Hlášení obecního úřadu dne 13.dubna 2021
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v dubnu se

neobjíždí.
2. Svoz popela bude 14.4.2021. Další 28.4.2021. Svoz nápojového kartonu

v letošním roce: 25.6.,24.6.,10.12.2021
3. Vážení občané, zastupitelstvo obce zrušilo od roku 2021 možnost ukládání

stavebního odpadu v areálu zemědělského družstva v Rozstání.
informace jsou na stránkách obecního úřadu a v obecním Zpravodaji.

Bližší

4. Na základě žádosti firmy RESPONO, která u nás provádí svoz komunálního

odpadu, vyzýváme občany, aby si svoje popelnice vždy v den vývozu
připravovali na dostupná a viditelná místa max. do 6 hodin ráno. Na pozdější
reklamace, že nebyla někomu nádoba vysypána, protože nebyla včas
přistavena, se nebude brát zřetel. Není možné, aby pracovníci hledali popelnice
po soukromých pozemcích a různě u domů. Tyto problémy posádky při práci
neúměrně zdržují a délka svozů se značně prodlužuje. Zástupci firmy
RESPONO děkují za pochopení a spolupráci při zajištění plynulého svozu
odpadů.
5. Mlékárna Otinoves hledá brigádníky do výrobního procesu. Vhodné pro ženy

na mateřské dovolené, ženy důchodového věku nebo studenty. Jde o práci v
týdenním i víkendovým provozu. Životopisy zasílejte na odbyt@mot.cz.
6. Zahradnictví Kolmačka v Lipovci nabízí přísady salátu, kedluben, květáku,

dále primule, belisky, macečky i minimacešky, různé druhu substrátů a ve stále
nabídce má stáčená vína. Otevřeno je po-pá od 7 – 17 hod, v sobotu 8 – 11 hod
7. Rekreační středisko Baldovec Vás srdečně zve od 1.4.2021 do našeho areálu, kdy bude
otevřeno výdejní okénko restaurace denně v čase od 11:00 do 20:00. Rezervace jídel
také přijímáme na tel. 606 744 265, nebo na mailu info@baldovec.cz. Všechna jídla
Vám samozřejmě rádi zabalíme do menu boxů s sebou. Kompletní nabídku pokrmů
najdete již tento víkend na našich webových stránkách a také na FB profilu. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
8. Studénka Drůbež nabízí k prodeji: kuřice 22 týdnů, chovné kohouty, husokačeny, brojlerová
kuřata, kalimera, housata, lamberské housata, krmné směsí, vitamíny. Prodej proběhne zítra
14.4.2021 v Rozstání 9.30 -9.45 před obecním úřadem a v Baldovci u zrcadla. Dále ještě
v sobotu 17. 4. 2021 v Rozstání od 12.45 – 13.00 hod a v Baldovci od 13.00 – 13.15 hod

