obecní noviny
Číslo 1

Ročník 22

Rovečné 1 / 2020

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 8.1.2020
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Program rozvoje obce Rovečné na roky 2020 – 2024
2. Technické podmínky pro pořízení dopravního automobilu pro SDH Malé Tresné
3. Aktualizaci řádu veřejného pohřebiště obce Rovečné
4. Firmu Mlynarčik pro těžbu dřevní hmoty v obecním lese
5. Firmu Boletus, s.r.o. pro výkup dřeva
6. Zřízení účtu pro transakce v CZK a EUR u FIO Banky a.s.
7. Finanční dar ve výši 2000,- Kč na turnaj ve stolním tenise pro TJ Sokol Rovečné
Neschvaluje:
1. Finanční dar pro Centrum zdravotně postižených kraje Vysočina
Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření číslo 19/2019





Oznámení
➢ Na chystaný sraz rodáků 27.6.2020 bychom rádi objednali vyhlídkové lety vrtulníkem. Jednalo by se
o čtyřmístný vrtulník Robinson R-44, (který pojme 3 cestující). Cena za jednoho pasažéra činí 700,Kč včetně DPH. Tedy 2100,- s DPH za 5 minut letu, což je standardní délka vyhlídkového letu i
cena. K uskutečnění bych potřeboval znát orientační počet letů a pasažérů. Prosím vás tedy o
nahlášení do předběžného seznamu u paní Staňkové na telefonním čísle 566 574 130. Děkuji
➢ Myslivecký spolek Rovečné Vás zve na myslivecký ples, který se koná v sobotu 18.1.2020 ve 20:00
v KD Rovečné. Hraje Rock Melodie Trpín, bohatá tombola, zvěřinové speciality.
➢ ZŠ a MŠ Rovečné vás co nejsrdečněji zve na dětský karneval, který se uskuteční v neděli 16. února
2020 ve 14:00 v KD Rovečné. Příspěvky, dle Vašich možností, buď věcný dar do tomboly nebo
peněžitý příspěvek, prosím doručte do ZŠ a MŠ nejpozději do středy 12. února 2020
➢ Připomínám platbu vodného za druhé pololetí 2019. V příštím vydání obecních novin budou dlužníci
jmenovitě zveřejněni.













Nové knihy v knihovně – leden
J. Flanagan: Hraničářův učeň 14
H. Whitton: Božena Česká
I. Devátá: Jak jsem se zbláznila
A. Mornštajnová: Tiché roky



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce ledna oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
92 roků Sáblíková Vlasta

89 roků Kadlec František

75 roků Čuhel Lubomír

75 roků Buršová Jana

70 roků Knotková Jarmila

70 roků Šudomová Růžena

70 roků Dočekalová Libuše

50 roků Jančík Jaroslav

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



























