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Nové kontejnery na plasty
Již minule jsme avizovali, že dříve používané plastové
pytle budou nahrazeny kontejnery na plasty. Asi jste již
zaznamenali, že se tak skutečně stalo a nové žluté
kontejnery stojí na sběrných místech. Prosíme všechny,
aby plastový odpad před vhozením do kontejneru
sešlapali, aby jeho objem byl co nejmenší a do kontejnerů
se tak vešlo co nejvíce.

Hasičský ples
Přinášíme bližší informace k II. Hasičskému plesu.
Ples pořádá sbor dobrovolných hasičů v sobotu 16. února
od 20.00 hod na sále restaurace Na Růžku. K tanci i
k poslechu zahraje skupina Separace. Vstupné 100,- Kč.
Vstup ve společenském oblečení. Čeká na Vás bohatá
tombola.
Přijďte i vy obnovit tradici hasičského plesu ve Všeradicích!!!

Masopust
Masopust se již blíží, ještě jednou tedy všechny
srdečně zveme!
Prosíme všechny masky, aby nejpozději ve středu
20. února odevzdali 1 litr červeného vína
v úředních hodinách na obecním úřadě.
Na masopustu si pak budete moci pochutnat na již
tradičním svařáčku a zabijačkových hodech.
Sraz masek bude v sobotu 23. února v 14.00 hod
před restaurací Na Růžku.
Na všechny se moc těšíme.
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Výroční schůze zahrádkářů
ČZS zve všechny své členy na výroční schůzi, která se
uskuteční v pátek 8. března od 14.00 hod v restauraci
Somnium ve Všeradicích.

Mezinárodní den žen
Zveme všechny ženy na oslavu jejich svátku
– MDŽ. Posezení se uskuteční v sobotu
9. března od 14.00 hod na sále restaurace
Na Růžku. Těšit se můžete na vystoupení dětí
z mateřské školky a od 16.00 hod se jistě
pobavíte při vystoupení místní skupiny žen
Baby group. Pro všechny ženy je připraveno
pohoštění a malý dárek.

Poplatky
Připomínáme, že poplatky za svoz komunálního odpadu je nutné zaplatit
nejpozději do konce dubna 2019. Do tohoto termínu musí být rovněž vylepeny
samolepky na popelnicích.

Fotosoutěž
Připravujeme fotosoutěž na téma Všeradice. Zúčastnit se
bude moci každý z Vás. Bližší informace připravujeme.
Podrobnosti budou rovněž zveřejněny na internetových
stránkách obce.

Veřejné zasedání zastupitelstva
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 1. března
od 19.00 hod v restauraci Na Růžku.

Facebook
Informace o aktuálním dění v obci můžete sledovat i na facebooku
Obec Všeradice.
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