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Informace z obecního úřadu

1) Informace ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci květnu
26. 5. 2016–
- Přítomno 6 zastupitelů, pan Sedlák se omluvil.
Došlá pošta:
Odbor kontroly Ministerstva vnitra – vyjádření se k vyhlášce – není
v rozporu se zákonem; MěÚ Boskovice - Výzva k účasti na kontrolní
prohlídce; VAS – vyhodnocení kalkulace stočného k 31. 3.; MěÚ
Boskovice – Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby na parc. č.
555; MěÚ Blansko – Zpráva o uplatňování Územního plánu
Doubravice n. S.; Úřad práce ČR – zamítnutí dalšího obecního
zaměstnance; MěÚ Boskovice – Souhlas s nástavbou rodinného domu
- Krajský úřad – Schválena žádost o dotaci na jednotku SDH obce –
60.000 Kč
- Krajský úřad – Schválena žádost o dotaci na podporu udržování
čistoty cyklistických tratí – 49.000 Kč
- Projednán návrh nové smlouvy o zemědělském pachtu
s Doubravickou a.s. – navrženy úpravy a projednání s Doubravickou
a.s.
- Předložen protokol o provedených službách v oblasti BOZP a PO
- Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky Přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015
- Schválena dílčí inventarizace majetku
Schválení proplacení faktur: firma AQUA GAS s.r.o. – finální práce
na OÚ 262.958 Kč bez DPH, O2 – pevná linka – 107,52 Kč, MP Lesy
– těžba dřeva – 120.525 Kč, Sita CZ – svoz odpadu – 22.835 Kč,
MUDr. Machač – lékařská prohlídka – 100 Kč, Exteria s.r.o. – služby
BOZP 10.430 Kč, Vltava-Labe-press – inzerce v novinách – 3.167 Kč,
DSO Svitava – členský příspěvek svazku – 2.500 Kč
- Schváleno zakoupení nového křovinořezu;
- Schválena oprava stavidla na koupališti a jeho nátěr;
- Předložena zpráva kontrolního výboru
- Diskuze – dětské hřiště
2

Kompletní zápisy jsou k nahlédnutí na internetových stránkách obce.
Další zasedání Zastupitelstva obce se koná 22. 6. od 19h na obecním
úřadě.
2) Provozní doba v knihovně v měsíci červnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci červnu bude knihovna
otevřena 3. 6. od 16:00 do 17:30. Další červnové termíny budou
průběžně vyvěšeny na okno knihovny.
Děkujeme za pochopení
3) Dětské hřiště
S ohledem na nemalé investice do dětského hřiště v roce 2015 žádáme
rodiče, aby upozornili své děti, že atrakce na dětském hřišti jsou dle
provozního řádu určeny osobám do věku 12 let. Dětem se podařilo
poškodit kolotoč. Myslíme si, že herní prvky jsou pro radost těch
nejmenších a nikoli k dovádění odrostlých dětí. V případě, že při
zničení nebo poškození některého prvku zjistíme autora, budeme
požadovat jeho úhradu.
Děkujeme za pochopení.
4) Kiosek na koupališti
Provozovatel kiosku na koupališti oznamuje, že v pátek 3. 6. a
v sobotu 4. 6. bude zahájen od 17h zkušební provoz.
Zahájena sezóna bude následně v sobotu 11. 6., od 19h vystoupí
harmonikář.
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Sbor dobrovolných hasičů
1) Milí rodiče,
Každý z nás ví, že prázdniny se kvapem blíží a s nimi i náš hasičský
týdenní tábor v Lubě u Černé Hory. Rád bych Vás požádal o dodání
přihlášek Vašich dětí na letní tábor nejpozději do 15. 6. 2016 včetně
potřebné zdravotní způsobilosti dítěte, která platí na dobu 12 měsíců a
po ukončení tábora Vám bude vrácena. Přihlášky a zdravotní
způsobilost je nutné mít a to z důvodu, že máme povinnost provést
nahlášení této týdenní akce na příslušné úřady. Děkuji za pochopení.
Zároveň bych Vás chtěl touto cestou informovat, že příspěvek na
stravné je vypočítán na 800,- Kč za dítě a pobyt. Vybírat se bude
průběžně.
Další podrobné informace o odjezdu a příjezdu dětí budou zveřejněny
ve zpravodaji na červenec 2016. Jakékoliv případné dotazy Vám rádi
zodpovíme vždy při konání pravidelných schůzek MH (každou středu
od 17:10) nebo v odpoledních hodinách (č. popisné 17) .
S přáním krásného června Milan Boháč
2) SDH Újezd u Boskovic zve všechny naše občany na tradiční
hasičskou soutěž
O pohár starosty obce Újezd u Boskovic,
která se koná 25. 6. 2016 od 13h v areálu místního koupaliště.
Za podporu děkujeme.
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Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic zve všechny občany na tradiční
Pouťovou taneční zábavu,
která se koná v pátek 24. 6. od 21:00 na hřišti na Hrádku.
Hraje skupina Epicentrum
Bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

