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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci listopadu
12. 11. - Přítomno 7 zastupitelů.
- Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON.; Zahájení územního
řízení přeložka VN lom; OSSZ – zápis o kontrole; Dražební vyhláška;
Upozornění na povinnost ořezu dřevin.
Žádost o samovýrobu dřeva – schváleno, Žádost o odprodej vlečky –
schváleno; Příspěvek na nevidomé – schváleno.
Schválen návrh rozpočtu obce na rok 2020.
Schválena vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů – zveřejněna
na úřední desce
Předloženy faktury k nahlédnutí.
Diskuze obecní les, bytový dům, Sypač za traktor.
Termín příštího zasedání – 10. 12. 2019
2) Provozní doba v knihovně v měsíci prosinci
Provozní knihovny informuje, že v měsíci prosinci bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 12. 12. od 16:00 do 17:00.
3) Zimní parkování v obci
Tak jako již každou zimu žádáme všechny řidiče, aby v zájmu
zajištění zimní údržby obce parkovali vozidla v maximální míře na
odstavných plochách a neblokovali tak komunikace pro pluhování
nebo posyp těžkou technikou.
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SDH
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na tradiční
Předsilvestrovskou 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 2020 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
V prosinci jsme si pro Vás připravili:
- V pátek 27. prosince od 16 do 17 hodin jsme společně s OÚ
zamluvili celý areál Městských lázní v Boskovicích. V lázních je
možnost navštívit i různé druhy saun.
- V neděli 29. prosince pořádáme tradiční Zimní procházku do
Boskovic. Sraz účastníků je ve 12:30 hod. u autobusové zastávky.
- V sobotu 4. ledna 2020 budeme pořádat Tříkrálový turnaj ve
stolním tenise, na který zveme hráče všech věkových kategorií.
Prezentace hráčů - ženy a děti ve 13 hodin, muži ve 14:30.

SPOZ
SPOZ a SDH Újezd u Boskovic
srdečně zvou všechny, velké i malé,
3

7. 12. v 17.00 hodin
NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SPOJENÉ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU.
Veškeré konání se letos netradičně odehraje u hasičské zbrojnice
a vánočního stromu.
Čerti sice budou kontrolovat knihu hříšků našich dětí, ale Mikuláš s
andělem jistě bude mít připravené plné koše s odměnami a nenechá
čerty provádět velké čertoviny ;-) .
Děti letos ukáží Mikulášovi ozdoby, které si doma mohou s rodiči
připravit, a pak je zavěsí na malé stromečky. Stromečky tak budou
dělat vánoční atmosféru nám všem J .
P.S. Teplé nápoje pro děti i dospělé budou zajištěny J
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