
 

Vedrovický informační občasník č.31 

Duben 2018 
Odečty vodoměrů 

 
    Oznamujeme Vám, že se bude ve středu (4. dubna) a ve čtvrtek (5. dubna) zapisovat stav vodoměrů. 
Pokud nebudete doma, nechte údaj o stavu vodoměru na vstupních dveřích, nebo ho zašlete na email 

starosta@vedrovice.cz . 
 
 

Ukliďme Česko 
 

    Oznamujeme Vám, že je také letos v naší obci organizována celostátní akce „Ukliďme 
Česko!“. 
    Koná se v neděli 8. dubna a bude zaměřena na úklid černé skládky pod vinohrady, 
„U třech chlapů“. Sraz účastníků je v 10:00 hodin na místě. 
 
 

Sběr nebezpečného odpadu 
 
    Ve spolupráci s firmou SUEZ organizujeme odvoz nebezpečného odpadu.  
 

Sobota 14. dubna 

- v čase od 9:30 do 9:50 hodin do naší obce přijede speciálně upravené vozidlo pro sběr a 
odvoz nebezpečného odpadu. V tuto omezenou dobu se mohou před zahrádkářskou kůlnou 
odevzdávat baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a 
zásady, lepidla, desinfekční prostředky, čisticí prostředky na okna a WC a také zaolejované 
hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod.  

             POZOR! Do tohoto vozidla se nebudou odebírat televizory, ledničky a pneumatiky. 
 

- v čase od 9:30 do 10:00 hodin můžete odevzdávat v garážích OŮ televizory a ledničky. 
Upozorňujeme, že odevzdaný materiál musí být kompletní! 

 

 

Sběr železného šrotu 

 
    V sobotu 14. dubna budou po obci od 14 hodin sbírat šrot a staré železo členové SDH 
Vedrovice. Z důvodu možné ztráty železa přes noc doporučujeme, abyste si vše připravili před Vaše 
domy až v sobotu ráno! 
 

 

Veřejný rozhlas 
 
    Pokud má ve vašem okolí veřejný rozhlas nějakou závadu, kterou je potřeba odstranit, 
žádáme Vás, abyste nám ji nahlásili na OÚ. Bude objednán odborný servis, který problém 
odstraní. 

OTOČIT LIST 



Prázdninová školka 
 
    Vážení rodiče, pokud máte zájem o přihlášení svého dítěte (dětí) do prázdninové školky, která bude 
otevřena v termínu od 02. 07. do 20. 07. 2018, prosíme Vás o vyplnění přihlášky, která je umístěna na 
nástěnce v Mateřské škole, až do 20. 04. 2018. 
    Poplatek za dítě na den bude 150,-Kč (v ceně je teplý oběd). Bližší informace o provozu Vám 
budou ještě sděleny během června na organizační schůzce. 
 

Příměstský tábor  
 
    Obec Vedrovice organizuje o letních prázdninách Příměstský tábor pro děti z 1.- 5. třídy, který bude 
probíhat v termínu od 06. 08. do 17. 08. 2018 v prostorách Muzeu a ponese název „Týdenní cesta za 

poznáním“. V rámci programu budou organizovány tvořivé dílny, návštěva profesionální hasičské 
stanice a bazénu v Moravském Krumlově, celodenní výlet do Brna a návštěva mobilního planetária 
přímo ve Vedrovicích. 
    Poplatek za dítě na den bude 200,-Kč (v ceně je teplý oběd). Bližší informace o provozu Vám 
budou ještě sděleny během července na organizační schůzce. 
   Pokud máte zájem umístit své dítě (děti) v tomto táboře, můžete je nezávazně přihlásit u paní Milany 
Herzánové na OÚ, nebo zaslat požadavek na email: starosta@vedrovice.cz . 
 
 
 
 


