Hlášení obecního úřadu dne 29. března 2022
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v březnu se objíždí:

31.3.2022 od 8 – 22. V dubnu se neobjíždí
2. Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny.

Další 6.4.2022, další 20. 4.2022. 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.
5. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině vyhlašují sbírku
materiální pomoci. Aktuálně jsou nejvíce potřeba konzervy a
paštiky, šampony a zubní pasty a kartáčky. Naše obec bude
požadované potřebné materiály vybírat ve dnech 4. 4. – 13.4.2022v
budově obecního úřadu vpravo pod schody v suterénu vždy od 8 do
15 hodin. Prosíme o rozdělení konzerv a hygienických materiálů do
samostatných balíčků. Děkujeme.
6. Ředitelka hledá na krátkodobý zástup kuchařku do školní jídelny.
Jedná se o termín 3.5 – 4.7 2022. Bližší informace přímo u
ředitelky školy osobně nebo na telefonu 582395418.
7. Ve středu 6.4.2022 bude pošta v Rozstání otevřena pouze
odpoledne od 15 – 16.30 hod
8. Kovošrot Dolák oznamuje, že 12.3.2022 opět zahajuje výkup šrotu.
9. Eg.d oznamuje,že 7.4.2022 bude přerušena dodávka el. proudu
v celém Baldovci v době od 7.30 – 15.30. 2022
3.

10. Upozorňujeme občany, že bioodpad patří do kompostéru nebo hnědých

kontejnerů, či ve větším množství je možno po dohodě odvést multicarou.
V žádném případě nepatří do příkopů u cest, kolejí polních cest ani do
obhospodařovaných luk a polí. Jedná se o porušení zákona č. 54/2020 Sb. A
za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč. Udržujte pořádek a
čistotu nejen u svých domů, ale i na veřejných prostranstvích a v okolí obce.
11. KDO divadelní ochotníci budou hrát v pátek 1. dubna 2022 komedii

Manželský čtyřúhelník.Začátek je v 19 hodin na sokolovně v Rozstání a
vstupné 100 Kč
12. Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem.

Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v v 15.10 hod.

