
obecní  noviny 
 

Číslo 2   Ročník 21  Rovečné 2 / 2019 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.2.2019 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Finanční dar pro Český svaz včelařů, z.s. ve výši 3000,- Kč 

2. Finanční dar Svazu tělesně postižených v Bystřici nad Pernštejnem ve výši 2000,- Kč 

3. Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 

dopravou v rámci IDS JMK 

4. Podání žádosti o dotaci na místní komunikaci v Malém Tresném z fondu MMR 

5. Podání žádosti o dotaci na štěpkovač z 5. výzvy MAS Zubří země 

6. Záměr prodeje movité věci – telefonní budky 

7. Financování stavební přípravy pro zabudování kuchyňského vybavení v místním pohostinství 

8. Finanční dar pro oddíl ping pongu na 13. ročník turnaje neregistrovaných hráčů 

ve výši 1500,- Kč 

9. Povinnou spoluúčast financování pro opravu střešní konstrukce na evangelickém kostele 

Fond Vysočiny – Památky 2019 

10. Finanční dar pro oddíl cyklistiky TJ Sokol Rovečné na dětskou soutěž ve výši 5000,- Kč 

 

Neschvaluje:    

1. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

Bere na vědomí:    

1. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

2. Seznam zájemců o pracovní pozici - „Školník“ 





Oznámení 
 

➢ Obec Rovečné Vás zve na divadelní představení Vírských ochotníků – Upokojenkyně, které bude 

odehráno v sobotu 16.2. od 18:00 v KD Rovečné. 

➢ Prosíme všechny majitele pejsků, aby po svých mazlíčcích uklízeli exkrementy. Obzvláště v zimním 

období to není nejhezčí pohled na h…. na každém kroku. Děkuji. 

➢ AGROTES spol. s r.o. hledá do své provozovny v Rovečném účetní pro pořizování a vedení dokladů 

prvotní účetní evidence. Případní zájemci se mohou hlásit do 14. února. 

➢ SPOZ Rovečné vás zve na Ostatkové posezení s Borověnkou – folklorní soubor ze Štěpánova nad 

Svratkou, které proběhne 2. března v 15:00 hod. v KD Rovečné. Při této příležitosti proběhne 

soutěž „O nejlepší ostatkový koblih“. Vstupné dobrovolné. Malé občerstvení zdarma. 

➢ Poplatek za popelnice a psy je nutné uhradit do konce února. Popelnice se starou známkou nebude 

v měsíci březnu vyvezena.







 



 

Nové knihy v knihovně – únor 

 

R. Třeštíková : Veselí 

P. Hawkins : Do vody 

V. S. Alexander : Dívky od svaté Magdalény 

M. Hrušková, V. Větvička : Život se stromy 

 

 




Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

86 roků Pelikánová Vlasta 84 roků Kadlec Josef 

82 roků Řehůřek Pavel 70 roků Šudoma Aleš 

60 roků Pospíšilová Věra 60 roků Dobrovská Radomíra 

 

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

 


 

TŘÍKRÁLOVÉ PODĚKOVÁNÍ 2019 

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou děkuje všem dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku. Letošní 

výtěžek ukrytý v 533 kasičkách činil 3 576 429,- Kč, což je o 263 344,- Kč více než v roce 2018. Vybrané 

peníze budou využity především pro potřeby Oblastní charity Žďár nad Sázavou.  

 

V Rovečném a Malém Tresném bylo vybráno 15.805,- Kč, to je o 2 964,- Kč více než v roce 2018. Ráda 

bych touto cestou poděkovala také všem koledníkům a jejich doprovodu za ochotu a pomoc při uspořádání 

Tříkrálové sbírky. 

 

Marcela Petrová 

 







