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Rovečné 1/ 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 8.1.2014.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje.

Rozpočtové opatření č.6/2013.
Rozpočtové opatření č.1/2014.
Přijetí daru - obrazů od p. Vlado Buriana do majetku obce.
Smlouvu zakládající právo provést stavbu a nájem pozemku s firmou Enpeka a.s.
Výběr dodavatele na výměnu oken a dveří na obecní budově č.p. 82 ( OÚ a KD).
Byla vybrána firma Okna Bystřice s.r.o. Na provedení zednického zapravení a montáž
parapetů byl vybrán p. Miroslav Dostál, zednictví, Rovečné 91.
6. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na výměnu oken a dveří na obecní
budově č.p. 82.
Neschvaluje:
1. Žádost Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina o finanční příspěvek.
2. Žádost p.Witta o prominutí části vodného z důvodu poruchy na přípojce.
1.
2.
3.
4.
5.

Oznámení
Petice za zachování pošt na venkově.
Sdružení místních samospráv ČR zorganizovalo petici, jejímž prostřednictvím bude žádat vládu, aby nečinila
kroky vedoucí k rušení provozoven České pošty s.p. a umožnila zachování stávajícího počtu a umístění
poboček pošty. Petiční archy jsou umístěny v prodejně Agrotes, na obecním úřadu, v jídelně školy a v
hospodě.V minulosti jsme už podobnou petici organizovali při jednání přímo mezi obcí a Českou poštou s.p.,
nyní je to akce celorepublikového rozsahu. Podpořme tuto petici, podpisové archy bude možné podepsat do
středy 29. ledna. Potom budou odeslány do hlavní kanceláře SMS ČR.
TJ Sokol Rovečné pořádá v sobotu 25. ledna Sportovní ples. Začátek je ve 20 hodin, hraje kapela QWALT.
Přijďte vyhrát zajímavé ceny v tombole, tablet, fotoaparát a mnoho dalších.
Občerstvení zajištěno – řízek s bramborovým salátem, kančí guláš, nápoje atd.
Všechny srdečně zvou pořadatelé.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Rovečné oznamuje , že zápis dětí do 1. ročníku Základní školy pro
školní rok 2014/2015 bude ve středu 29. ledna 2014, od 13 do 15 hod. v budově ZŠ Rovečné.
Obecní úřad bude od 3. února přijímat platby poplatků za psy, za odpady a vydávat známky na popelnice
na rok 2014. Popelnice budou do konce února vyváženy na starou známku, od 6.3.2014 pouze se známkou
s rokem 2014. Odvoz probíhá stále v sudých týdnech ve čtvrtek. Výše poplatků je stejná jako
v minulém roce.
ZŠ a MŠ Rovečné pořádá v sobotu 8. února 2014 ve 14 hod. v kulturním domě v Rovečném
Dětský karneval. Hraje DJ David Hamerský.
Proběhne soutěž o nejkrásnější masky, losování tomboly. Občerstvení zajištěno.
Všechny děti, rodiče a prarodiče srdečně zvou pořadatelé.
Vírští divadelní ochotníci si připravili pro letošní sezónu divadelní představení „Světáci“, které vzniklo
přepisem filmu režiséra Zdeňka Podskalského a scénáristy Vratislava Blažka.
Ústředním motivem příběhu tří vesnických fasádníků je jejich sen strávit alespoň jednu noc ve víru
velkoměsta jako skuteční světáci.
V Rovečném se představení uskuteční v pátek 21. února v kuturním domě. Začátek je v 19 hodin .
Předprodej vstupenek v prodejně Agrotes od 3. února. Vstupné 60 Kč.

Nové knihy v knihovně v Rovečném – leden
V. Dyk :

Krysař

W. Disney : Hakuna Matata
T. Engeland : Nostradamova závěť (napínavý příběh ve stylu Šifry mistra Leonarda)
I. Fuchsová : Když divadlo sundá masku (humorné i vážné historky z divadelního zákulisí)

Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce ledna oslavili a oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
83 roků
60 roků
86 roků
50 roků

František Kadlec
Alena Gregorová
Vlasta Sáblíková
Petr Schauer

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

Slovo hejtmana
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě
nevíme, jen leccos tušíme. Ve veřejném životě víme o některých důležitých událostech.
V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do evropského
parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních zastupitelstev.
Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté
období. Starostové a členové místních samospráv patří dlouhodobě k těm, jimž jejich voliči
důvěřují nejvíce. Myslím, že oprávněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města
stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám a půtkám, ale
většinou jim jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším
úřadem. Zároveň doufám, že se v blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově
ustavenou vládou, protože všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální.
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i
v soukromém životě.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

