obecní noviny
Číslo 2

Ročník 22

Rovečné 2 / 2020

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 5.2.2020
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Dostavbu hasičské zbrojnice, dle přepracovaného projektu
2. Firmu ProVenkov, spol. s r.o. jako dodavatele aktualizace provozního řádu vodovodu
v Rovečném
3. Finanční dar pro TJ Sokol Rovečné ve výši 2000,- Kč na soft tenisový turnaj
4. Finanční dar pro svaz tělesně postižených místní organizace v Bystřici n/P ve výši 2000,- Kč
5. Zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu pro podnikající subjekty a to ve výši 50 Kč za
jednu malou popelnici
6. Finanční dar pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Rožná ve výši 3000,- Kč na léčiva
pro včely
Neschvaluje:
1. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření číslo 20/2019





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
➢ Kdo by mohl zapůjčit zajímavé historické materiály na připravovaný sraz rodáků. Prosím kontaktujte
paní Pospíšilovou (Havlíčkovou) na tel. 739 924 365
➢ SDH Rovečné Vás zve na „Hasičský ples“, který se koná v sobotu 7.3.2020 ve 20:00 v KD Rovečné.
➢ Do konce měsíce února je možnost hlasovat pro evropský strom roku – „Chudobínská borovice“,
více informací na www.treeoftheyear.org
➢ MŠ Rovečné zve malé i velké na čtení dětem v rámci projektu „Bystřicko čte dětem“, které proběhne
27. února.2020.











Nové knihy v knihovně – únor
P. Jenoff: Světla zimní noci
M. Wurmová: Hvězda nad arabským peklem
G. Pighin, B. Simon: První rok života dítěte
Dubos , Fayolle: Malý princ a Větrná planeta



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce února oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
87 roků Pelikánová Vlasta

85 roků Kadlec Josef

83 roků Řehůřek Pavel

75 roků Zemánek Ladislav

60 roků Kadlec Miroslav
14.2. oslaví zlatou svatbu Anna a Pavel Sejbalovi
28.2. oslaví zlatou svatbu Vlasta a Karel Jančíkovi
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!



TŘÍKRÁLOVÉ PODĚKOVÁNÍ 2020
Oblastní charita Žďár nad Sázavou děkuje všem dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku. Letošní
výtěžek ukrytý v 544 kasičkách činil 3 782 121,- Kč, což je o 205 692,- Kč více než v roce loňském.
Vybrané peníze budou využity především pro potřeby Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
V Rovečném a Malém Tresném bylo vybráno 18 894,- Kč, to je o 3 089,- Kč vice než v roce 2019. Ráda
bych touto cestou poděkovala také všem koledníkům a jejich doprovodu, za ochotu a pomoc při
uspořádání Tříkrálové sbírky.
Marcela Petrová








