Informace z Obecního úřadu
28.4.2020
* Zdravotní středisko ve Všetatech od 1. do 31. května z technických důvodů přeruší činnost
ordinace praktického lékaře. Náhradní ošetření převezmou po tuto dobu praktičtí lékaři
v Chrástu. Od 1. června 2020 ošetření zajistí nový praktický lékař v budově zdravotního
střediska vedle lékárny. Poslední den ordinace pana doktora je tuto středu – 29.4., sestra ještě
čtvrtek 30.4. Doporučujeme nechat si napsat léky, abyste nemuseli cestovat do Chrástu.
* Obecní úřad nabízí možnost hromadné rezervace čištění komínů. Máme domluveného pana
kominíka z Kladna, pátek 22.5. nebo sobota 23.5. Cena 500,- Kč za 1 komín, druhý a další
(jednoho majitele) za 300,- Kč. Doprava zahrnuta v ceně. Pokud máte zájem, prosím nahlašte
se nám na obecním úřadě do čtvrtka 7.5.
* Mateřská škola Nedomice pořádá zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 v termínu od
2.5. do 12.5. Vzhledem k letošní situaci je zápis bez osobní přítomnosti dětí a rodičů.
Podmínkou pro přijetí je trvalý pobyt v obci a dosažení věku 3 let do 31.12.2020. Starší dítě
má přednost před mladším, do vyčerpání kapacity. Dokumenty k zápisu naleznete na stránkách
MŠ. Vyplněnou žádost v uvedeném termínu pošlete poštou na adresu školy, nebo emailem –
pokud máte elektronický podpis, či datovou schránkou, vlastníte-li takovou. K žádosti se
přikládá prostá kopie rodného listu dítěte, čestné prohlášení, že je řádně očkováno a kopie
očkovacího průkazu. Bez potvrzení a návštěvy lékaře.
* Drůbežárna Mírovka Svoboda & Havel nabízí chovné kuřice Isa brown (hnědé), Moravia
BSL (černé), Dekalb white (bílé) ve stáří 18. – 22. týdnů, za cenu 180 – 200 Kč/ks. Rozkrmené
krůty Big 6 ve stáří 9 týdnů za cenu 300,- Kč/ks. Ve středu 6. května ve 13:45 u rybníka. Také
prodej kohoutů, vitamínů, krmných směsí pro drůbež i králíky. Objednávky na 777 98 99 78.
* Od 14.6. by měly být naše nové autobusové zastávky – na návsi u křížku a u Cikánů –
v jízdních řádech a dopravci by je měli začít používat. Školní autobusy asi jezdit do prázdnin
nebudou, ale „pražáky“ ano (odjezd do Prahy 6:16 a 16:42, příjezd z Prahy v 16:37 a 18:37).
* Valašské koláče – frgály – přijedou prodávat z auta do Nedomic ke škole v pátek 8.5. v době
od 10:30 – 11:00. V nabídce jsou:
Valašský Frgál
150Kč/ks
(Švestková povidla, Hrušková povidla, Tvaroh, Mák, Borůvka, Višeň, Meruňka, Ořech)
Tlačený koláč
25Kč/ks
Vázaný koláč
25Kč/ks
Maková kytička
25Kč/ks
Kremrole
20Kč/ks
Kokoska mazaná
20Kč/ks
Linecké
20Kč/ks
Marokánka
20Kč/ks
Žitný chléb
40Kč/ks
Cibulový chléb
40Kč/ks

Na tel. 774 106 993 možno objednat nákup předem, přivezou.

