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Vážení, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za trpělivost a
spolupráci při stavebních pracích v naší obci, věříme všichni, že
výsledek za dočasná omezení stojí. Dokončeny byly opravy všech
komunikací v obci, stejně jako chodníků. Obměněno a doplněno bylo
veřejné osvětlení, obecní rozhlas. To vše za menší či větší finanční
spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj a Jihomoravského kraje.
Činnost nynějšího zastupitelstva končí volbami 23. a 24. září. Všem
zastupitelům děkuji za spolupráci a těm, co se na ní podíleli, i za velký
kus odvedené práce. Na akce nebyly použity žádné úvěry a obec konči
toto volební období se zůstatkem na účtech přes 6 mil. Kč, což je
velmi dobrý základ k budoucím investicím.

Miroslav Odehnal
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Informace z obecního úřadu
1) Informace ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci červenci
V červenci se zasedání Zastupitelstva obce nekonalo.

2) Provozní doba v knihovně v měsíci srpnu
V srpnu nebude knihovna otevřena.
3) Kontejner na papír
Svozová firma nám oznámila, že z důvody vysoké nemocnosti
zaměstnanců nebude proveden pravidelný svoz papíru, a to 3. 8.
Jelikož je již nyní kontejner plný, nevozte prosím do něj ani k němu
do vyprázdnění další papír. Děkujeme.

130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Újezd u Boskovic
Sbor dobrovolných hasičů zve srdečně všechny na oslavy 130. výročí
založení našeho sboru. Pro veřejnost se bude u hasičské zbrojnice
v sobotu 20. srpna od 14.00
konat výstava hasičské techniky včetně ukázek jejich zásahu, součástí
bude doprovodný program pro děti.
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Tělovýchovná jednota Újezd u Boskovic
TJ Újezd u Boskovic pořádá 3. 9. 2022 zájezd do ZOO Praha. Odjezd
v 5 hod. z autobusové zastávky. Cena zájezdu je 150,- Kč.
Rezervace s poplatkem a podrobnější informace o zájezdu u p.
Maňouškové.

4) Akce v našem okolí
Festiválek bez bojů a válek 2022
5.8.2022 18:00, Boskovice, za muzeem
Den židovských památek, Boskovice
10.8.2022, Židovská čtvrť, Boskovice
Kastelánské prohlídky na zámku v Boskovicích
10.8.2022 15:00, Zámek Boskovice
Divadlo Scéna Zlín: Pohádky z Pařezové chaloupky, Boskovice
12.8.2022 17:00, Nádvoří zámku Boskovice
Queenie Universum tour 2022, Boskovice
18.8.2022 20:00, Letní kino Boskovice
DINO TOUR s Janem Kollerem, Boskovice
25.8.2022 18:00, Areál Červená zahrada, Boskovice
Pražský výběr
25.8.2022 20:00, Letní kino
Open-air koncert
Janáčkova filharmonie Ostrava, Boskovice
27.8.2022 19:00, Letní kino Boskovice
23. Mistrovství České republiky v jízdě extrémním terénem 2022, Kunštát
13.8.2022 - 14.8.2022, Pískovna firmy KORA
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