INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU V ÚJEZDĚ
tel. 311577562, e-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz , www.ujezducerhovic.cz

ZÁLOHA VODNÉ
Oznamujeme, že v měsíci říjnu je splatnost 1. zálohy na vodné. Žádáme ty občany,
kteří dosud zálohu neuhradili, aby tak neprodleně učinili.
Obecní úřad a hospoda „NA VSI“ zvou všechny děti a jejich rodiče na

HALLOWEEN - dětskou diskotéku,
která se koná v sobotu 2. 11. 2019 od 14.00 do 16.30 hodin v hospodě „NA VSI“.
Hrají Robert a Jana Jíšovi.
Soutěže o ceny. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 4. 11. 2019
od 18.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program: 1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výběr dodavatele na zakázku „Manažer projektu“ – kanalizace Újezd
4. Návrh změny územního plánu
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr

Divadlo Hybernia – Muzikál Janka Ledeckého GALILEO
Odjezd autobusu je v sobotu 23. 11. 2019 v 16.00 hodin od kaple.
Cena vstupenky je 395,- Kč. Ještě jsou volné 2 vstupenky.
Přihlášení občané si mohou vyzvednou vstupenky na obecním úřadě.

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zveme všechny občany na svatomartinský lampionový průvod obcí
za svatým Martinem.
Sraz: v sobotu 16. 11. 2019 v 16.30 hod. na fotbalovém hřišti.
Průvod končí na návsi, kde bude v obecní kapli vyprávění o svatém Martinovi.
Prodej koláčů a Svatomartinského vína. Lampiony s sebou!

ADVENTNÍ VĚNCE
Adventní věnce, ale i věnce na dveře a ploty si jako v loňském roce můžete zhotovit
osobně.
Ve středu 27. 11. 2019 od 15.30 do 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přihlášení u pí. Věry Hurdové SMS nebo telefonicky na tel. č. 724 055 347.

Připravované akce:
1. 12. Cesta peklem
7. 12. Adventní setkání u kaple – rozsvěcení vánočního stromu
?. 12. Vánoční koncert v obecní kapli
16. 12. Veřejné zasedání zastupitelstva obce
24. 1. 2020 Obecní ples
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Alena Frühaufová
starostka obce

