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

Děkujeme Všem občanům, kteří se zúčastnili voleb do obecního zastupitelstva
a tím prokázali, že jim není budoucnost naší obce lhostejná.
Nově zvolené zastupitelstvo obce:
Starostka – Alena Frühaufová
Místostarosta – Josef Pazdera
Předseda kontrolního výboru – Ludmila Jindrová
Předseda finančního výboru – Ing. Petr Leksa
Předseda kulturního výboru – Gabriela Ptáčková
Předseda stavebního výboru – Pavel Procházka
Předseda výboru pro veřejný pořádek – Václav Štich

KANALIZACE
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás informovat, že výstavba kanalizace probíhá dle plánu a je spíš v předstihu.
S ohledem na počasí bych Vás chtěla požádat o shovívavost se stavební technikou, která se
nám pohybuje po obci a stavem místních komunikací. Pokud počasí dovolí a stavba bude
probíhat i přes zimu, mohla by být horní část obce (od hospody až k lesu) na jaře 2023
hotova.

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zveme všechny občany na svatomartinský lampionový průvod obcí
za svatým Martinem.
Sraz: v sobotu 12. 11. 2022 v 17.00 hod. u obecního úřadu.
Průvod končí na hřišti, kde na děti čeká překvapení.
Lampiony s sebou!
Opékání buřtů na hřišti a prodej svařáku.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Z důvodu úspory bude od prvního listopadového týdne vypínáno veřejné
osvětlení v době od 24.00 do 4.00 hodin.

DÁMSKÁ JÍZDA
Obecní úřad zve ženy všech věkových kategorií na tradiční 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,
kabelky, apod.
Kdo bude mít zájem, může si zde také výrobky zakoupit nebo
objednat.

Sejdeme se ve čtvrtek 17. listopadu ve 14.00 hod. v hospodě „NA VSI“.
ADVENTNÍ VĚNCE
Adventní věnce, ale i věnce na dveře a ploty si jako v minulých letech můžete zhotovit
osobně.
V pondělí 21. 11. 2022 od 15.30 do 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přihlášení u pí. Věry Hurdové SMS nebo telefonicky na tel. č. 724 055 347.
PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Žádáme občany, aby v zimním období, pokud je to možné, neparkovali své automobily
u obecních komunikací z důvodu zimní údržby. Zabráníte tím komplikacím při odklízení
sněhu. Děkujeme.
ZABEZPEČENÍ VODOMĚRU PŘED MRAZEM
Na základě smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu upozorňujeme zvláště
chalupáře a majitele neobydlených novostaveb, aby zabezpečili vodoměr před jeho
poškozením mrazem v zimním období.
Připravujeme:

Listopad 2022

3. 12. 2022
10. 12. 2022
18. 12. 2022
25. 12. 2022

Cesta peklem – 14.00 – 15.30 hod.
Vánoční setkání – 16.00 hod,
Adventní koncert TADOOBA – 13.30 hod.
Myslivecké sdružení – POSLEDNÍ LEČ
Alena Frühaufová
starostka

