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

STAVBA KANALIZACE V NAŠÍ OBCI
Obec získala dotaci ze SFŽP ČR na stavbu kanalizace v naší obci.
Výše dotace je 50 388 906,88 Kč tj. 63,75% ze základu pro stanovení podpory, který
činí 79 041 422,56 Kč.
Předmětem podpory je výstavba kanalizace a kanalizačního přivaděče v naší obci za
účelem odvedení a čištění odpadních vod na ČOV v Záluží.
V současné době firma PROJEKT IV, s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci pro
provádění stavby, na základě které bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele.
Stavba bude zahájena v průběhu roku 2021. O přesném termínu zahájení stavby a
dalších podrobnostech budete včas informováni.

VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO
Oznamujeme občanům, že se od 3. 8. 2020 platí vyúčtování vodného, které je splatné
do 28. 8. 2020. Zálohy na další období se budou platit v 10/2020, 1/2021 a 4/2021.
Rozpis záloh je uveden na faktuře.
V případě zájmu, je možné zaslat fakturu na e-mail.

POZVÁNKA NA LETNÍ KINO

MEMORIÁL JANA PUCHMERTLA A MILOŠE POLÍVKY
Sk Doubravan Újezd Vás srdečně zve na Memoriál Jana Puchmertla a Miloše Polívky,
který se uskuteční v sobotu 15. 8. 2020 na místním hřišti od 13.00 hodin.
Účastníci turnaje: Újezd, Osek, Zaječov
Občerstvení zajištěno.

POHÁDKOVÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zveme všechny občany na „POHÁDKOVÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“,
které se koná v pátek 28. 8. 2020 od 17.00 hodin na fotbalovém hřišti.
Program:





soutěže s pohádkovými postavami
skákací hrad
dětská diskotéka
letní kino – pohádka ZAKLETÉ PÍRKO, začátek promítání po setmění
po 20.00 hodině.

Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Plánovaný „Pohádkový les“ 5. 9. 2020 se nekoná.

Divadelní komedie Uklízečka
Zveme Vás na divadelní představení autora a herce Marka Šmieda „Uklízečka“.
které se koná ve středu 30. 9. 2020 v restauraci „NA VSI“.
Začátek v 19.00 hodin. Vstupné 100,- Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na obecním úřadě.
Srpen 2020

Alena Frühaufová
starostka obce

