Hlášení obecního úřadu dne 25. května 2022
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v květnu se již

neobjíždí.
2. Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny.

Další ve středu 1.6.2022, další 15. 6. 2022. Termíny svozu nápojového
kartonu: 24.6.,30.9.,9.12. 2022.
3. 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.

4. Upozorňujeme občany, že tento a příští týden, tedy od 10. do 27.5., nebude v provozu obecní multikára,
z důvodu její opravy a STK. Svoz odpadů zeleně bude možné provádět zase až od 27.5.2022. Děkujeme za
pochopení.

5. 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. Dále 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
6. EG.D oznamuje přerušení elektrické energie, a to ve čtvrtek 26. května v době od 7.30 –
16.30 hod v celém Baldovci.
7. Drůbežárna Prace bude v pátek 27. 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.
8. 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.
9. Zahradnictví Ševčík z Babic přijede 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.
10. V pátek 27.5.2022 bude před obecním úřadem přistaven kontejner na objemový odpad, do
kterého můžete vyhodit koberce, lino, staré hadry. Odvezen bude v pondělí 30. června
2022.
11. V sobotu 4. června proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařizení.
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.

