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Rok 2020 je ve své polovině. Rádi bychom Vás informovali o
probíhajících akcích a projektech připravovaných do druhé poloviny
letošního roku.
V řádu dnů bude dokončena rekonstrukce toalet v kulturním domě.
Zejména rozvody odpadů byly v havarijním stavu, proto bylo
přikročeno k celkové rekonstrukci. Téměř ve finále je i dopojení
druhého obecního vrtu do obecního vodojemu, který
spolufinancujeme. V realizaci je i nový přístřešek na komunální
techniku ve dvoře obecního úřadu.
V druhé polovině roku očekáváme rozhodnutí ministerstev o našich
podaných žádostech o dotace na rekonstrukci oplocení i herních prvků
dětského hřiště a nový obecní rozhlas. Pokud nám bude přidělena,
ještě letos přistoupíme k realizaci i těchto projektů.
Nezávisle na dotacích probíhá nyní výběrové řízení na výběr
zhotovitele na rekonstrukci chodníků v obci. V rámci I. etapy bychom
mimo částí obce zvaných Hrádek a Horky v letošním roce (když vše
proběhne bez problémů) opravili chodníky v celé obci.
V následujících letech by proběhla oprava v „Horkách a na Hrádku“ a
nakonec by byly doplněny chodníky i tam, kde dnes chybí a měly by
svůj význam.
Dále platí i informace z loňského roku, že bude letos opravena druhá
polovina komunikace mezi Doubravicí a odbočkou ke kamenolomu.
O bližším termínu Vás budeme informovat.
Tak jako každý rok, je již připraveno koupaliště a kiosek je v plném
provozu. Proto Vám přejeme hezké prázdniny a začátek léta.
Za obecní úřad
Michal Štěrba
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Informace z obecního úřadu
1) Informace ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci červnu
9. 6. - Přítomno 7 zastupitelů.
- Došlá pošta: MěÚ Boskovice- Souhlas se stavbou, Ekonom –
osvědčení o úspoře emisí, Krajský úřad- Přehled lhůt k volbám do
zastupitelstev krajů, Právní posouzení obecně závazné vyhlášky,
E.ON: Souhlas s umístěním rozhlasu na sloupy NN, PS Práčata –
Oznámení o konání letního tábora, Obvodní báňský úřad – Informace
o výnosu úhrady z dobývacího prostoru
Žádost o připojení nemovitosti na místní komunikaci a umístění
inženýrských sítí – schváleno
Na vědomí faktury.
Schválen pronájem kiosku na koupališti firmě Jan Smejkal, Drnovice
Diskuze: Dokoupení laviček do okolí obce, Informace z jednání
s firmou Lokotrans
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 7. 7. 2020 v 19:00
2) Provozní doba v knihovně v měsíci červenci
Provozní knihovny informuje, že v měsíci červenci bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 9. 7. od 16:00 do 17:00.
3) Bílé cihly u dvora obecního úřadu k rozebrání
Informujeme všechny, kdo by měli zájem o bílé cihly z bývalého plotu
za obecním úřadem, mohou si je rozebrat. Cihly leží volně na
parkovišti za kontejnery na tříděný odpad.
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4) Dovolená na obecním úřadě
Informujeme, že od 9. 7. do 24. 7. nebudou z důvodů dovolených
úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

Akce v našem okolí


Burza a prodejní trh na zámku v Letovicích 5.7.2020 8:00 - 12:00



Divadlo Scéna: Tůdle Nůdle aneb rošťačíme s dětmi, Boskovice
10.7.2020 17:00 Boskovický pohádkový hřebínek



Boskovický strongman 2020 11.7.2020 13:00 - 11.7.2020 20:00 Tradiční
akce nejen pro siláky.



Chinaski - open air pro 1000 lidí, Boskovice 17.7.2020 18:00 - 22:00



PREMIÉRA: Vinnetou - velkolepé divadelní představení pod širým
nebem, Boskovice 18.7.2020 18:00 - 20:00



Farmářské trhy, Boskovice 23.7.2020 9:00 - 16:00



Předpouťová a pouťová zábava, Boskovice 24. a 25.7.2020 20:00



Divadlo eMILLIon: Zlatovláska, Boskovice 24.7.2020 17:00 Boskovický
pohádkový hřebínek
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