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* Prázdniny pomalu za námi, a tak se opět probouzí např. prodeje slepiček: 

DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává ve čtvrtek 2. září 2021 ve 13:45 

hod. u kapličky kuřice hnědé a bílé  20. týdnů, cena 200 Kč/ks. Objednávky na tel.: 777 98 99 

78 nebo drubezarna.mirovka@seznam.cz. Drůbež doporučujeme objednat!!! 

Firma Svoboda Lučice bude prodávat v sobotu 4. září 2021 v 12.50 hodin u kontejneru u 

rybníka nosné kuřice, stáří 17 týdnů, cena 175,- Kč/ kus, barva červená a černá. Objednání je 

možné na  tel. 569 489 358, 777 98 98 57 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz  

 

* Na rozloučení s létem připravují místní motorkáři - Barbaři – další ročník vzpomínkové 

akce „Apache Race“, a to na sobotu 4.9. na hřišti v Ovčárech. Start závodu všech typů 

motorek je ve 13:00, současně se závody budou, za pomoci hasičů a obou obcí, pro děti 

připravené soutěže, jízda na ponících, malování na obličej, skákací hrad, za odměnu tombola. 

V případě hezkého počasí bude pěna! Od 17:00 živá kapela Basic music, srdečně zveme  

 

* Společnost Stavokomplet oznamuje, že v současné době probíhají odečty vodoměrů pro 

účely fakturace stočného u nemovitostí výhradně napojených na veřejný vodovod. V případě, 

že Vás odečtová služba nezastihne, vhodí Vám do schránky lístek pro nahlášení samoodečtu, 

ten prosím nahlaste nejpozději k 09.09.2021 na webových stránkách firmy: 

http://www.stredoceskavoda.cz/odberatele/hlaseni-ostavu-vodomeru/ nebo na emailovou 

adresu ripova@stavokomplet.cz, případně pomocí SMS na číslo 702 094 522. Děkujeme 

 

* Plánujeme svoz nebezpečného odpadu – plechovky se zbytky barev, laků, olejů, 

autobaterie, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie, pesticidy, nádobky od 

sprejů, staré a nepotřebné léky. V sobotu 4.9. od 8 – 8:30 u rybníka. Pneu nebereme, funguje 

zpětný odběr zdarma od občanů ve Staré Boleslavi a Lobkovicích (bez povinnosti nákupu 

nových). Zjišťujeme možnost odevzdání větších gum zdarma (traktor, vlek), potřebovali 

bychom zjistit přibližné množství. Pokud byste měli zájem, nahlašte nám prosím počty. 

 

* Probíhající stavební akce – oprava kanálku v ulici se zámkovou dlažbou – tento týden 

proběhne zálivka spár asfaltovou směsí, pokračuje tvrdnutí betonu (správně 28 dní).  

Výstavba komunikace v Kozí ul. – probíhá odtěžení zeminy pro podkladové vrstvy 

komunikace, osazování obrubníků. Asi 30 cm pod povrchem jsme narazili na zvodnělé jíly, 

na kterých se strojově utužený štěrk hýbe i při chůzi. Budeme muset nejhorší místa sanovat 

(opět odbagrovat a vyztužit velkým lomovým kamenem), po celé ploše silnice bude přidána 

betonová vrstva. Stavba se tudíž prodraží, ale důležité je, aby silnice vydržela náš provoz. 

Rekonstrukce chodníku a dostavba podle hlavní silnice ke křížku – začátek firma odsunula na 

tuto středu, případně pondělí 30.8. Bude dočasně omezen provoz v jízdním pruhu podél 

chodníku, bližší informace očekávám ve středu 25.8. I nadále firma Červenka nabízí každému 

v obci možnost úpravy dvorů, ploch, chodníčků, a soukromých cest za smluvní ceny   

 

* Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva 

– v neděli 12.9.2021. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na 

plynná paliva. Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 kč, za kontrolu a čištění plynového 

kotle od 400 kč, za revizi kotle na tuhá paliva 800 Kč. Zájemci volejte na: 608 748 989.  
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