Zpravodaj Obecního úřadu Všeradice
1/2022
Dětský karneval
Zveme všechny děti na dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 12. února od 14.00 hod
na sále hostince Na Růžku. Moc se těšíme, jakými maskami nás děti překvapí.

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Všeradice vás srdečně zve na IV. hasičský ples, který uskuteční
v sobotu 12. února na sále hostince Na Růžku od 20.00 hod. Můžete se těšit na hudební skupinu
Rhytmic a bohatou tombolu. Vstup ve společenském oděvu.

Masopust se zabijačkovými hody
V sobotu 19. února se uskuteční tradiční Masopust.
Program:
13.00 hod – zabijačkové hody na zahrádce hostince Na Růžku
14.30 hod – průvod obcí
Průvod obcí doprovodí skupina Třehusk. Po ukončení průvodu proběhne vyhlášení nejlepší
masky. Nezapomeňte si s sebou vzít masku, hrneček na svařák a určitě dobrou náladu. Vstupné
dobrovolné, a to červené víno, které je potřeba odevzdat do 18. února do hostince Na Růžku.

Letošní plánované akce
12. března
Den otevřených dveří ČOV Všeradice
12. března
MDŽ
16. dubna
Svoz nebezpečného odpadu
16. dubna
Velikonoční zábava (pořádají sportovci)
30. dubna
Pálení čarodějnic
21. května
Staročeské máje
4. června
Dětský den
11. června
Oslava 110. výročí vzniku hasičského sboru Všeradice
18. června
760 let první písemné zmínky o Všeradicích
25. června
90 let od založení fotbalového klubu Všeradice
27. srpna
Bartolomějská pouť
29. srpna
Pěkná hodinka
27. října
Lampionový průvod
29. října
Halloween pro děti
26. listopadu Rozsvěcení vánočního stromku
10. prosince
Mikulášská zábava
Kromě těchto akcí se určitě uskuteční i další akce. O podrobnostech vás budeme včas
informovat. Všechny akce budou probíhat za platných opatření proti šíření koronaviru a mohou
být i zrušeny.
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Hledáme tanečníky
Hledáme každého, kdo by měl zájem připojit se k partě, která bude tancovat na Všeradování,
nebo k partě májovníků a májovnic, kteří budou tancovat besedu. Určitě neváhejte a chopte se
šance. Vše vás naučíme a zasvětíme vás do kompletních příprav. Pokud budete mít zájem,
kontaktujete paní Mirku Suchou – mob: 703 383 102. Budeme rádi za každého dobrovolníka.

Rozšíření čistírny odpadních vod Všeradice
Předem patří poděkování všem předchozím zastupitelům, že v naší obci vůbec máme důležité
inženýrské sítě.
Předchozí zastupitelstvo se rozhodlo převzít od soukromé firmy a provozovat vodu a
kanalizaci samostatně, a to pod odborným dohledem VAK Beroun. Na nás tak zbylo před
koncem záruční doby odhalit možné závady. Bohužel i u tak nové stavby nastávají menší i
velké problémy. Ty jakoby „menší“, pronikání balastních vod do kanalizace, nesprávné
připojení některých domů, drobné i větší úniky na vodovodu, propadání vozovky, se nám
povedlo částečně vyreklamovat a opravit. Ty větší, jako byla nastalá nedostatečná kapacita si
žádala těžší rozhodnutí a to rozšíření samotné ČOV. Díky širší dohodě mezi obcemi Vinařice,
Podbrdy , Vižinou a námi vznikla možnost žádat o dotaci na navýšení kapacity stávající ČOV.
Po vyčerpávajícím byrokratickém kolečku jsme minulý rok na jaře zahájili stavbu, kterou jsme
téhož roku dokončily. V rámci probíhající stavby se podařila i modernizace a sloučení stávající
ČOV, která by v budoucnosti stála nemalé náklady. Vznikla tak jedna velká čistírna pro více
obcí, financovaná částečně z dotace částkou 7 607 748.- Kč, o zbylou část nákladů se obce
budou dělit poměrem získané kapacity. Celkově vynaložené náklady 12 650 900.-Kč.
Tímto bych chtěl poděkovat zastupitelstvu, všem zúčastněným za ochotu a nasazení na tak
důležitém projektu, který opět zaručuje možnost rozšíření výstavby a rozvoje naší i zmíněných
obcí .
Martin Šebek, místostarosta obce.
Pro případné zájemce uspořádáme Den otevřených dveří a to v sobotu 12.března od 10.00 hodin
na ČOV Všeradice.
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