
obecní  noviny 
 

Číslo 3   Ročník 21  Rovečné 3 / 2019 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 20.3.2019 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 75/5 v k.ú. Malé Tresné o výměře 630 m2 

2. Poskytnutí finančního daru ve výši 2000 Kč Oblastní charitě Polička 

3. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 

4. Podání žádosti o dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny „Naše škola 2019“ na opravu 

sociálního zařízení u tělocvičny 

5. Přijetí čtyř zaměstnanců do pracovního poměru na OÚ 

6. Dodatek ke SoD s firmou STAREDO s.r.o. na opravu sportovního hřiště ve výši 304 000,- Kč 

7. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 249/1 v k.ú. Malé Tresné 

8. Inventarizační zprávu majetku a závazků Obce Rovečné k 31.12.2018 

9. Vyřazení navrženého drobného majetku 

10. Prodej movité věci – telefonní budky 

Neschvaluje:    

1. Příspěvek záchranné stanici pro handicapované živočichy 

2. Prominutí dluhu za odvoz odpadů 

Bere na vědomí:    

1. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 

2. Žádost o prořezání lípy na obecním pozemku 

Pověřuje:   

1. Starostu upozornit nájemce hospody na zákaz kouření v nově opravené kuchyni 



Oznámení 
 

➢ Chtěl bych upozornit, že červené kontejnery po obci jsou na lehce rozložitelný bioodpad (tráva, listí, 

šlupky od brambor, atd.). Všechen ostatní bioodpad (větve, živé ploty, prkna, atd.) patří nad 

koupaliště. Bohužel v kontejnerech nacházíme plasty, pneumatiky, boty a podobně. Děkuji.  

➢ Skupinka rovečínských nadšenců vás srdečně zve na setkaní důchodců, které se bude konat v sobotu 

dne 6.4. od 14-18 v kulturním domě Rovečné. Posezení při harmonice a občerstvení zajištěno. Svoz 

je také zajištěn, v případě zájmu se prosím hlaste M. Dvořákové na tel.č. 721 369 781. Těšíme se na 

vás. 

➢ Skupinka rovečínských nadšenců a přátelé vás co nejsrdečněji zvou na Velikonoční dílničky pro děti, 

které se budou konat v sobotu dne 13.4. od 14:00 v kulturním domě. Těšit se můžete na spoustu 

velikonočního tvoření, pletení metlí se starostou a mnoho dalšího. Rádi vás uvidíme. 

➢ Hotel Bystré hledá kolegu či kolegyni do pracovního poměru na pozici kuchař, kuchařka, pomocný 

kuchař a uklízečka. Nevyučené zaučíme. Více informací u manažera Jany Pernerové 739456515, na 

email hotelbystre@seznam.cz nebo osobně na hotelu. Těšíme se na váš zájem. 
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➢ Prosím všechny spoluobčany, kteří se chystají v letošní sezóně napouštět své bazény z vodovodního 

řadu Rovečné, aby tak učinili do konce dubna a o své aktivitě informovali pana Schauera na tel. 

607798474, aby se dal rozplánovat větší odběr vody z vodojemu. Děkuji. 

➢ Informace o stavu připojovaných vrtů. Doplňující zdroje pitné vody na Horním lese jsou již 

připojeny. V současné době probíhá dezinfekce nového potrubí a následně se budou muset udělat 

rozbory vody. V měsíci květnu by měly proběhnout finální terénní úpravy a oplocení nových zdrojů 

vody.  

➢ Technické služby Bystřice nad Pernštejnem oznamují změnu svozu komunálního odpadu. Svoz bude 

proveden 4.4. a 11.4. a dále každý lichý týden vždy ve čtvrtek. 

➢ 12. dubna od 15:00 do 18:00 a 13. dubna od 9:00 do 12:00 proběhne sběr nebezpečného odpadu. 

Sběr proběhne jako každý rok za budovou OÚ. Zároveň se bude vybírat i textil pro Diakonii 

Broumov. 

➢ 30. dubna vás Obec Rovečné srdečně zve na pálení čarodějnic, které se uskuteční nad koupalištěm. 

Bohatý odpolední program pro děti a občerstvení pro malé i velké je zajištěno. Začátek v 17:00. 

➢ Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Rovečné proběhne ve středu 3. dubna od 13:00 do 16:00 hod. v budově 

základní školy. 

➢ Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 2. května 2019 od 

13.00 do 15.00 hodin v budově mateřské školy. 

➢ Hledá se kronika obce Sulkovec. Dle dostupných informací byla kronika zapůjčena soukromé osobě 

z Rovečného. Případný nálezce bude finančně odměněn. Děkujeme za jakoukoliv informaci. 

➢ Veterinární lékař MVDr. Petr Dvořák oznamuje termín očkování psů proti vzteklině a to na sobotu 

13. 4. v Rovečném ve 13:45 hod. a v Malém Tresném ve 14:30 hod. 

➢ Zájemci o místa ve volební komisi pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 

května, nechť se přihlásí na OÚ u paní Staňkové. 



Nové knihy v knihovně – březen 

 

P. Jazairiová: Jiná Afrika 

A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

A. E. Harink: Encyklopedie pistolí a revolverů 

P. C. Doherty: Královna noci 

 




Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

84 roků Jančíková Zdeňka 84 roků Sedlák Josef 

70 roků Vašíř Miloslav 70 roků Šimon Zdeněk 

70 roků Burša Jiří 60 roků Kadlec Josef 

60 roků Havlík Jiří  

 

29.3. oslaví zlatou svatbu Marie a Emil Fučíkovi 

 

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

 





