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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci říjnu
10.10. - Přítomno 5 zastupitelů. Omluven p. Újezdský a Janík.
- Došlá pošta: Krajský úřad: oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření, Poskytnutí dotace na obnovu lesního porostu, MěÚ
Blansko: Oznámení o veřejném projednání změny Územního plánu č.
1 Doubravice n. S., Smlouva o zřízení věcného břemene, Smlouva o
vzájemné propagaci s Kometa Group a.s., Smlouva o příspěvku na
financování služeb sociální prevence;
Žádost o samovýrobu dřeva v obecním lese 2x - schváleno;
Schválen vstup do DSO Technické služby Malá Haná. Na vědomí
předloženy faktury.
Diskuze obecní byty, les, kiosek, dopojení vrtu, zimní výzdoba obce
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 12. 11. 2019 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu.
2) Svoz bioodpadu.
Svozová firma SUEZ informuje, že pravidelný sezonní odvoz
bioodpadu bude během měsíce listopadu ukončen.
3) Provozní doba v knihovně v měsíci listopadu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci listopadu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 14. 11. od 16:00 do 17:00.

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic oznamuje všem zájemcům o stolní tenis, že si od
listopadu mohou zahrát každý čtvrtek od 17 do 19 hodin v kulturním
zařízení.
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SPOZ
1) V sobotu 7.12. se uskuteční „Mikulášská“ pro děti. Bližší
informace budou zveřejněny v prosincovém zpravodaji.
2) SPOZ – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 19. 10. proběhlo v našem Kulturním domě slavnostní vítání
nových občánků Újezdu u Boskovic.
Novými občany naší obce se stali: Alexa Adrian Josef,
Aujeský Hynek, Friedrich Matyáš, Moris Fabian Ervin,
Petrová Zoe, Sáňková Elena, Straková Kamila, Štěrba
Adam.
Naše nejmenší přivítal starosta obce i členky SPOZ, o milou
atmosféru a hudební doprovod se postarali manželé Tesařovi a
jejich žákyně.
Samozřejmě, i malé dětičky přispěly, zvládly svoji první
společenskou událost na jedničku . Dvěma nemocným jsme
přáníčka i dárky doručily osobně.
Závěrečný přípitek s rodinami nových občánků a focení
ukončilo tuto milou tradici. Tak, maličtí, ať se vám u nás dobře
žije .

Příspěvky spoluobčanů
Vážení spoluobčané,
Dostávají se nám pravidelně do rukou oblastní tiskoviny, ve kterých
se obce předhánějí v představování, co zbudovaly a jaké kulturní a
společenské akce provedly.
Můj názor je takový, že se naše obec velmi málo v těchto novinách
zviditelňuje, a proto mi dovolte, abych vyjádřil v několika řádcích
svůj názor.
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Naše obec je po urbanistické stránce jedna z nejhezčích minimálně v
rámci oblasti a přičiněním občanů spolu s vedením obce je také čistá a
pěkně upravená.
Obecní zastupitelstvo vychází v rámci možností občanům vstříc k
jejich podmětům a připomínkám. Velkou oporu má vedení obce v
příspěvkových organizacích, které jsou velmi akční a jsou tak velkým
zabezpečením činnosti obci jak ve společenském tak v kulturním
vyžití. Měl bych snad jednu malou výtku, že by obec mohla
zorganizovat nějaké výlety nebo zájezdy do divadla nebo na nějakou
kulturní a společenskou akci.
Za svého působení v OÚ jsem si přál, aby SPOZ pracovala na takové
úrovni jak v nynější době. Dovolte mi, abych za nás občany těm
ženám a maminkám za jejich záslužnou a krásnou činnost srdečně
poděkoval.
Tělocvičná jednota Sokol a Sbor dobrovolných hasičů jsou dvě
organizace, na které můžeme být právem pyšní, a které nás prezentují
v blízkém okolí a proto jim chci touto cestou také poděkovat a popřát
mnoho úspěchů při ochraně našich majetků a pěkné výsledky ve
sportovním zápolení.
V naší obci působí ještě jedna organizace, byť nezisková, nezávislá na
obci a přesto nás velmi kladně prezentuje nejen v celé republice, ale i
za jejími hranicemi, je to Myslivecký spolek Herous, který ve dnech
26. a 27. 10. zorganizoval zkoušky mysliveckých psů "malých
plemen". Této akce se zúčastnilo 11 psů z České Republiky i ze
zahraničí. Kvalitu těchto zkoušek posuzovala odborná porota složená
ze sedmi delegovaných rozhodčích. K této akci bylo nutné zajistit pro
velké množství zúčastněných veškeré ubytovací a technické zázemí,
aby akce byla úspěšná a splnila veškeré předepsané parametry.
Pochvalné vyjádření od nadřízených orgánů je velkým poděkováním
členům Mysliveckého spolku za vykonanou práci. Za občany a za
sebe upřímně děkuji za vzornou prezentaci naší obce.
Vážení občané, nemusíte se mnou souhlasit ve všech bodech, ale
věřím, že si naše obec větší pozornosti ve sdělovacích prostředcích
zaslouží.
Odehnal J.
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