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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci září
11. 9. - Přítomno 6 zastupitelů. Omluven pan Kazda.
- Došlá pošta: Krajský úřad: Informace vedlejším účastníkům řízení;
Zápis o kontrole dětského hřiště; Informační leták HZS.
Žádost vydání souhlasu se stavebními úpravami RD, Žádost o
palivové dřevo, Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na obecní
byty;
Předloženo rozpočtové opatření č. 6/2018. Předloženy faktury.
Diskuze o nutných investicích do bytového domu č.p. 135, Kiosek,
Obecní lesy.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 11. 10. 2019 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu.
2) Svoz komunálního odpadu 4. a 18. 10.
Svozová firma SUEZ informuje, že pravidelný páteční svoz
komunálního odpadu bude probíhat v termínech 4. a 18. 10. již od 6.
hodiny ranní, mějte tedy připravené popelnice.
3) Provozní doba v knihovně v měsíci říjnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci říjnu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 17. 10. vždy od 16:00 do 17:30.
4) Velkoobjemový kontejner
V sobotu 12. října mezi 9:00 a 12:00 bude ve dvoře obecního úřadu
přistaven kontejner na velkoobjemný odpad, který pouze v tomto čase
můžete do dvora přivést.
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Co je objemný odpad?
Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše
zbavené kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem.
Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny,
podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo,
autosklo, luxfery, bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní
keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice, velo pneu a
duše, vědra, vaničky, zbytky stavebních materiálů a střešní krytina, ale
ne azbestová, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných
materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.
Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory,
počítače a monitory, ledničky, el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné
odpady !!!

SPOZ
SPOZ informuje
Magická příroda, africká kultura a spousta nevšedních zážitků.
To vše a mnohem víc je
Namibie - pohodlná Afrika.
Přijměte naše pozvání na 13. cestovatelskou besedu spojenou s
promítáním fotografií, které Vám přiblíží cestování
Kateřiny Tenorové
Namibií od severu k jihu přes druhý největší kaňon světa, safari,
město duchů, nejstarší poušť na naší planetě i pomazlení s gepardy.
Beseda se uskuteční v pátek 11.10. v 18.00 hod v kulturním zařízení.
V sobotu 19.10. proběhne v kulturním zařízení slavnostní přivítání
nových občánků. Tentokrát přivítáme do našich řad 8 dětí.

3

SPOZ připravuje
Na měsíc prosinec plánujeme zájezd do adventní Vídně. O termínu a
dalších podrobnostech Vás budeme informovat formou plakátů ve
vývěsce obce a v prodejně COOP

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd pořádá 5.10.2019 DRAKIÁDU. Začátek v 15:00 u
myslivecké chaty na ,,Pastvisku" .
Občerstvení zajištěno, zveme všechny děti i rodiče.

Vedení klubu ,,Celtic Újezd" informuje o zbývajících domácích
podzimních zápasech roku 2019.
Neděle 6.10.2019 v 10:00 hod. CELTIC - FC ROMA OLEŠNICE
Neděle 20.10.2019 v 10:00 hod. CELTIC - JIHOMORAVAN BK
Sobota 2.11.2019 v 15:00 hod. CELTIC - PANTHERS VANOVICE
Akce v našem okolí
- Ochotnické divadlo Boskovice: Když se zhasne - PREMIÉRA, Boskovice
6. a 8. 10.2019 19:00
- Dýňování s ochutnávkou dýňových pokrmů, Boskovice
12.10.2019 9:00
- Farmářské trhy, Boskovice
17.10.2019 9:00 - 16:00
- Divadelní spolek Frída: Rapper, Boskovice
30.10.2019 19:00
- XI. ročník regionální výstavy ovoce, zeleniny, okrasných dřevin a zahradní
techniky, Boskovice
18.10.2019 15:00 - 21.10.2019 12:00
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