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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci srpnu
15. 8. - Přítomno 7 zastupitelů.
- Došlá pošta: MěÚ Boskovice – Souhlas s domovní přípojkou
elektřiny, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Žádost
o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka,
Informace o opravě oplocení
Žádost povolení konání akce v parku před pohostinstvím – schváleno,
Žádost o opravu komunikace – bude řešeno v roce 2020, Žádost o
povolení výstavby opěrné zdi – žadatel odkázán na stavební úřad.
Předloženy faktury k zaplacení.
Diskuze: Svoz odpadů v obci, Vyřazený majetek, Přístřešek na traktor
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 11. 9. 2019 v 19:00

2) Provozní doba v knihovně v měsíci září
Provozní knihovny informuje, že v měsíci září bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 19. 9. od 16:00 do 17:30.
3) Přerušení dodávky elektrické energie
E.ON. Distribuce a.s. informuje, že v pátek 13. 9. bude v celé naší
obci v čase od 7:30 do 16:30 hod. přerušena z důvodů prací na
distribuční soustavě dodávka elektrické energie.
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4) Umístění dětí do předškolních zařízení
Vzhledem ke skutečnosti, že pravděpodobně i v příštím roce nebude
z kapacitních důvodů přijímat MŠ Doubravice děti z okolních obcí,
žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění dětí do školky
v Boskovicích ve školním roce 2020/2021, ať nás o této věci informují
tak, abychom s vedením města Boskovice mohli v této věci zahájit
jednání (bez případné dohody vaše děti nevezmou ani v Boskovicích).
Informace o potencionálních zájemcích budeme sbírat do konce
měsíce října (emailem či v úřední hodiny).

Tělovýchovná jednota
TJ Újezd u Boskovic pořádá v sobotu 7. 9. 2019 CYKLOVÝLET.
Sraz účastníků je v 9.30 hod. u kulturního zařízení.
Předpokládaná délka trasy je 40 km.
Mládež do 15-ti let v doprovodu rodičů.

Vzpomínáme
1) Dne 28. 8. 2019 to budou 2 roky, co nás navždy opustil
pan František Hruška
Stále vzpomínají manželka Draha, synové Luboš, Petr a dcera Hana
s rodinami.
2) Vzpomínáme nedožitých 85. narozenin maminky a babičky,
paní Jarmily Komové, rozené Barákové
a nedožitých 95. narozenin strýce,
pana Jana Baráka.
Vzpomínají Magda, Martin, Monika a Martin
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Akce v našem okolí


Festival dětských a mládežnických folkových skupin, Boskovice 1.9.2019
13:00



Svitávecký jarmark, Svitávka 7.9.2019 13:00



Ing. Vladimír Remek - jediný československý kosmonaut, Letovice
10.9.2019 16:00, Kulturní dům Letovice



Recitál Karla Plíhala, Boskovice 10.9.2019 19:00



Oslavy 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Boskovice II. Mazurie, Boskovice 14.9.2019 12:00



Borotínská pouť 15.9.2019



Farmářské trhy, Boskovice 19.9.2019 9:00 - 16:00



Hrnčířský jarmark XXVII. 13.9.2019 18:00 - 15.9.2019 18:00 Město
Kunštát Vás srdečně zve na XXVII HRNČÍŘSKÝ JARMARK, který se
uskuteční ve dnech 14. - 15. 9. 2019 na náměstí Krále Jiřího



Husí slavnosti, Boskovice 28.9.2019 - 29.9.2019 Dvoudenní programový
blok v areálu Letního kina a na Masarykově náměstí
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