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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku, která se konala v naší
obci. Výtěžek ve výši 24 231,- Kč je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
znevýhodněným skupinám a to zejména v regionech, kde se sbírka koná.

Hospoda „NA VSI“, za finanční podpory obecního úřadu, pořádá v sobotu 8. 2. 2020
od 15.00 hodin do 18.00 hodin

Dětskou maškarní diskotéku

na kterou zve všechny děti a jejich rodiče.
Hraje: Robert a Jana
Vstupné dobrovolné.
Soutěže, odměny, tombola.

Divadelní komedie Uklízečka
Zveme Vás na divadelní představení autora a herce Marka Šmieda „Uklízečka“.
které se koná v pátek 20. 3. 2020 v restauraci „NA VSI“.
Začátek v 19.00 hodin. Vstupné 100,- Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na obecním úřadě.

Rekonstrukce jímacího objektu
Ve dne 6. – 10. 2. 2020 dojde k předání staveniště a zahájení stavby „Rekonstrukce
jímacího objektu“ firmě VPK Suchý s.r.o. S ohledem na výstavbu může dojít k omezení
dodávky vody. O omezení dodávky Vás budeme včas informovat rozhlasem a
zveřejněním na webových stránkách obce a na obecní vývěsce.
Děkujeme za pochopení.

Výroční valná hromada SDH Újezd
Sbor dobrovolných hasičů Újezd srdečně zve své členy na Výroční valnou hromadu,
která se koná dne 14. 2. 2020 od 18:30 v salonku hospody Na Vsi. Občerstvení
zajištěno. Zároveň žádáme členy sboru o zaplacení členských příspěvků.

POSEZENÍ S KYTAROU
Hospoda U Meruny si Vás dovoluje pozvat na páteční posezení s kytarou, které se
uskuteční 21. 2. 2020 od 19.00 hodin. Ke zpěvu i tanci Vám zahraje Ivo Novák.
Rezervace U Meruny. Vstupné 50,- Kč.

SK Doubravan Újezd zve všechny občany na

SPORTOVNÍ PLES
který se koná v pátek 28. 2. 2020 v restauraci „NA
VSI“. Začátek ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu
hraje SUPER BAND. Vstupné 100,- Kč. Bohatá
tombola.

Připravujeme: 2. 3. 2020 – veřejné zasedání

Únor 2020

Alena Frühaufová
starostka obce

