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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci lednu
14.1. - Přítomno 7 zastupitelů.
Projednána žádost firmy Kamenolomy ČR s.r.o. o zřízení věcného
břemene – služebnost cesty - zamítnuto;
Schválena aktualizovaná smlouva o výpůjčce areálu TJ.
Schválen střednědobý rozpočtový výhled.
Předloženy faktury a rozpočtové opatření č. 10/2019
Schválena dohoda o provedení práce pan Kazda. Schválena zpráva
inventarizační komise za rok 2019.
Diskuze – příprava Strategického rozvojového plánu obce
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 13. 2. 2020 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu.
2) Sběr použitých jedlých olejů a tuků
S novým rokem přibyla obcím povinnost sběru použitých jedlých
olejů a tuků. Popelnice (řádně označená) na tento odpad je umístěna
vedle kontejnerů na plast u kulturního domu.
Do této popelnice patří POUZE jedlé oleje (z kuchyňských provozů) a
to v uzavřených plastových PET lahvích (objem od 1 do 5l).
Nevhazujte do nich prosím jiné oleje (motorové, jinak znečištěné…)
ani jedlé oleje ve skleněných či kovových obalech. Děkujeme.
3) Provozní doba v knihovně v měsíci únoru
Provozní knihovny informuje, že v měsíci únoru bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 13. 2. od 16:00 do 17:00.
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4) Tříkrálová sbírka
Děkujeme skupině Tříkrálových koledníků, včetně jejich doprovodu
dospělých, za jejich koledu po naší obci, díky které se pro Charitu ČR
podařilo vybrat krásných 13.560 Kč.
Věříme, že se do budoucna stane tradicí, která zpestří první novoroční
dny.
5) Přerušení dodávky elektrické energie
Ve dnech 20. 2. a 25. 2. bude v celé naší obci v čase od 7:00 do 15:00
přerušena dodávka elektrické energie, z důvodů prací na zařízení
distribuční soustavy (přeložka VN kamenolom).

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic pořádá
tradiční masopustní průvod,
který se koná v sobotu 22. února 2020.
Sraz masek ve 12 hodin v pohostinství.
Začátek průvodu ve 13 hodin.

Táborový klub Herousek
Vážení spoluobčané milí táborníci,
v letošním roce je připraven týdenní stanový tábor pro děti od šesti let.
Tábor se uskuteční na tábořišti Krkatá baba v Lubě u Černé Hory.
Termín tábora je 25. 7 – 1. 8. 2020 tedy od soboty do soboty. Pro
letošní rok je téma „Škola čar a kouzel – Harry Potter na Krkatce“.
Srdečně jsou zvány všechny děti.
Poděkování za finanční podporu patří obci Újezd u Boskovic a Lhota
Rapotina.
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Přihlášky a informace budou k dispozici koncem února 2020.
Včasným přihlášením zajistíte svému dítěti místo – kapacita tábořiště
je maximálně 55 dětí.
Bližší informace naleznete na: https://www.tk-herousek.cz/
Na krásně prožitý týden se těší všichni organizátoři. Milan B.

Příspěvky spoluobčanů
NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK!
Vážení občané: věřím, že se velká většina z Vás seznámila s výsledky
hospodaření a s následným rozpočtem obce na letošní rok. Nezbývá
nám nic jiného nežli zastupitelstvu poblahopřát k takovému výsledku
hospodaření a také k příznivému výhledu pro další období v naší obci.
Snad bych měl jen několik připomínek k práci zmocněnce pro kulturu.
Byl jsem osloven několika občany, proč naše obec už také nemá
zpracovanou historii domograficky zaměřenou na první osadníky a
majitelé domů, spojenou se stručnou ságou rodin. Nabízel jsem
vstřícnou výpomoc při tomto zpracování, přestože máme na tomto
úseku jako zastupitelé velmi renovovaného a studovaného odborníka.
Bohužel většina obcí takovou příznivou možnost nemá, a přesto mají
tuto encyklopedii už delší dobu zpracovanou.
Bylo mi také neoficiálně přislíbeno, že obec vydá kalendář na rok
2020. Věřím, že by obecní rozpočet provedení tohoto informačního
kalendáře mnoho nezatížilo a bylo by to k dobré věci pro občany.
Jsem si vědom svého věku, ale i přesto bych také velmi rád uvítal,
kdyby obecní úřad uspořádal poznávací výlet nebo návštěvu nějakého
kulturního zařízení.
Přeji obecnímu zastupitelstvu mnoho úspěchů v jejich práci, ale také
jsem přesvědčen, že slogan ,,Nejenom chlebem............''.
Odehnal J.
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