obecní noviny
Číslo 2

Ročník 20

Rovečné 2 / 2018

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 7.2.2018
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Návrh rozmístění pozemků v lokalitě k Víru – varianta 1
2. Finanční dar Českému svazu včelařů ve výši 3000 Kč,3. Finanční dar na softtenisový turnaj ve výši 1500 Kč,4. Finanční dar pro Svaz tělesně postižených ve výši 2000 Kč,5. Smlouvu o smlouvě budoucí č.1030040507/002 s E.ON a.s.
6. Finanční dar na turnaj neregistrovaných ve stolním tenise ve výši 1500 Kč,7. Finanční dar na turnaj registrovaných ve stolním tenise k 40. výročí založení ve výši 5000 Kč,Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č.1 a č.2




Oznámení
➢ ZŠ Rovečné zve malé i velké na tradiční dětský karneval, který se koná v neděli 18. února
➢

➢

➢

➢

➢

ve 14 hodin v KD Rovečné.
Oblastní charita Žďár nad Sázavou děkuje všem, za štědré dary tříkrálové sbírky, které jste věnovali
v letošním roce. Letošní výtěžek ukrytý v 507 kasičkách činil 3 313 085 Kč, což je o 254 278 Kč
více než v roce 2017. V Rovečném a Malém Tresném bylo vybráno 12 841 Kč. Získané finance
budou využity především pro potřeby Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Všechny srdečně zveme na pokračování Čtení dětem do ZŠ a to v pondělí 5.3.2018 v 15.00. Číst se
bude z pohádkové knihy "Zákeřné keře" od autorky Daniely Krolupperové. Čte pan Jaroslav Jan
Mareček (Atelier mezi kopci). Po skončení následuje beseda o lese a stromech spojená s legendou a
magii o stromech. Součástí je také ukázka práce se dřevem (výřezy). V MŠ se bude číst ve středu
7.3.2018 v 15.30. Číst se bude z knihy "Lišky, dobrou noc" od autora Františka Nepila. Číst nám
budou babičky" - paní Miluše Klevetová a paní Milena Petrová. A do třetice na evangelickou faru a
to ve středu 14.3. od 16:00
Oznámení pro všechny, kteří využívají místní tělocvičnu. Od 23.4.2018 bude předána tělocvična
stavební firmě, která provede plánovanou rekonstrukci. Rekonstrukce by měla trvat přibližně 1
měsíc.
Chtěl bych poprosit vlastníky zemědělské půdy v extravilánu obce Rovečné a Malé Tresné, kteří by
souhlasili s připravovanými pozemkovými úpravami, aby se zastavili na obecním úřadu k podpisu
souhlasu s pozemkovými úpravami. Děkuji.
Poplatek za popelnice a psy je možné uhradit v tomto měsíci. Popelnice 400 Kč za osobu, pes 100 Kč














Nové knihy v knihovně – únor
M. Buberle,B. Ćervenková : Peklo s princeznou
J. Tyldesley : Ramses
H. Groen : Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku
M. Higgins Clarková : V podezření



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

85 roků Pelikánová Vlasta

83 roků Kadlec Josef

81 roků Řehůřek Pavel

75 roků Srstková Anna

60 roků Prudký Miroslav

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
























