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

Kominické služby
Kominictví Vimík Praskolesy nabízí v naší obci ve dnech 4.10., 24.10. a 14. 11.
své služby. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Divadlo Hybernia – Muzikál Janka Ledeckého GALILEO
Obecní úřad pořádá v sobotu 23. 11. 2019 zájezd na muzikál Galileo.
Cena vstupenky je 395,- Kč. Dopravu hradí obecní úřad.
Začátek představení je v 18.00 hodin.
Odjezd autobusu je v 16.00 hod. od kaple.
Zájemci se mohou přihlašovat na obecním úřadě.

Dámská jízda

Obecní úřad zve ženy všech věkových kategorií na Dámskou jízdu.
Nechte doma všední starosti a přijďte na kávičku nebo čaj s dortíkem.
Máme pro Vás připraveny typy na vánoční dárky.
V průběhu odpoledne bude prezentace výrobků z keramiky, skleněných šperků,
bižuterie pro děti i dospělé, tašky, svíčky, bytová dekorace, kabelky, kosmetické
taštičky, oblečení a doplňky pro děti a dospělé, dřevěné brože, levandule, domácí
produkty.
Kdo bude mít zájem, může si zde také výrobky zakoupit nebo objednat.

Sejdeme se v sobotu 19. října v 15.00 hod. v hospodě „NA VSI“.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 26. 10. 2019 se v naší obci uskuteční SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU před prodejnou Jednoty od 14.15 hod. do 14.45 hod.
Žádáme občany, aby tento odpad neodkládali na určené místo před příjezdem
firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Nebezpečným odpadem se rozumí: aku baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické
články, vyřazené televizory, lednice, monitory PC, plechovky od barev nebo se zbytky
barev a laků, nádoby od motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové,
zářivky, výbojky, zahradní chemie.
Svoz nebezpečného odpadu je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci platí obecní
úřad. Právnické osoby platí dle ceníku,

Kulturní komise při obecním úřadě v Újezdě zve
všechny děti a jejich rodiče na tradiční

DRAKIÁDU,
která se uskuteční v pondělí 28. 10. 2019
od 14.00 – 15.30 hodin na louce nad parketem.
V případě deště se drakiáda nekoná.

Připravované akce:
25.10.
1. 12.
7. 12.
24. 1. 2020

Říjen 2019

Vítání občánků
Cesta peklem
Adventní setkání u kaple – rozsvěcení vánočního stromu
Obecní ples

Alena Frühaufová
starostka obce

