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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci listopadu
5. 11. - Přítomno 7 zastupitelů.
- Zřízení výborů a komisí: Schváleno vytvoření Finančního (předseda
J. Janík), kontrolního výboru (předseda D. Újezdský), komise pro
správu obecního majetku (předseda J. Král), komise pro životní
prostředí (předseda R. Kazda) a komise pro kulturu a sport (předseda
PhDr. Roman Malach Ph.D.);
Schváleny odměny za výkon funkcí. Schváleno pověření starosty obce
schvalováním rozpočtových opatření. Předložena došlá pošta.
Schváleno usnesení pro povinné zvýšení ceny stočného – varianta
nárůst 5,3%. Schválena inventarizační komise,předložen plán
inventur.
Schválena 3x žádost o samovýrobu dřeva. Schválen odprodej staré
hasičské cisterny. Schváleno proplacení faktur.
Diskuze: obecní finance, údržba veřejné zeleně, kamenolom.
20. 11. - Přítomno 7 zastupitelů.
- Předložena došlá pošta; Schválen návrh rozpočtu obce na rok 2019.
Schválena smlouva na spolufinancování sociálních služeb, předloženo
rozpočtové opatření č. 7 a 8, Schválena smlouva o výpomoci při
provádění zimní údržby
Diskuze: Vánoční strom, kamenolom, autobus půlnoční mše.
Termín příštího zasedání: 20. 12. v budově OÚ.
2) Provozní doba v knihovně v měsíci prosinci
Provozní knihovny informuje, že v měsíci prosinci bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 13. 12. a středu 19. 12. vždy od 16:00 do 17:30.
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3) Autobus půlnoční mše
OÚ žádá případné zájemce o odvoz na půlnoční mši autobusem, aby
kontaktovali starostu, místostarostu nebo p. Romana Malacha.
V případě zájmu obecní úřad uhradí autobus. Pokud autobus bude
vypraven, budeme vás informovat obecním rozhlasem.
4) Informace o kontrole stavebního úřadu
OÚ informuje, že kontrola stavebního úřadu během měsíce září v naší
obci se konala na základě podnětu Katastrálního úřadu Jmk –
pracoviště Boskovice.
5) Vánoční strom a Krampus čerti v sobotu 1. 12.
OÚ ve spolupráci se všemi složkami obce zve naše občany na
rozsvícení vánočního stromku s ohňostrojem. Předcházet bude od
16:00 Mikulášská nadílka pro naše děti v kulturním domě. U hasičské
zbrojnice se bude podávat za mírný poplatek svařené víno, grog nebo
čaj. Akci okoření velký průvod Krampus čertů, který vyjde v cca
17:30 od hřiště směrem k hasičské zbrojnici.

SDH
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na tradiční
Předsilvestrovskou (tentokrát zelnou) polévku,
která se bude podávat 30. 12. od cca 12h u hasičské zbrojnice
Občerstvení zajištěno.
Při akci bude možné zakoupit čerstvé uzené maso, která se bude udit
přímo u hasičské zbrojnice.

Tělovýchovná jednota
Výbor TJ přeje našim spoluobčanům krásné prožití letošních Vánoc a
do roku 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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V prosinci jsme pro Vás připravili:
° Od 5. prosince si každou středu od 17.00 do 19.00hod. mohou
zájemci zahrát stolní tenis v kulturním zařízení.
° V pátek 28. prosince od 17.00 do 18.00hod, jsme společně s OÚ
zamluvili celý areál Městských lázní v Boskovicích. V lázních je
možnost navštívit i různé druhy saun.
° V sobotu 29. 12. pořádáme tradiční Zimní procházku do Boskovic.
Sraz účastníků je ve 12.00hod. u autobusové zastávky.
° V sobotu 5. ledna 2019 budeme pořádat Tříkrálový turnaj ve
stolním tenise, na který zveme hráče všech věkových kategorií.
Podrobnosti o turnaji budou zveřejněny na plakátech.

Příspěvky spoluobčanů - Předvánoční zamyšlení
Tak vám nevím, zlobit se, smát se, divit se … ??
Že jsou pomluvy jakýsi folklór mezi lidmi je známé, že se pomluva
lehce vypustí a velmi, velmi těžce bere zpět, to je také známé. Ale co s
ní?? Co s takovou pomluvou ? S pomluvou nejhorší z nejhorších ? Již
několik týdnů si tady žije svým životem vypuštěná informace –
Okurková udala. Udala na stavebním úřadě . Protože udávání považuji
za to nejhorší, co jeden druhému může udělat, před léty i dnes,
nemohu přejít mlčením. Asi dotyční, kteří pomluvu vypustili, soudili
podle sebe, a ti, kteří předávali dál, už jen , nejspíš , šířili senzaci. A
rozšířili ,,úspěšně,, i mimo naši obec.
Proto všem chci takto předat svoje sdělení : písemné vyjádření a
zdůvodnění místního šetření SÚ od vedoucího stav.úřadu je
k dispozici u mne, nebo na OÚ.
Těm, kteří této pomluvě, resp.osobní urážce , nevěřili , děkuji. A těm,
kteří se mne otevřeně zeptali, těm obzvláště .
A proč zamyšlení ?? Snad proto, že jsem si uvědomila znovu, že
pořekadlo o házení chleba a kamene stále platí. Přesto i dál raději
zůstanu u toho chleba .
Krásné a klidné svátky vánoční přeji . I.Ok.
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