Hlášení obecního úřadu dne 11. května 2022
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v květnu se objíždí

19.5.2022 od 8 – 15 hod.
2. Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny.

Další ve středu 18.5.2022, další 1.6. 2022. Termíny svozu nápojového
kartonu: 24.6.,30.9.,9.12. 2022.

Stočné je v letošním roce 2022 v částce 1798,- Kč na jednu osobu.
Z důvodu nouzového stavu doporučujeme platit na účet:
115-279500247/0100, VS je číslo domu. Termín je 1.7.2022.
4. Dále se platí poplatek ze psa. Ten lze platit na účet 620701/0100,
VS je opět číslo domu. Za jednoho psa je 50,- Kč, za druhého 70,Kč a třetí 80,- Kč.
3.

5. Upozorňujeme občany, že tento a příští týden, tedy od 10. do 20.5., nebude

v provozu obecní multikára, z důvodu její opravy a STK. Svoz odpadů zeleně
bude možné provádět zase až od 23.5.2022. Děkujeme za pochopení.
6. Drůbežárna Prace bude v úterý 17. 5. v 11:00 hod. prodávat: roční slepice, mladé kuřice
a chovné kohouty, krůty, brojlerová kuřata, káčata a housata, krmivo pro nosnice a králíky,
vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.
7. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí: Přísady salátů, kedluben, květáků, zelí, celer i
řapíkatý, porek, brokolice, cukety, dýně Hokaido, okurky špargle, polní i salátovky do
skleníku, rajčata, papriky. Z bylinek: libeček, máta, medunka, šalvěj, tymián, bazalka,
majoránka. V prodeji je též velký výběr balkonových květin muškáty vzpřímené, muškáty
převislé, surfínie, bacopa, milion bells, vějířovka, batáty- ipomea, černooká zuzana, bidens,
tagetes malý i velký, begonie, diantus- karafiátky, plectranthus, glechoma, sanvitálie,
verbena, jiřinky, lantána, senecio, osteospermum, fuksie, lewisie a velký výběr skalniček.
Nabízí též okrasné stromky i na kmínku. Okrasné vrby na kmínku, magnolie, okrasné
kroucené lísky, azalky, rododendrony, hortenzie, okrasné jehličnany. Substráty, mulčovací
kůra, hnojiva. Stáčená vína. Pracovní doba: po-pá 8-18, so-8-12
8. EG.D oznamuje přerušení elektrické energie, a to ve čtvrtek 26. května v době od 7.30 –
16.30 hod v celém Baldovci.
9. Vedoucí pošty v Rozstání oznamuje, že pošta bude ve středu 18.5.2022 otevřena pouze
odpoledne.
10. Mlékárna Otinoves hledá do výrobního provozu dělníky. Práce je vhodná pro muže i
ženy. Nabízí: stálý pracovní poměr, odpovídající fin. ohodnocení, týden dovolené navíc,
stravenky po 1 roce příspěvek 3 % na penzijní připojištění, čtvrtletní odměny a roční
odměny. Kontakt odbyt@mot.cz nebo tel.582 395 033.
11. Zahradnictví Ševčík z Babic přijede 16.5.,23.5. 2022 a bude v 17 hod prodávat před
obecním úřadem: salát kedlubny, celer, rajčata, papriky, cukety, okurky, muškáty, surfinie,
jiřinky, karafiáty, gazánie petunie a další květiny.

