Zpravodaj Obecního úřadu Všeradice
5/2019
Nácvik na Všeradování
Již tuto neděli 5. května se od 16.00 hod na sále hospody Na Růžku uskuteční
nácvik country tance na Všeradování. Uvítáme každého zájemce, ať páry či
jednotlivce, od dětí až po seniory (děti od 9 let). Kontaktní osoba: paní Mirka
Suchá.

Očkování psů
V sobotu 18. května proběhne od 14.00 hod za obecním
úřadem očkování psů.
Cena za očkování proti vzteklině 90,- Kč a za
kombinovanou vakcínu 290,- Kč.

Zájezd zahrádkářů
Ve středu 22. května se uskuteční zájezd zahrádkářů do Plasů a Mariánské
Týnice. Cena zájezdu 250,- Kč za osobu. Sraz účastníků v 8.00 hod před poštou.
Kontaktní osoba: paní Lída Ječná.

Veřejné zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 23. května
od 19.00 hod na sále hospody Na Růžku.

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského
parlamentu.

Máje
Máje se budou konat v sobotu 25. května. Začátek ve 13.00
hod před hospodou Na Růžku.
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Kroužek ping-pongu
Připravujeme kroužek ping-pongu.
Zájemci se mohou hlásit na mail obce: info@vseradice.cz

Napouštění bazénů v nadcházející sezoně
V souvislosti s nadcházející letní sezónou jako provozovatel vodovodního řadu
připomínáme skutečnost, že vodovodní řady a vodovodní přípojky jsou
navrhovány na normové spotřeby obyvatel. Plněním bazénů v krátkém časovém
úseku může docházet ke kolapsům v zásobování vodou v okolních
nemovitostech a možnému poklesu tlaku vody ve veřejné vodovodní síti.
Obec proto žádá odběratele, aby své zahradní bazény napouštěli tak, aby odběr
vody při napouštění bazénu nepřekročil 500 l za hodinu a 5 m3
(5000 l) za 24 hodin. Vzhledem k dlouhodobému suchu
apelujeme na ohledy k vodním zdrojům a spoluobčanům.

Dětský den
Rodiče našich „všeradických“ dětí za podpory všeradických
hasičů zvou na tradiční dětský den, který se uskuteční na plácku
v sobotu 1. června od 10.30 hod.

Hasičské závody
V sobotu 11. května proběhnou od 9 hodin hasičské závody. Závody budou
probíhat ve Všeradicích na louce pod Psinkem. Přijďte podpořit naše hasiče
v soutěžích.

Nová otevírací doba pošty
Od 1. května má pošta upravenou otevírací dobu:
Pondělí
8.00 – 10.00
Úterý
8.00 – 9.00
Středa
14.00 – 18.00
Čtvrtek
8.00 – 10.00
Pátek
13.00 – 15.00

Poděkování
Děkujeme zahrádkářům za úpravu a údržbu zeleně v areálu mateřské školky.
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