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Rád bych všem popřál příjemné letní prázdniny a informoval Vás
o činnosti obecního úřadu a Zastupitelstva obce, které pracuje již 7
měsíců v novém složení.
V rámci nečekaného sesuvu půdy mimo těžební prostor kamenolomu
v loňském roce jsme se starostou obce vedli a stále vedeme mnoho
jednání, ať už z Báňským úřadem, Krajským úřadem, Doubravicí n. S.
a zejména s firmou Kamenolomy ČR s.r.o. Výsledkem všech jednání
je, že sesuv bude nadále pravidelně monitorován, byly provedeny
počáteční kroky k jeho zajištění (odvodnění oblasti, omezení odstřelů)
a nadále bude řešen dle stanoveného postupu soudního znalce z oboru
a bude také provedena přeložka el. energie. Pozitivním výsledkem
našich jednání je fakt, že propadlá část vozovky bude opravena a úsek
silnice od Doubravice po odbočku po lom bude opatřen zcela novým
asfaltovým povrchem a to ve dvou etapách. V letošním roce bude
kompletně opraven 1km vozovky od Doubravice směr Újezd, druhý
kilometr po lom v roce 2020. Všechny výše uvedené práce hradí firma
Kamenolomy ČR. O případných omezeních vás budeme včas
informovat.
Mnoho jednání bylo vedeno i v rámci Svazku pro ČOV ve věci
snížení vratky dotace, při kterém se podařilo na Ministerstvu financí
vyjednat odpuštění penále téměř 10 mil. Kč pro Svazek, což povede
ke značnému snížení splátek, které obec tíží právě za to, že část dotace
na kanalizaci musela být vrácena.
Připraven je také projekt pro dopojení 2. vrtu, který obec odkoupila,
do obecního vodojemu. V současné době se analyzují možnosti
získání finančních prostředků na jeho dopojení. Podána byla opět
žádost o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice.
V nejbližších týdnech začne oprava střechy šaten na hřišti, protože do
ní teče a je v havarijním stavu.
Finanční prostředky jsme letos směřovali i do areálu koupaliště.
Částečně byl zrekonstruován kiosek, fasáda toalet a zakoupeny nové
toalety ke kiosku. Nepodařilo se nám pro letošní rok zajistit firmu,
která by za rozumné peníze dokázala opravit spáry a povrch bazénu a
doufáme, že se to podaří v roce příštím.
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Opraveny byly opět silnice v rámci obce, nově byly na silnice vedoucí
ke koupališti, z důvodů zvýšení bezpečnosti všech účastníků
silničního provozu, namontovány 4 retardéry včetně dopravního
značení. Rozšířena byla i naše komunální technika o mulčovač za
traktor k údržbě obecních pozemků. Další projekty připravujeme.
Michal Štěrba
1) Informace k táboru pro děti
Vážení rodiče a táborníci,
dovolujeme si Vás informovat, že autobus pro odvoz dětí na tábor
v Lubě u Černé Hory, dne 20. 7. 2019, bude přistaven před hasičskou
zbrojnici v Újezdu u Boskovic v 9:30 hodin.
Prosíme Vás proto, abyste své děti přivedli k hasičské zbrojnici
ideálně již v 9:00 hodin, neboť bude třeba z Vaší strany podepsat
prohlášení bezinfekčnosti, které máme připraveno a současně bude
třeba odevzdat zbývající dokumentaci (kdo tak ještě neučinil), která je
pro pobyt na táboře nezbytná. Jedná se zejména o: kopii kartičky
zdravotní pojišťovny a potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte
absolvovat tábor.
Následně se autobusem přesuneme do Lhoty Rapotiny, kde by měl
být přistaven v 10:00 hodin. Zde rovněž bude třeba podepsat ze strany
rodičů prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a odevzdat zbývající
dokumentaci.
Děti je třeba vybavit do autobusu batůžkem, ve kterém budou mít
plavky, ručník a láhev s pitím, neboť po příjezdu do Lubě u
Černé Hory půjdeme hned na koupaliště a poté se budeme
přesouvat do tábora pěšky, tudíž je třeba zvolit také vhodnou
obuv na pochod, jelikož již po cestě do tábora budou děti plnit
první pirátské zkoušky J .
V případě potřeby se neváhejte na mě obrátit na telefonním čísle 601
572 849, či na e-mailové adrese: lucie.seligova@ceskapojistovna.cz .
Lucie Šeligová
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2) Prázdninový provoz na obecním úřadě
Informujeme, že počínaje 11. červencem nebudou do 8. srpna včetně
čtvrteční úřední hodiny. Veškeré záležitosti je možné vyřídit
telefonicky se starostou nebo místostarostou, platby je nadále možné
provádět ve všední dny od 8 do 15h.
3) Provozní doba v knihovně v měsíci červenci
Provozní knihovny informuje, že v měsíci červenci bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 25. 7. od 16:00 do 17:30.
4) Nabídka palivového dřeva formou samovýroby
OÚ nabízí prodej palivového dřeva formou samovýroby v obecním
lese v ceně 150 Kč/prm. Zájemci ať si podají žádost na obecní úřad.
5) Sbírka pro rodinu Novotných
V rámci sbírky obecního úřadu na pomoc rodině Novotných po požáru
v jejich domě č.p. 72 bylo nashromážděno celkem 12.000 Kč.
Děkujeme.

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv
způsobem pomohli v naší těžké životní situaci, která nastala po požáru
v našem rodinném domě č. p. 72.
V těchto těžkých chvílích, pro nás byla velkou psychickou podporou
skutečnost, kolik hodných lidí kolem nás žije.
Ještě jednou všem obrovsky děkujeme.
Martin, Magda, Martin a Monika Novotní
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