.
➢ Chtěl bych poprosit spoluobčany, kteří používají na svých zahradách železa na škodnou zvěř, či

podobná zařízení, aby tak nečinili, vzhledem k tomu, že železa jsou past krajně nehumánní a
používáním dotyční porušují zákon na ochranu zvířat.










Nové knihy v knihovně – březen
E. Urbaníková: Měj mě rád
J. Flanagan: Hraničářův učeň První roky
P. Hartl: Okamžiky štěstí
W. B. Cameron: Psí poslání

27.3. končí dopolední půjčovní doba v knihovně.



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

83 roků Jančíková Zdeňka

83 roků Sedlák Josef

75 roků Staňková Ema

60 roků Šerá Miluše

60 roků Skalníková Alena

50 roků Havlík Luděk

24.2.2018 oslavili Jarmila a Miloš Procházkovi zlatou svatbu
16.3.2018 oslaví Josef a Marie Bartoňovi smaragdovou svatbu
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!
























