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

Domeček Hořovice a obecní úřad pořádá:
ČARODĚJNICKOU STEZKU
V sobotu 1. 5. 2021 od 14.00 hodin do 17.00 hodin.
Začátek stezky je na letním parketě, konec na dětském
hřišti „V louži“. Na čarodějnické stezce vás čeká 11 stanovišť s poznáváním
čarodějnických pohádek. Bližší informace obdržíte na startu stezky.
Na konci stezky bude čekat odměna. Nezapomeňte doma tužku.
Čarodějnický kostým vítán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OTEVŘENÍ KNIHOVNY
Od úterý 4. 5. 2021 je otevřena obecní knihovna od 16.30 do 18.30 hodin.

UKLÁDÁNÍ TŘÍDĚNĚHO ODPADU
Žádáme občany, aby tříděný odpad – plastové lahve a kartonové krabice sešlapávali a
rozřezávali tak, aby jeho objem co nejvíce minimalizovali. Dost často se stává, že
v kontejneru na papír je nesešlápnutá velká krabice a nic víc se tam nevejde.
To samé se týká i kontejnerů na zelený odpad. Je
potřeba větve rozřezávat, aby
se do něj vešlo co nejvíce odpadu. V současné době se
odpad odváží na skládku do Stašova a náklady na
dopravu výrazně stouply, oproti tomu, když se vozil
odpad do Hořovic.
Zároveň žádáme občany, aby zelený odpad odkládali
pouze do kontejnerů k tomu určených. Pokud je
kontejner plný, je potřeba vyčkat až bude odvezen
nebo využít druhý kontejner a nevytvářet černou
skládku vedle kontejneru.

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY ZAHRADNÍCH BAZÉNŮ
Upozorňujeme odběratele vody, kteří jsou vlastníky zahradních bazénů, že můžou
napouštět bazén pouze se souhlasem obsluhy vodovodu (pí. Jindrové, tel.
723804555).
Kdo toto nařízení nedodrží a ohrozí dodávku pitné vody v obci, bude mu uložena
pokuta ve výši 5 000,- Kč.

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA KOMÍNŮ
Kominictví Wimík nabízí kominické služby:
- kontrola spalinové cesty vč. protokolu 500,- Kč
- čištění komínového průduchu
180,- Kč
Termín pátek 11. 6. 2021. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
MOBILNÍ ROZHLAS
Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce
pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
https://ujezducerhovic.mobilnirozhlas.cz/registrace
Žádáme ty občany, kteří mají chytré telefony, aby si stáhli aplikaci Mobilní Rozhlas a
registrovali se. Služba pro občany je zdarma.
Obec hradí za odeslanou SMS 1,10 Kč, zprávy na e-mail a do mobilní aplikace jsou
zdarma.

Ukliďme Újezd
Z důvodu současné epidemiologické situace nepořádáme
tradiční úklidovou akci v naší obci.
Žádáme proto občany, kterým záleží na čistotě naší obce a
přilehlého okolí, aby se zapojili individuálně do úklidu.
Pytle jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. Pytle s odpadky je možné ukládat vedle
kontejneru na zelený odpad v horní části obce.
Děkujeme.
Připomínáme:
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 8. 5. 2021 se v naší obci uskuteční SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
před prodejnou Jednoty od 9.00 hod. do 9.30 hod.
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Ve dnech 12. – 14. 5. 2021 se bude v naší obci konat sběr velkoobjemové odpadu.
Tímto odpadem se rozumí odpad, který nelze z důvodu velkého objemu uložit
do popelnic, kromě nebezpečného odpadu, železa, zeleného odpadu a stavební suti.
Sběrné místo: u prodejnu COOP od středy do pátku dopoledne.
Duben 2021

Alena Frühaufová
starostka obce

