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Nové autobusové spojení z Brna
Na základě žádosti obce Vedrovice a obce Kubšice se podařilo do jízdního řádu Integrovaného
dopravního systému (IDS) zařadit spoj, kterým lze cestovat z Brna a ze Židlochovic v nočních
hodinách, po odpolední směně, až do Vedrovic. Tento spoj bude fungovat od 12. 06. 2016.
Jedná se o následující spojení:
Z Brna – linka 108, spoj č. 97, odjezd ve 22.35 hodin ze stanoviště Brno, ÚAN Zvonařka - stanoviště
7 a 8, navazuje v Pohořelicích na spoj č. 131, linky 164, odjezd ve 23.05 hodin. Příjezd do Vedrovic
ve 23.41 hodin
Ze Židlochovic – přímý spoj č. 131, linky 164, odjezd ve 22.15 hodin. Příjezd do Vedrovic ve 23.41
hodin
Změny všech jízdních řádů, platných od 12. 06. 2016 najdete na webu IDS JMK:
http://www.idsjmk.cz/#lock4858

Pomoc seniorům
V poslední době se opět množí případy podomního prodeje a nabízení služeb, přesto,
že v obci platí zákaz těchto činností, na základě vydaného Tržního řádu
Obec Vedrovice reagovala na nabídku společnosti Antišmejdi s.r.o. (www.antismejdi.cz ) a
pořídila pro seniory příručku „Bezpečnostní desatero“, která je zdarma k dispozici na
Obecním úřadě.
S touto společností připravujeme objednávku obsáhlejší publikace, která dává našim
starším občanům návod, jak se chovat v krizových situacích (bezpečnost doma i mimo
domov, ochrana majetku, přepadení, předváděcí akce apod.). Tato publikace má název „Já,
senior“. Je k nahlédnutí rovněž na OÚ a podle zájmu by se tato publikace také pořídila a byla
by zdarma všem nahlášeným zájemcům distribuována do domácností, po jejím dodání.
Milí senioři, přijďte si tuto brožuru na OÚ prohlédnout a objednat!

Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Stále se setkáváme s tím, že jsou u chodníků a komunikací v obci, u cest mezi budovami a na
veřejných prostranstvích výkaly od psů a že se psi volně pohybují po obci bez doprovodu.
Proto připomínáme všem majitelům psů, že byla vydána Obecně závazná vyhláška č.1/2015 obce
Vedrovice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vedrovice a
vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Celé znění je uveřejněno na webových stránkách obce: http://www.vedrovice.cz/uredni_deska.php

Vyzýváme zároveň všechny majitele psů, kteří nemají „psí známku“, aby si ji vyzvedli
na OÚ a připevnili ji na obojek psa, aby bylo možné snáze identifikovat zatoulané psy a
vracet je rychleji majitelům!

