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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci ŘÍJNU
28. 10. - Přítomno 7 zastupitelů.
Při ustavujícím zasedání nového zastupitelstva všichni složili slib
zastupitele. Bylo určeno, že budou všechny funkce v zastupitelstvu
neuvolněné. Odhlasována byla volba pouze jednoho místostarosty.
Veřejnou formou na návrh zastupitelů byli jednomyslně starostou
obce zvoleni Miroslav Odehnal a místostarostou Ing. Michal Štěrba.
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat 5. 11. V 19:00
v zasedací místnosti obecního úřadu.
2) Provozní doba v knihovně v měsíci listopadu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci listopadu bude knihovna
otevřena ve středu 7. 11. a 21. 11. vždy od 16:00 do 17:30.
3) Sesuv půdy v kamenolomu
Chceme Vás informovat o mimořádné situaci, jejímž důsledkem je
sesuv půdy směrem k silnici do Doubravice a to mimo schválený
těžební prostor. V současné době je v jednom místě sesuv půdy cca
8m od paty silnice (oplocen) a její stav je intenzivně na náš podnět
monitorován geodety a nijak se prozatím nemění. Na základě našich
požadavků a podnětů na úřady bylo vyvoláno jednání s firmou
Kamenolomy ČR s.r.o., Obvodním báňským úřadem, zástupci
rozvodů inženýrských sítí a obcí, které proběhlo 31. 10. Výsledkem je
okamžitý zákaz odstřelů v kamenolomu do doby zmapování situace a
stanovení opatření a předpokládaná přeložka plynu a elektřiny, které
jsou sesuvem ohroženy. Ubezpečujeme Vás, že pracujeme na tom, aby
byl zajištěn bezpečný provoz na komunikaci a veškeré náklady nesl
viník této situace. Zároveň Vás žádáme, aby se z důvodu vlastní
bezpečnosti do tohoto prostoru nikdo nepřibližoval. O výsledku
dalších jednání i situaci Vás budeme informovat.
Michal Štěrba, místostarosta obce
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SPOZ
SPOZ srdečně a předvánočně zve :
9.11. , beseda ,, Havaj 4x jinak ,, v Kulturním domě v 18.00 h. .
Poutavě nás budou provázet slunečnou zemí a poutavě vyprávět
manželé Trávníčkovi z Lysic.

1.12. ,tradiční dětská Mikulášská besídka v Kulturním domě
v 16.00h.
Na všechny bude čekat Mikuláš s anděly a čerti, ti snad ani letos
netrefí  . Děti si doma mohou připravit či samy vytvořit vlastní
ozdobu (i více kusů ), pochlubí se Mikulášovi, zavěsí na stromeček
a ten pak bude zdobit naši obec. A, samozřejmě, děti dostanou pěknou
a dobrou odměnu.
S Mikulášem se venku rozsvítí vánoční strom, pro rodiče a všechny
ostatní bude připraveno v hasičské zbrojnici svařené víno a….a….
a… ?? Ještě jedno překvapení bude  !!

15.12. vánoční trhy ČESKÝ KRUMLOV
Odjezd v 7.00 h. od autobusové zastávky  .
V Českém Krumlově můžeme vidět nejen vše vánoční, výzdobu,
stánky, atmosféru, ale také navštívit muzea (obrazy, voskové
figuríny…), a na každý den je připraveno aktuální hudební
vystoupení.
Rezervaci a platbu můžete provádět v prodejně COOP , cena 400.Kč/osoba.
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V případě rušení zaplacené rezervace je nutné zajistit náhradníka.
Děkujeme.
Předpokládaný návrat +- 22.00h.
Krásný čas přeje všem SPOZ .

U srubu
Trochu předvánoční, trochu kulturní, trochu duchovní pozvání
od ,, usrubu ,, .
Všechny, kteří budou mít chviličku čas, či jen tak půjdou procházkou,
zveme na malé zastavení u nového památníčku. S písněmi Hradišťanu,
krátkým povídáním a účastí p.farářky Kateřiny z Brna
se můžeme společně svátečně naladit v pátek , 30.11., v 16.00h.,
a u svařeného vína pak adventně zahřát  .

Akce v našem okolí





Svatohubertské slavnosti, Boskovice 3.11.2018 12:00 - 20:00



Halloween v šapitó, Boskovice 3.11.2018 18:00



Žalman a spol., Boskovice 13.11.2018 19:00



Kazma One man show & Jakub Děkan band, Boskovice 17.11.2018
19:00
Farmářské trhy, Boskovice 22. 11.
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