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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci květnu
23. 5. - Přítomno 6 zastupitelů. Omluven p. Odehnal.
- Došlá pošta: MěÚ Boskovice – Územně zastavovací studie lokality
U vodárny, HZS JMK – oznámení o kontrole, Jihomoravský kraj –
avízo udělení dotace, Státní veterinární správa – Nařízení.
Žádost o pronájem bytu - neaktuální. Žádost o finanční podporu Linka
bezpečí – schváleno 1.500 Kč. Žádost o podporu – MSSZ Boskovice
– zamítnuto, Klub Radost – zamítnuto. Žádost o samovýrobu dřeva –
schváleno.
Předloženo rozpočtové opatření č. 4, Schválena smlouva o přijetí
dotace, Schválena koupě mulčovače za traktor, Schváleno zpracování
Pasportu místních komunikací a dopravního značení, Schválena
oprava střechy na hřišti na Hrádku
Schválen závěrečný účet obce, účetní závěrka a Střednědobý výhled
obce
Pronájem kiosku – žádná žádost, prodlužení záměru pronájmu
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 19. 6. 2019 v 19:00

2) Provozní doba v knihovně v měsíci červnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci červnu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 13. 6. a v úterý 25. 6. vždy od 16:00 do 17:30.
3) Parkování nepojízdných vozidel
Žádáme všechny uživatele vozidel, které jsou bez registrační značky
nebo bez STK, aby je z obecních parkovišť a komunikací odstranily a
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neblokovaly tak provoz nebo parkovací místa pro ostatní – funkční
vozidla. Obecní parkoviště nejsou taktéž určena k odstavení
dlouhodobě nepoužívaných vozidel. Děkujeme

Tělovýchovná jednota
1) TJ Újezd pořádá 15. 6. 2019
"VYCHÁZKOVÉ ODPOLEDNE" pro děti a rodiče.
Sraz ve 14.00 hodin na hřišti "NA HRÁDKU", odkud půjdeme lesem
nejkratší cestou do Kuniček na "DĚTSKÉ ODPOLEDNE",
kde budou pro děti připraveny soutěže a občerstvení.
Zpáteční cesta je zajištěna odvozem našich hasičů.
Předpokládaná doba odvozu mezi 17.00 - 18.00 hod
2) TJ Újezd zve všechny občany na
tradiční Pouťovou taneční zábavu,
která se koná v pátek 21.6.2019 na hřišti na Hrádku.
Bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

Sbor dobrovolných hasičů
1) SDH pořádá 29. 6. od 13h u hasičské zbrojnice
Odpoledne pro děti i dospělé
Na co se můžete těšit?
Soutěže pro děti, malování na obličej, vystavená zemědělská, hasičská
technika, ukázky práce hasičů – vyprošťování osob z havarovaných
vozidel a další….
Sladké odměny, ale i občerstvení bude na místě zajištěno.
3

2) SDH zve všechny na tradiční pouťovou
Soutěž v požárním útoku
která se koná v sobotu 22. 6. od 13h v areálu koupaliště

T. K. Herousek
informuje, že přihlášky na tábor – PIRÁTSKÁ STEZKA v Lubě u
Černé Hory 2019 již měly být odevzdané do 25. 5. 2019 pokud jste
přihlášku nestihli odevzdat, učiňte tak prosím co nejdříve. V opačném
případě bude místo poskytnuto náhradníkům. Platbu za tábor je také
zapotřebí provést ve stanoveném termínu tak, abychom byli schopni
již realizovat potřebné nákupy a další platby plánovaných aktivit vč.
platby pojištění dětí.
Informace o času odjezdu dětí bude zveřejněna ve zpravodaji
07/2019!
Děkujeme za pochopení TK Herousek

Vzpomínáme
Nic víc, než kytičku květů na hrob ti můžeme dát, tiše plakat a stále vzpomínat.

Dne 7. května jsme si připomněli nedožité 50. narozeniny naší drahé
manželky, maminky, babičky a sestry, paní Soni Odehnalové.
S láskou vzpomínáme a děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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