Příspěvky spoluobčanů
Vážení přátelé přírody a myslivosti.
Po roce si opět připomínáme jedno z nejkrásnějších období roku, to je
měsíc červen, který je také mezinárodně uznaným jako měsíc
myslivosti. V rozkvetlé a rozbujelé přírodě potkáváme nebo můžeme
alespoň pozorovat nové mladé životy, které nás uchvátí svou
bezprostředností a dávají nám záruku, že takováto krásná setkání
budeme moci obdivovat i příští roky.
Při této příležitosti mi dovolte, abych znovu upozornil řidiče
motorových vozidel na možnost častějších střetů se zvěří migrující
přes silnice a v okolí železniční tratě, jsou nebezpečím nejen pro zvěř
samotnou, ale také pro nás řidiče. V hospodářském období 2015 - 16
mysliveckého spolku bylo na příjezdových silnicích do naší obce
usmrceno oficiálně dohledaných 15 ks srnčí zvěře a mnoho dalších
včetně drobné zvěře umíralo někde poraněných v bolestech. Myslím,
že takováto statistika je pro člověka, který má citový vztah k přírodě
velmi nepříjemná až bolestná.
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Z těchto důvodů také myslivecký spolek HEROUS odstoupil od
regulačního odstřelu zvěře a povolil jen odstřel dvou kusů srnců v
rámci daru při životním výročí člena spolku.
Takovéto hospodaření je jejich dobrou vizitkou a také zaručuje, že se
jim podaří udržet kmenové stavy zvěře i v dalších letech.
K takovému mysliveckému hospodaření nelze jinak než velmi
gratulovat.
Také jedním bodem schůze bylo organizační zajištění chodu spolku
(nový název mysliveckého sdružení Lhota Rapotina - Újezd), což je
počínaje brigádami pro různé organizace budování a opravy
mysliveckých zařízení, ale v prvořadě zajištění krmné základny pro
přikrmování v době strádání zvěře.
Nemůžeme opomenout také kulturní akce, které organizují jak pro
děti, tak i pro nás občany a to všechno se zajištěním ve své finanční
režii. Spolek byl pozván od přátel a mysliveckých kolegů ze Starého
Podvorova na ukázku jejich vybavení v rámci myslivecké i zábavné
činnosti.
Tato přátelská návštěva byla velmi kladně hodnocena a na základě
tohoto setkání schválil spolek několik akcí, které v dalším období
chtějí realizovat.
Chtěl bych touto cestou požádat zastupitelstvo obce o vstřícnost
jednání se spolkem, protože některá zařízení budou nadále sloužit i
občanům obce.
Věřím, že měsíc červen bude příznivý pro regeneraci zvěře a nám
přibudou nevšední a nové zážitky v přírodě. Za tuto práci a starost
děkujeme našim myslivcům a přejeme jim Myslivosti zdar.
Odehnal Jiří.
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Inzerce
Koupím rodinný dům v Újezdě, opravy nevadí, nabídněte prosím.
Tel.: 721 332 622

Akce v našem okolí


Krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel 2.6.2016 9:00 - 2.6.2016 18:00 Čtvrtek 2. 6. 2016 od 9.00 na
Masarykově náměstí se bude konat Krajské kolo soutěže ve Vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel.




Návrat legend, Boskovice 3.6.2016 18:00 Koncert v letním kině.



25. Den dětí, Boskovice 4.6.2016 13:00 Pořádá místní organizace ČSSD
Boskovic.



Retro párty v letňáku, Boskovice 4.6.2016 13:00 Poprvé se v
Boskovicích představí živě a současně 9 významných interpretů
působících na československé scéně populární hudby v 70. - 90. letech!



Výročí otevření minipivovaru, Vísky u Letovic 4.6.2016 16:00,
Agrocentrum Ohrada, Vísky oslaví 3. výročí založení minipivovaru.



Taneční zábava, Boskovice 4.6.2016 20:00 SDH Boskovice II. Mazurie pořádá tradiční taneční zábavu na výletišti.



Jezdecký den ke dni dětí, Boskovice 11.6.2016 13:00 Jezdecký spolek
Boskovice pořádá ve spolupráci s Vyšší odbornou školou ekonomickou a
zdravotnickou a Střední školou Boskovice.



Víkend otevřených zahrad 12.6.2016 11:00 - 12.6.2016 17:00 Zveme
Vás na komentovanou prohlídku zámecké zahrady a zahradnictví - bez
vstupného. Pořadatel zámek Lysice.



Jásalka na zámku, Boskovice 19.6.2016 16:00 - 19.6.2016 19:00,
Zámek Boskovice Koncert skupiny Jásalka



Jaroslav Uhlíř s kapelou 25.6.2016 17:00 - 25.6.2016 22:00 - vystoupí v
letním kině v Lysicích Jaroslav Uhlíř s kapelou
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Romeo a Julie 25.6.2016 21:00 - 25.6.2016 23:00. Zveme Vás na
představení divadelního spolku Kašpar Praha. Přestavení se bude
odehrávat v zámku Lysice ve vnitřním nádvoří. Vstupné činí 350 Kč,
snížené vstupné 250 Kč
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