Zpravodaj Obecního úřadu Všeradice
3/2019
Otevření hospody Na Růžku
V pátek 15. března v 16.00 hod se znovu otevírá
zrekonstruovaná hospoda Na Růžku.

Úklid koupaliště
V sobotu 23. března proběhne čištění koupaliště. Sraz
dobrovolníků bude v 8.00 hod u koupaliště. Lopaty a
košťata si vezměte s sebou. Za odměnu pro Vás bude
připraveno občerstvení – opékání špekáčků, limo, pivo.
Akce se jako každý rok zúčastní Sbor dobrovolných hasičů
Všeradice.

Likvidace knihovny
V sobotu 30. března proběhne likvidace knih z obecní
knihovny. Kdo má zájem, může si přijít vybrat mezi
13.00 – 18.00 hod v zasedací místnosti obecního
úřadu. Všechny knihy jsou zdarma.

Bioodpad
V areálu zahrady obecního úřadu bude zprovozněno
sběrné místo pro bioodpad. Předpokládaný termín
otevření je v sobotu 6. dubna.
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„Ukliďme Všeradice“
V sobotu 6. dubna proběhne akce „Ukliďme
Všeradice“. Sraz účastníků bude v 9.00 hod na plácku
před poštou. Rukavice a pytle budou k dispozici. Po
dobře vykonané práci na všechny účastníky čeká
občerstvení. Doufáme v hojnou účast.

„Všeradice známé i neznámé“
Jak jsme již v minulém zpravodaji avizovali,
připravujeme fotosoutěž „Všeradice známé i neznámé“.
Soutěž bude probíhat od 1. dubna do 31. května. Přesná
adresa pro zasílání soutěžních fotografií bude
zveřejněna na internetových stránkách obce, na
facebooku a v příštím zpravodaji.

Kotlíkové dotace
Ve středu 24. dubna od 18.00 hod se na sále restaurace Na Růžku bude konat
seminář ke kotlíkovým dotacím. Pokud o využití těchto dotací uvažujete, určitě
neváhejte a na seminář přijďte. Od pracovníků Krajského úřadu Středočeského
kraje se zde dozvíte všechny potřebné informace, které se těchto dotací týkají.

Poděkování
Na závěr bychom chtěli vám všem poděkovat za hojnou účast na Masopustu a
na oslavě MDŽ. Doufáme, že se vám akce líbily, a že se rádi zúčastníte i dalších
pořádaných akcí.
Nemalé poděkování rovněž patří
- organizátorům obou akcí za skvělou organizaci
- mateřské škole za krásné vystoupení na MDŽ
- skupině BABY GROUP za nezapomenutelné vystoupení na MDŽ
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