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

ZÁLOHA VODNÉ
Oznamujeme, že v měsíci říjnu je splatnost 1. zálohy na vodné.
Žádáme ty občany, kteří dosud zálohu neuhradili, aby tak neprodleně učinili.
Kulturní komise při obecním úřadě v Újezdě zve
všechny děti a jejich rodiče na tradiční
DRAKIÁDU,
která se uskuteční ve čtvrtek 28. 10. 2021
od 14.00 – 15.30 hodin na louce nad parketem.
V případě deště se drakiáda nekoná.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 6. 11. 2021 se v naší obci uskuteční SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A ELEKTROODPADU před prodejnou Jednoty od 9.00 hod. do 9.30 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.

Zájezd do divadla
13. 11. 2021 pořádáme zájezd do divadla Brodway na muzikál "Ach ta láska nebeská".
Začátek představení je v 18.00 hodin, odjezd autobusu v 16.00 hodin od kaple.
Cena vstupenky: 450,- Kč. Dopravu hradí obec.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.
Pro přihlášené - vstupenky připraveny k vyzvednutí na OÚ.

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Zveme všechny občany na svatomartinský lampionový průvod obcí
za svatým Martinem.
Sraz: v pátek 12. 11. 2021 v 17.00 hod. na fotbalovém hřišti.
Průvod končí na návsi. Lampiony s sebou!
Prodej Svatomartinského vína.

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, dekorace pro dům i
zahradu, náramky, šperky, hodinky, vánoční dekorace, domácí produkty, svíčky,
cukrovinky, látkové tašky a kabelky, apod.
Kdo bude mít zájem, může si zde také výrobky zakoupit nebo objednat.

Sejdeme se ve středu 17. listopadu ve 14.00 hod. v hospodě „NA VSI“.
Pozor změna termínu, původně 20. 11. 2021
Připravujeme:
4. 12. 2021 Cesta peklem
11. 12. 2021 Vánoční setkání u kaple
Listopad 2021

Alena Frühaufová
starostka obce

