
obecní  noviny 
 

Číslo 9   Ročník 21  Rovečné 9 / 2019 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovat všem občanům, kteří se zúčastnili úklidu v naší škole. V 

dolním patře byla vyměněna okna a týden před začátkem školního roku to vypadalo, že se učit nezačne. 

Podařilo se to za pomoci vás všech, co jste tam chodili i po svém zaměstnání, někteří už v 7 hodin ráno, 

někteří tam byli i v 7 hodin večer, 30. srpna v pátek večer bylo pro výuku všechno připraveno. Celé 

zastupitelstvo i vedení školy těší, že má rodiče a přátele školy, co chtějí, aby škola v naší obci byla hezká 

a vydržela i další roky. A nakonec největší dík patří „Skupince rovečínských nadšenců“, která tohle 

všechno pomohla zorganizovat. 

 

Ještě jednou moc děkuji 

 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 11.9.2019 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 

 

Schvaluje: 

1. Výši ročního nájemného pro dětskou ordinaci v Rovečném ve výši 15 000,- Kč + energie 

2. Zhotovitele akce z programu obnovy venkova – oprava kulturního domu v Malém Tresném 

firmou Miroslav Dostál 

3. Zakoupení nového křovinořezu 

4. Nákup dvou nových kusů nerezových dřezů do školní jídelny 

5. Proplacení fa. ve výši 55 267,- Kč firmě UNBAU s.r.o. za opravu soc. zařízení v Základní škole 

Rovečné 

Bere na vědomí: 

   

1. Žádost o místní šetření odtoku dešťových vod v Malém Tresném 

2. Rozpočtové opatření č. 14 a č. 15 





Oznámení 
➢ 18. října od 15:00 do 18:00 hod. a 19. října od 9:00 do 12:00 hod. bude probíhat sběr nebezpečného 

odpadu na tradičním místě za obecním úřadem. Zároveň proběhne charitativní sběr oblečení pro 

Diakonii Broumov 

➢ Chtěl bych poprosit všechny majitele, kteří sousedí s obecními pozemky, aby dřeviny, které zasahují 

z jejich zahrádek do obecních cest, neprodleně odstranili. Usnadní to zimní údržbu. Děkuji 

➢ Pokud by byl ze strany starších a nemohoucích spoluobčanů zájem, je možno si na obci domluvit 

odvoz osobním automobilem v rámci Rovečného a Malého Tresného, k lékaři, k autobusu, do 

obchodu, atd… Případní zájemci se mohou nahlásit u paní Staňkové na tel. čísle 566 574 130. 

Podmínky služby budou dohodnuty s každým účastníkem osobně. 

 

 

 



 





Nové knihy v knihovně – srpen 

 

C. Addison: Kroky ke slunci 

V.Řehák, J. Šedivý: Nezvaní hosté v domácnosti 

P. Hartl: Nejlepší víkend 

R. Merle: Dědictví otců 

 

Nové knihy v knihovně – září 

 

J. Flanagan: Hraničářův učeň-První roky 

K. Gillerová: Zapomeň na minulost 

H. Morrisová: Tatér z Osvětimi 

Marvel  Comiks: Hook 

 




Sbor pro občanské záležitosti 

 

V průběhu měsíce srpna oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 

90 roků Žilová Helena 83 roků Novotný Miloslav 

82 roků Petr Adolf 82 roků Čermák Tomislav 

 

 

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

 

88 roků Kadlecová Blažena 87 roků Peterová Věra 

75 roků Šípek Josef 50 roků Havlíková Libuše 

 

 

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

 





