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Oprava místní komunikace
Oznamujeme Vám tímto, že se bude od pondělí 18. září opravovat místní komunikace vedoucí od
požární zbrojnice ke koupališti. V rámci opravy se budou vyměňovat obrubníky mezi komunikací a
chodníkem, na straně kde není chodník, se budou pokládat nové (nízké) obrubníky, starý chodník se
bude po celé délce překládat a budou se také vyměňovat obrubníky mezi chodníkem a trávníky
(předzahrádkami) u rodinných domů od č.p. 2 k č.p. 235. V části komunikace nad koupalištěm se bude
stavět nová opěrná zeď pod strání, která je před domy č.p. 26, č.p. 27 a č.p. 28.
Celá vozovka se bude recyklovat, podobně, jako tomu bylo na některých komunikacích po
kanalizaci, a na tento podklad bude položen nový povrch. Oprava komunikace by měla trvat do 15.
října 2017. Přeložení chodníků bychom chtěli dokončit do 31. října 2017.
Během celé doby opravy komunikace zde bude provoz omezen na možnost vjezdu pouze
obyvatelům ulice a přístup k zadní části domů č.p. 5 až č.p. 18, které s touto ulicí bezprostředně
sousedí. V době pokládky nového povrchu a přípravy podkladu bude provoz zcela uzavřen.
Proto všechny ostatní uživatele žádáme o to, aby k dopravě v této části obce využívali během
stavby jiné komunikace.
Obyvatelé ulice od požární zbrojnice ke koupališti a obyvatelé domů č.p. 5 až č.p. 18 budou o
průběhu stavby a uzavírkách informováni průběžně individuálně.

Rozmarýnové hody 2017
Krojovaná chasa a obec Vedrovice zve všechny občany na tradiční Rozmarýnové hody, které se
uskuteční ve dnech 9. – 10. září. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Bojané.
Hodový program:
Pátek: Od rána chystání hodů na návsi. Od 15:00 hod. stavění máje.
Sobota: Od 9:00 hod. zvaní na hody, od 13:00 hod. průvod krojované chasy obcí s kapelou, 15:30
hod. zahájení Rozmarýnových hodů na návsi, předání hodového práva, odpolední zábava
20:00 hod. nástup vedrovické chasy na návsi, večerní zábava
Neděle: Od 13:00 hod. průvod krojované chasy obcí s kapelou, 15:30 hod. nástup vedrovické chasy na
návsi, od 17:00 hod. „Strécovsky hody“, odpolední hodová zábava (do 20.00 - 21:00)
Odpolední vstupné v sobotu i v neděli je 50,-Kč, na sobotní zábavu je vstupné 50,-Kč.
Po celou dobu hodů bude možné si zakoupit v prodejním stánku Chasy lahvové víno z vinařství Jan
Plaček, Moravské Bránice.
První stárci: Marek Janderka a Lenka Řezáčová
Poslední stárci: Jan Janíček a Denisa Mičánková

