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

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Žádáme občany, kteří dosud nepodepsali souhlas s vydáním společného
územního souhlasu na stavbu „Kanalizační přípojky Újezd“ na obecním úřadě,
aby se neprodleně dostavili k podpisu.

ADVENTNÍ KONCERT
Zveme všechny občany na adventní koncert vokálního souboru TADOOBA,
který se koná v neděli 28. 11. 2021 od 17.00 hodin v obecní kapli.
Vstup zdarma.
Kulturní komise při Obecním úřadu v Újezdě
zve všechny děti a dospělé na

CESTU PEKLEM,
která se koná v sobotu 4. prosince 2021 od 14.00 do 15.30 hodin.
Začátek cesty je v lese u „chatiček“.
Na konci cesty (u hájovny) Vás čeká překvapení s nadílkou.

Vstupné dobrovolné. Prodej svařáku.

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.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Obec Újezd a ZŠ a MŠ Újezd Vás srdečně zvou na vánoční setkání, které se
koná v sobotu 11. 12. 2021 od 16.00 hodin u kaple.
Program:
- vystoupení dětí z mateřské školy
- vystoupení dětí ze základní školy
Prodej: svařák, klobásy

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.

ADVENTNÍ VĚNCE
Adventní věnce, ale i věnce na dveře a ploty si jako v minulých letech můžete zhotovit
osobně.
Ve středu 24. 11. 2021 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.

Připravujeme:
13. 12. 2021 veřejné zasedání zastupitelstva obce, program a čas bude zveřejněn
6. 12. 2021 na úřední desce.

Listopad-prosinec 2021

Alena Frühaufová
starostka obce

