Zpravodaj Obecního úřadu Všeradice
2/2022
Dětský den
Zveme všechny děti na dětský den, který se bude konat v sobotu
4. června od 11.00 do 14.00 hod na fotbalovém hřišti. Pro děti
zde budou připraveny soutěže a opékání buřtů.

130 let od založení sboru dobrovolných hasičů Všeradice
Sbor dobrovolných hasičů Všeradice vás srdečně zve na oslavu
výročí 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů Všeradice.
Oslavy se budou konat v sobotu 11. června v areálu Dvora Všerad.
Program je následující:
9:30 hod – příjezd techniky a hostů
11:00 hod – slavnostní zahájení, položení věnců k pomníku padlých,
dechová hudba Hasičanka, ukázka mladých hasičů, Beat Sisters,
ukázka zásahu IZS, REBELS O.K., gymnastky Spartak Hořovice,
MŠ Všeradice, ukázka historické techniky, program pro děti, soutěž
pro týmy
18:30 hod – Kabát revival

Výročí 760 let obce Všeradice
Oslavy tohoto významného výročí naší obce se uskuteční v sobotu 18. června od 11.00 hod.
Čeká na Vás bohatý program pro celou rodinu. Veškeré podrobnosti na přiložené pozvánce.

Veřejné zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 24. června od 19.00 hod na sále
hostince Na Růžku.
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90 let všeradického fotbalu
Oslavy 90 let všeradického fotbalu se budou konat v sobotu 25. června od 11.00 hod
ve fotbalovém areálu Všeradice.
Program:
11:00 hod – mladší žáci – Řevnice, přípravka, školička
13:00 hod – starší žáci – Felbabka
14:30 hod – dorost – Dukla Praha (dívky)
16:30 hod – předávání ocenění bývalým hráčům Všeradic
17:00 hod – Všeradice “A“ – Všeradice LEGENDY
18:30 hod – losování tomboly
20:00 hod – zábava
21:00 hod - Revival Elvis Presley
Kromě tohoto programu se můžete těšit na fotbalový freestyle, mažoretky, pool dance a
dovednostní soutěže.

Likvidace odpadů
Na sběrných místech po obci budou pouze kontejnery na sklo,
tuky a drobný kovový odpad. Důrazně upozorňujeme, že tato
místa neslouží k ukládání jiných odpadů, zejména pak ne
komunálního odpadu.
Bioodpad, plast a papír je možné uložit každou sobotu od 9.00
do 12.00 hod za budovou obecního úřadu. Od července pak
bude možné na stejném místě likvidovat i elektroodpad.
Připomínáme, že stále platí možnost vyzvednutí popelnic na tříděný odpad – žluté na plasty a
modré na papír – na obecním úřadě.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali pořadatelům, májovníkům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na pořádní letošních Staročeských májů. Jen díky nim jsme si všichni mohli užít velmi
zdařilou akci.
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