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* Milí sousedé, epidemie se ve větším rozsahu rozšířila i u nás v Nedomicích a nejbližších 

obcích. Abychom snížili možnost přenosu nákazy, doporučujeme těm, kdo ještě neuhradili 

poplatky za popelnice a pejska, aby využili přednostně možnost platby převodem z účtu na č. 

348 194 2309/0800. Do poznámky napište jen jméno, č.p. a velikost vaší popelnice (240l nebo 

120l). Známku vám vhodíme do schránky. Poplatek činí 700,- Kč/osoba do 79 let, 350,- osoba 

80+, 100,- Kč za každého psa. Platí se za osoby užívající dům, bez ohledu na trvalý pobyt 

(vystavíme potvrzení pro předložení v místě trvalého pobytu). Pro další záležitosti prosím 

využijte přednostně telefonický kontakt – 606 357 436 Štyksová, 725 467 967 Liďáková. 

 

* Pro zlepšení komfortu třídění odpadu jsme přidali „hnízdo“ u Stránských, s kontejnerem 

na papír a plast, další kontejner na papír jsme přidali k rybníku. Prosím udržujte čistotu a 

pořádek, vždyť odpady jsou u plotů a domů vašich sousedů, sami chcete mít kolem domu 

uklizeno. Pokud je kontejner plný, jen o kousek dál jsou další, prosím použijte je a 

nenechávejte odpadky na zemi. Rozkládejte prosím papírové krabice, další papírový odpad 

z nich vysypejte v kontejneru, lépe se tam využije místo. Povoskované kelímky do papíru 

nepatří, ty do popelnice. Obaly od vajíček, špinavé obaly od pizzy, dortů a chlebíčků do 

tříděného také ne, ale ty můžete bezpečně zkompostovat. 

Plasty se nově sváží v úterky místo pátky (každý týden), papír úterky 1x14dní, sklo středy 

1x14dní, tetrapack úterky 1x4týdny. 

 

* Řeznictví Vladimír Goldšmíd informuje, že tento čtvrtek – 25.2. – z technických důvodů 

nepřijede pojízdná prodejna uzenin a masa.  

 

* Prodejna Hruška Všetaty oznamuje, že do odvolání bude otevřena jen do 12:00. 

 

* Ve druhé polovině příštího týdne, pokud počasí dovolí, se bude v parku u rybníka instalovat 

trampolína do země. Trampolína bude oranžová, o rozměrech 2x2m, a cenu 100 tis Kč obci 

poskytl spolek Copánek, mnohokrát děkujeme  

 

* Opět se nám rozjíždí pojízdný prodej slepiček – firma Svoboda Lučice bude prodávat 

ve čtvrtek 25. února 2021 v 12.50 hodin u rybníka nosné kuřice, stáří 17 týdnů, cena 165,- 

Kč/ kus, barva červená a černá. Doporučujeme objednat na tel. 569 489 358 nebo emailem 

svoboda.lucice@seznam.cz Kuřice je možné po domluvě dovést i na předem dohodnuté místo. 

 

* DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, oznamuje, že bude prodávat v pátek 26. 

února 2021 ve 13:45 h. u rybníka kuřice hnědé, černé a bílé stáří 20 týdnů za 200Kč/ks. 

 

* Firma „Vynesené slepice“ nabízí bezplatný rozvoz až do domu vynesených slepic ve stáří 

max 75 týdnů a ročních slepic ve snášce ve stáří max 50 týdnů. Cena od 75,- Kč, info na 

www.vynesene-slepice.cz nebo tel. 704 048 209. 
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