
obecní  noviny 
 

Číslo 5   Ročník 20  Rovečné 5 / 2018 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 9.5.2018 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Pořízení technického vybavení kuchyně do místní hospody 

2. Uzavření smlouvy o zřízení pověřence dle nařízení GDPR pro Obec Rovečné a MŠ a ZŠ 

Rovečné 

3. Podání žádosti o dotaci z POV na opravu místní knihovny 

4. Pořízení 3ks síťových kontejnerů ke kontejnerovému nosiči za nový traktor 

5. Návrh na vyřazení drobného majetku – mobilní telefony 

6. Pořízení nové sekačky na trávu 

7. Opravu místních komunikací 

8. Zařazení nedokončeného DHM do majetku obce na účet stavby 

9. Pořízení myčky nádobí do mateřské školky 

10. Opravu podlahy a výmalby skladu v místní hospodě 

11. Úpravu vybavení kanceláře OÚ dle nařízení GDPR 

12. Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro SDH Rovečné a SDH Malé Tresné 

 

Neschvaluje:    

1. Žádost o příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. 

Bere na vědomí:    

1. Dopis Mgr. Dvořáka ve věci škodné události ze dne 22.10.2017 

2. Rozpočtové opatření číslo 5. a 6. 





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. 

➢ 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. 

➢ Obec Rovečné pořádá v neděli 27. 5. zájezd na Dlouhé stráně – přečerpávací vodní elektrárna Kouty 

nad Desnou (vstupné zdarma) a do ručních papíren ve Velkých Losinách. Odjez je v 6 hodin z 

náměstí, doprava zdarma. Přihlašovat se lze v prodejně Agrotes. 

➢ Od 15. května je možno uhradit na pokladně obecního úřadu vodné za první pololetí roku 2018. 

➢ Všem účastníkům pálení čarodějnic u koupaliště velice děkuji za návštěvu a jako v každém roce 

výtěžek bude použit na nákup nových hraček do mateřské školky. 

➢ 10.6. od 14:00 se uskuteční na hřišti u školy dětský den - soutěže, hry i občerstvení bude zajištěno. 

➢ 20.5.2018 od 11 – 16 hod. na náměstí okolo Enpeky proběhne 1. rovečínské kufrování. Všichni, kteří 

mají cokoliv k prodeji např. dětské hračky, oblečení, botky, nádobí, hrnečky, kastroly, nářadí, 

knížky, lampy...prostě cokoliv, co už nepotřebují a nechtějí vyhodit, nechť se dostaví před 11 

hodinou, aby si stihli nachystat svoje místo k prodeji = vlastní stolek, deku, židli..:). S jakýmikoliv 

dotazy ohledně prodeje se můžete zastavit na zdravotním středisku u Prudkých/Bednářů. 


















Nové knihy v knihovně – květen 

P. Brickhill: Velký útěk 

K. Mikšíková: Život, na který metr nestačí 

J. Herčík, A. Hrachovcová: Zvěrolékař srdcem i duší 

D. Lodge: Hostující profesoři 







Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

94 roků Elis Stanislav 60 roků Kratochvíl Ivo 

60 roků Petr Miloš 50 roků Dobiášová Irena 

 

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

