obecní noviny
Číslo 4

Ročník 24

Rovečné 4 / 2022

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.4.2022
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemen č. NM-014330081078/001-YPM
2. Přijetí nových pracovníků do pracovního poměru - Novotný, Hájková
3. Schvalujeme firmu František Fučík jako dodavatele vybavení zasedací místnosti za cenu
61 500,- s DPH
4. Investici volných obecních finančních prostředků do fondu Amundi CR Krátkodobý
prostřednictvím Komerční Banky a pověřujeme starostu podpisem potřebných smluv
Neschvalujeme:
1. Finanční dar na podporu Linky bezpečí z.s.
2. Podání dotace na výsadbu stromů v obci
Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření číslo 3/2022


Oznámení
➢ Ochotnický spolek Vířina nám 9.4. od 17:00 v KD zahraje divadelní hru NÁJEMNÍCI PANA
SWANA
➢ Spolek Rovečínských nadšenců vás co nejsrdečněji zve na VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ v neděli
10.4.2022 od 13:00 v KD Rovečné. Těšit se můžete na výrobu velikonočních ozdob, malování
vajíček, pletení metlí se starostou a spoustu dalšího tvoření nejen pro děti. Občerstvení pro děti i
dospělé zajištěno. Těšíme se na Vás
➢ Změna svozu odpadu ze sudého na lichý týden. Poslední zimní svoz proběhne ve čtvrtek 7.4.
následně v lichý týden 14.4. a potom už vždy po čtrnácti dnech v liché týdny.
➢ 22. dubna od 15:00 do 18:00 a 23. 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.
➢ Akce „Ukliďme naši obec“ proběhne v náhradním termínu 23.4.2022. Sraz v 9:00 u obecního úřadu.

➢ Pálení „Čarodějnic“ v letošním roce proběhne 30.4. v sobotu. Jak to bude s občerstvením a
doprovodným programem zatím nevím
➢ Evangelický sbor v Rovečném bude 11.7. – 15.7.2022 opět pořádat „Přífarský tábor“. Cena za dítě je
jako v loňském roce 900,- Kč
➢ Evangelický sbor zve všechny k velikonočním bohoslužbám:
Zelený čtvrtek v 16 hodin v sále na faře čtení pašijí
Velký pátek a neděle Vzkříšení - bohoslužby v kostele od 9:30

Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce dubna oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
95 roků Dvořáková Jarmila

92 roků Kadlecová Zdeňka

91 roků Staňková Alena

87 roků Čuhlová Marie

85 roků Buršík Miloš

83 roků Petrová Jaroslava

83 roků Szabó Juraj

80 roků Oravová Jaroslava

50 roků Melezínková Marie

Aleš a Růžena Šudomovi – zlatá svatba 50 let
Vlastislav a Ivana Jančíkovi – zlatá svatba 50 let
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!

NOVÉ KNIHY - DUBEN
K. Lednická: Šikmý kostel
G. Durrel: Filé z platýse
J. Bauer: Královská štvanice
J. Škvorecký: Konec poručíka Borůvky
29.3. končí dopolední půjčovní doba v knihovně.











