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

Kulturní komise při Obecním úřadu v Újezdě
zve všechny děti a dospělé na

CESTU PEKLEM,
která se koná v neděli 1. prosince 2019 od 14.00 do 16.00 hodin.
Začátek cesty je v lese u „chatiček“.
Na konci cesty (u hájovny) Vás čeká překvapení s nadílkou.

Vstupné dobrovolné. Prodej svařáku.

Vánoční setkání
Obecní úřad v Újezdě a ZŠ a MŠ Újezd Vás srdečně zvou na vánoční setkání, které se
koná v sobotu 7. 12. 2019 od 16.00 hodin u kaple.
Program:
- troubení pastýřů
- vystoupení dětí z mateřské a základní školy
- vystoupení újezdského pěveckého sboru
Prodej: svařák, klobásy

PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Žádáme občany, aby v zimním období, pokud je to možné, neparkovali své automobily u
obecních komunikací z důvodu zimní údržby. Zabráníte tím komplikacím při odklízení sněhu.
Děkujeme.

ZABEZPEČENÍ VODOMĚRU PŘED MRAZEM
Na základě smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu upozorňujeme
zvláště chalupáře a majitele neobydlených novostaveb, aby zabezpečili
vodoměr před jeho poškozením mrazem v zimním období.
ADVENTNÍ KONCERT
Zveme všechny občany na adventní koncert vokálního souboru TADOOBA,
který se koná v sobotu 14. 12. 2019 od 15.00 hodin v obecní kapli.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 16. 12. 2019
od 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program bude zveřejněn 9. 12. 2019 na úřední desce a webových stránkách obce.

Vánoční posezení s hudbou
Hospoda u Meruny Vás srdečně zve v pátek 20. 12. 2019 od 19.00 hodin na
předvánoční posezení s živou hudbou.
K poslechu a tanci Vám zahraje pan Jiří Jirouch. Vstupné 50,- Kč.
Bližší informace „U Meruny“.
Myslivecký spolek Újezd Vás zve na tradiční

POSLEDNÍ LEČ,
která se koná 25. prosince 2019 od 20.00 hod
v hospodě „Na Vsi“.
K tanci a poslechu hraje skupina GONG.
SILVESTR U MERUNY
Hospoda u Meruny Vás srdečně zve na oslavu konce roku 2019 v úterý 31. 12. 2019
od 19.00 – 02.00 hod. Přineste si, co hrdlo ráčí, připravená bude reprodukovaná
hudba a malý ohňostroj.
Pokud budete mít zájem užít si silvestrovskou oslavu, nahlaste účast do 20.12.
Bližší informace „U MERUNY“. Vstupné 100,- Kč.
Krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a úspěchů
v novém roce přeje
Alena Frühaufová
starostka obce
Prosinec 2019

