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Prosinec 2014

Kulturní komise pořádá 11. dubna 2015
zájezd na divadelní představení
Klec bláznů,
které se koná od 15 hodin
v divadle Radka Brzobohatého v Praze.
Podrobnosti budou zveřejněny v lednu.
Přihlásit se je třeba do konce února 2015.

Autor: Jean Poiret
Režie: Robert Bellan
Hudba: Ondřej Brzobohatý
Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Vojtěch Hájek, Petr Oliva,
Hana Gregorová/ Dagmar Čárová, Kateřina Velebová/ Irena Máchová
Antonín Hardt, Jiří Chvalovský, Petr Vágner/ Přemysl Pálek,
Michal Roneš, Pavlína Mourková, Jan Duhajský
Délka: 2 hod. 45 min. ( včetně pauzy )

I v zimních měsících lze využít budovu Multifunkčního hřište ve Zvěroticích.
K dispozici je zde stolní tenis, hokej s fotbalem, činky, veřejný internet s
dětským koutkem.
Informace na telefonu 721 480 473
Obec Zvěrotice nabízí od února 2015 k pronájmu

HOSPODU NA KOPCI ZVĚROTICE
k dispozici:
- pivnice pro 20 osob
- salonek pro 30 osob
- sál pro 130 osob
- venkovní posezení s grilem pro 40 osob
- předzahrádka
Ideální prostory pro oslavy, svatby a společenské akce

Ceník služeb pro rok 2015
Cena vodného:
26Kč/m3
Cena stočného:
46Kč/os
Cena svozu TKO:
400Kč/os

Více info na obec@zverotice.cz nebo na OÚ Zvěrotice

Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů na návsi ukládali pouze
odpady, pro které jsou kontejnery určeny.
Ostatní odpad patří do sběrného dvora, nikoliv kolem kontejnerů !
V případě nutnosti zde bude nainstalován kamerový systém
a případný úklid půjde k tíži znečišťovatele.

R o z s v í c e n í v á n o č n í h o s t r o mu
se uskuteční
12. prosince 2014
od 18. hodin
Pro všechny je připraven
kulturní program a malé občerstvení

Obecní zastupitelstvo přeje všem občanům
příjemné prožití Vánoc a v roce 2015
hodně zdraví, štěstí a pohody
Obecní úřad Zvěrotice č.p. 83; po + čt 18-19hod; 381521806; obec@zverotice.cz; www.zverotice.cz

