Hlášení obecního úřadu dne 13. října 2022
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v říjnu se neobjíždí .
2. Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny.

Další ve středu 19.10. 2022, další 2.11.2022. Termíny svozu nápojového
kartonu: 9.12. 2022.
3. Zahradnictví Ševčík bude v úterý 25.10. 2022 v 16 hodin prodávat před

obecním úřadem macešky všech barev, chryzantémy, kytice lesní nebo
s umělými květy a další zboží.
4. Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem.

Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v 15.10 hod.
5. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 13.10. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní
sudová a lahvová vína. . Vinotéka bude jezdit jednou za týden a bude stát od 15:40 - 15:50
před OÚ."
6. Zubní lékařka MUDr. Dadáková oznamuje, že od pondělí 10.10. do pátku
14.10. neordinuje. Zastupují ji MUDr. Zapletalová nebo MUDr. Turková v areálu
nemocnice v Prostějově.
7. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky i mini macešky, jahody, chryzantémy
malé i velké v různých barvách. Dále přijímá objednávky na dušičkovou vazbu na čísle tel.
516445164
8. Nikol-drůbež nabízí k prodeji : kuřice různých barev,chovné kohouty, krmné směsi a
vitamíny, brambory na uskladnění červené i žluté, cibule žlutá i červená na
uskladnění, česnek konzumní i sadbový, krouhané zelí,hlavkové zelí,ořechy.
Brambory:Belana žluté, Rosara červené. Datum: 16.10.2022, 14:00 - 14:15 Rozstání- u OÚ
14:15 - 14:30 Baldovec- na rozcestí
9. V sobotu 29.10. proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Sbírat
se budou baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a
výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící prostředky,
čistící prostředky na okna, podlahy odpad a WC, ale také zaolejované hadry, nádoby se
zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej. Z elektrozařízení – chladničky,
pračky,sporáky, vysavače, vrtačky,mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce,
pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, videa, telefony, kopírky, kamery,
elektrické hračky. Sběr proběhne v sobotu 4. června v Rozstání od 8 – 8.30 u obecního
úřadu. V Baldovci od 9 – 9.15 u zrcadla. Prosíme občany, aby na plechovky nebo kanystry
napsali o jaký nebezpečný odpad se jedná a všechno musí být v uzavřených nádobách
s víkem. Jedná se pouze o zmíněné odpady, takže nenavážejte nic jiného, co do tohoto
svozu nepatří, na to bude včas vyhlášen další termín. Dále žádáme občany, aby navezený
odpad nepřehrabovali.
10. Ve čtvrtek 27. 10. bude v obci přistaven kontejner na objemový odpad, do kterého mohou
občané vyhodit koberce,lino a další nepotřebné věci. V Baldovci bude přistaven u
zrcadla.Odvezen bude v pondělí 31.10. 202

