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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci únoru
12. 2. - Přítomno 6 zastupitelů. Nepřítomen pan Sedlák.
- Došlá pošta: Katastrální úřad: Vyrozumění o vkladu do katastru 2x,
Souhlas s umístěním stavby – kabel NN, Charita ČR – poděkování za
sbírku, Svazek obcí Boskovicko – připojení se k žádosti o dotaci –
odsouhlaseno, Úřad práce – možnost veřejně prospěšných prací 2018,
ČSÚ – zpravodajská povinnost obce, Pozvánka na poradu starostů,
MěÚ Boskovice Odbor výstavby a ÚP- Dodatečné povolení stavby.
Žádost příspěvek na činnost Českého svazu ochránců přírody –
zamítnuto, Žádost o příspěvek na výstavbu babyboxu – zamítnuto,
Žádost o vyjádření k realizaci stavby pro individuální rekreaci –
odsouhlaseno, Žádost o vyložení nabídky k propachtování, Žádost o
prominutí platby za komunální odpad - schváleno;
Schváleny faktury: O2 – pevná linka – 598,95 Kč, Generali – pojištění
odpovědnosti - 3652 Kč, SUEZ – odvoz odpadů – 23.872 Kč, Genex
VS s.r.o. – dovybavení KZ – 949 Kč, Jarmila Haluzová Atelier
Projektis – návrh ÚP – 60.500 Kč, Novibra Boskovice s.r.o. –
refundace mzdy – 1.515 Kč, Gordic s.r.o. – roční uzávěrka – 2.417,58
Kč;
Diskuze obecní lesy.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 16. 3. 2018 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu

2) Provozní doba v knihovně v měsíci březnu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci březnu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 1. 3., 8. 3., 22. 3. a 29. 3. vždy od 16:00 do 17:30.
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, milí rodiče,
i v letošním roce je připraven týdenní letní stanový tábor pro Vaše děti
od šesti let. Tábor se uskuteční tradičně na tábořišti Krkatá baba
v Lubě u Černé Hory. Termín tábora je 21. – 28. 7. 2018 tedy od
soboty do soboty. Tábor pořádá nově vzniklý tábornický klub – TK
Herousek p. s. který složený se stejných členů jako v předešlých
letech. Pro letošní rok jsme vybrali styl divoký západ aneb zlatá
horečka na „Krkatce“. Srdečně jsou zvány všechny děti.
Poděkování za finanční podporu patří obci Újezd u Boskovic a Lhota
Rapotina.
Přihlášky a informace jsou již k dispozici u M. Boháč č. p. 17 vždy
v odpoledních hodinách nebo L. Šeligová č. p. 115 pouze o
víkendech. Včasným přihlášením zajistíte svému dítěti místo
(Kapacita je 60 dětí)
Na krásně prožitý týden se těší organizátoři spolku TK Herousek.

Akce v našem okolí


X. Jarní ples, Letovice 3.3.2018 20:00, Městské kulturní středisko
Letovice ZUŠ Letovice srdečně zve všechny na X. Jarní ples.
K tanci a poslechu zahraje cimbálová kapela Majerán



Doubravická polévka 10.3.2018 16:00 - 10.3.2018 23:59 V Doubravici
nad Svitavou proběhne soutěž o nejlepší doubravickou polévku.
Zájemci o vaření se mohou přihlásit na tel. 731 637 702 - nejpozději do
12 hodin uvedeného dne. Počet soutěžících je omezen.



Ples sportovců 2018, Boskovice 10.3.2018 20:00
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Diashow: To je Hawai s Jiřím Kolbabou,Borotín 16.3.2018 18:30



Talk Show Zuzany Bubílkové a italského zpěváka a producenta
Andrea Andrei, Letovice 22.3.2018 19:00, Městské kulturní středisko
Letovice



ZMĚNA TERMÍNU!!! - Štěstí se dá naučit - Karel Voříšek, Letovice
28.3.2018 18:00 Beseda s oblíbeným moderátorem Kartlem Voříškem o
jeho životě bez strachů a bez rohlíků.
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