
obecní  noviny 
 

Číslo 4   Ročník 20  Rovečné 4 / 2018 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 4.4.2018 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:   

  

Schvaluje: 

1. Počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 v počtu 11 členů 

2. Rozpočtové opatření č. 4/2018 

3. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330046750/001 se společností E.ON Distribuce 

a.s. 

Neschvaluje:    

1. Příspěvek na provoz BabyBoxů 



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. 

➢ Upozorňuji spoluobčany na nutnost pravidelné kontroly spalinových cest ve svých nemovitostech. 

Při nedodržování pravidelných kontrol a čištění komínů dochází k nedokonalému hoření v topidlech 

a následnému obtěžování ostatních spoluobčanů dusivým dýmem. Děkuji. 

➢ 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 5.4. a 12.4. a dále každý lichý týden vždy ve čtvrtek. 

➢ 20. dubna od 15:00 do 18:00 a 21. 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. 

➢ 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 2018/2019 se bude konat ve středu 11. dubna 2018 od 

13.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy. 

➢ 7.7.2018 při oslavě 130let založení SDH Rovečné proběhne i sraz historických vozidel s výstavou. 

Prosíme místní spoluobčany, kteří vlastní jakékoliv historické vozidlo a měli by zájem se s ním 

pochlubit, aby kontaktovali pana Viléma Nedělu ml. nebo Miroslava Dostála pro více informací. 






Nové knihy v knihovně – duben 

F. Niedl : Ve službách mocných 

T. Hayes : Já, poutník 

J. Novák : Co rostlo u babičky na zahradě 

A.Hayley : Účinný lék

















Sbor pro občanské záležitosti 

 

V průběhu měsíce dubna oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 

 

95 roků Štolová Vlasta 94 roků Kleveta Miloš 

91 roků Dvořáková Jarmila 88 roků Kadlecová Zdenka 

87 roků Staňková Alena 83 roků Čuhlová Marie 

81 roků Ing. Buršík Miloš 60 roků Danielová Jana 

60 roků Jančík Bohuslav  

 

6.4.2018 oslavili Adolf a Josefa Petrovi smaragdovou svatbu 

24.4.2018 oslaví Pavel a Kamila Štěrbovi stříbrnou svatbu 

 

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

 

 


 

Evangelický sbor v Rovečném za podpory Obce Rovečné 

a Grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty 

 

připravuje  

 

 

Nemáte program pro děti o prázdninách? Nechtějí vaše děti opouštět domov? Je tu řešení! :) 

 

V týdnu od 23. do 27. července 2018 se uskuteční „přífarský“ 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 do 12 let).  

 

MÍSTO: evangelická fara v Rovečném a okolí  

VEDENÍ TÁBORA: Ondřej a Debora Rumlovi  

STRAVOVÁNÍ: 3x denně (svačiny a oběd) 

PROGRAM: připraven s ohledem na věk a zdatnost dětí 

CENA: 600,- 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 2018, e-mail: 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 : .................................................… 

E-mail rodičů:…………………………….  Telefon rodičů: …………………………………….. 

Jména rodičů: ………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis rodičů: .....................….................…………………………………………… 





mailto:rovecne@evangnet.cz

