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Projekty na úpravu návsi
Od soboty 6. dubna budou v zámecké
galerii pro veřejnost vyvěšeny návrhy
projektů na úpravu návsi - dětského
hřiště. Kdo má zájem, může si projekty
prohlédnout v běžné otevírací době
galerie, tj. pátek - neděle od 11.00 do
19.00 hod.

Bioodpad
V sobotu 6. dubna bude v areálu zahrady
obecního úřadu otevřeno sběrné místo
bioodpadu. Otevřeno bude každou sobotu od
9.00 do 14.00 hod.

„Ukliďme Všeradice"
Připomínáme akci „Ukliďme Všeradice", která proběhne v
sobotu 6. dubna. 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"
Slibovaná fotosoutěž odstartovala 1. dubna a končit bude 31. května. Každý soutěžící
může zaslat maximálně 5 fotografií. Adresa pro zaslání soutěžních fotografií je:
vseradice.soutez@gmail.com. Přesné instrukce naleznete na facebooku a webových
stránkách obce.
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Velikonoční taneční zábava
V neděli 21. dubna se na sále restaurace Na Růžku uskuteční Velikonoční taneční
zábava. Akci pořádají sportovci - FK Všeradice 1932. K tanci i poslechu bude hrát
Karel Moravec.

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.

Čarodějnice
V úterý 30. dubna od 19.00 hod proběhne tradiční
pálení čarodějnic. Konat se bude stejně jako loni za
fotbalovým hřištěm. Pro případné občerstvení bude
otevřena kantýna na hřišti. Na opékání přinesených
špekáčků bude připraveno ohniště.

Svoz nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad můžete odevzdat v sobotu 4. května od 9.00 hod na plácku před
poštou.

Poděkování
Děkujeme všem za hojnou účast a pomoc při úklidu koupaliště.

Přejeme všem veselé Velikonoce,
spoustu sluníčka a bohatou
pomlázku
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