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

Kulturní komise při Obecním úřadu v Újezdě
zve všechny děti a dospělé na

CESTU PEKLEM,
která se koná v sobotu 3. prosince 2022 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.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Obec Újezd a ZŠ a MŠ Újezd Vás srdečně zvou na vánoční setkání, které se
koná v sobotu 10. 12. 2022 od 16.00 hodin u kaple.
Program:
- troubení trubačů
- vystoupení dětí z mateřské školy
- vystoupení dětí ze základní školy
Prodej: svařák, klobásy

KONTEJNERY NA ZELENÝ ODPAD
Od začátku prosince bude v obci pouze jeden kontejner na zelený odpad umístěný
v horní části obce u lesa (u čp. 151). V dubnu bude opět přistaven druhý kontejner
pod kaplí.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 12. 12. 2022 od
17.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce nejpozději 5. 12. 2022.

ADVENTNÍ KONCERT
Zveme všechny občany na adventní koncert vokálního souboru TADOOBA,
který se koná v neděli 18. 12. 2022 od 13.30 hodin v obecní kapli.
Vstup zdarma.

Myslivecký spolek Újezd Vás zve na tradiční

POSLEDNÍ LEČ,
která se koná 25. prosince 2022 od 20.00 hod
v hospodě „Na Vsi“.
K tanci a poslechu hraje Robert Jíša.
Nábor přípravky (všeobecný sportovní kroužek se zaměřením na fotbal)
SK Doubravan hledá: kluky nar. od 1. 1. 2017 do 1. 9. 2018
dívky nar. od 1. 1. 2016 do 1. 9. 2018
Sraz 7. 1. 2023 v tělocvičně ZŠ v 15.00 hodin.
Pokud by někdo nemohl na schůzku v daném termínu,
můžete volat na tel. 603 262 731 p. Moutelík nebo tel. 737 381 412 p. Štochl.
Vezměte si s sebou sportovní oblečení, tenisky do tělocvičny a dobrou náladu.
Prosinec 2022

Alena Frühaufová
starostka obce

