Hlášení obecního úřadu dne 19. května 2017
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v květnu se již
2.
3.
4.

5.

6.

neobjíždí.
Svoz popela bude 31.5. 2017, další 14.6. 2017. Termíny svozu
nápojového kartonu: 30.6.2017, 29.9.2017, 22.12.2017
Kovošrot Dolák zahajuje 18.3.2017 výkup druhotných surovin.
Zahradnictví Ševčík z Babic nad Svitavou přijede 22.5. v 17 hodin a
bude prodávat muškáty,karafiáty,petunie, surfinie, jiřiny voskovky,
papriky,rajčata, okurky.
Česká pošta, s.p. přijímá pracovníky do hlavního pracovního poměru na
pozici listovní doručovatel motorizovaný s řízením vozidla. Doručování
zásilek se týká jak naší obce, tak i přilehlých obcí, pracovní doba po-pá,
pouze ranní směna. Mzdové ohodnocení je 16100-16500 Kč za měsíc. Po pěti
odpracovaných měsících bude vyplacen jednorázový náborový příspěvek ve
výši 3000 Kč a rovněž převod pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
Podrobnější informace získáte na tel. 739 534 213. Dále Česká pošta, s.p.
přijme pracovníky na dohodu (brigádu) na doručování zásilek jak naší obce
tak i přilehlých obcí, pracovní doby po-pá, pouze ranní směna. Odměna 80100/ hod. dle pracovního zařazení. Podrobnější informace získáte na tel.
739 534 213.

Firma MORAGRO Prostějov nabízí: obiloviny, šroty, směsi pro
nosnice, kačeny, kuřata, králíky, brojlery, krůty, prasata,
krmivo pro psy, kočky, pšeničné mouky přímo od výrobce. Vše
za příznivé ceny vysoké kvality. Prodej se uskuteční ve středu 24.5.
2017 v 11 hodin před obecním úřadem.

7. V pátek 19. května bude u obecního úřadu přistaven kontejner na objemový

odpad, do kterého mohou občané vyhodit nepotřebné lino, matrace, nábytek.
V Baldovci bude přistaven u zrcadla.
8. V sobotu 27.května 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 27.
května 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.

9.

Starosta obce znovu opakovaně připomíná některým občanům, že platí
obecně závazná vyhláška č.1/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. Tímto je zakázáno používat veškeré hlučné stroje a
přístroje o všech nedělích a ve vybraných svátcích. Vztahuje se to tedy i na
kompresory a další podobná hlučná zařízení. Svoje práce a činnosti si
naplánujte na jiné dny a nerušte většinu občanů, kteří chtějí aspoň jeden den
v týdnu mít klid od této uspěchané doby. Pokud tomu někdo nerozumí a
budou se stížnosti opakovat, nezbude nic jiného, než řešit tyto přestupky
pokutami. Vy, kterých se to týká, nepovažujte tuto výtku jako nějakou šikanu
a omezování, ale většina občanů chce mít v neděli klid a nemá zájem poslouchat
vaše rachocení, tak se chovejte ohleduplně. Děkujeme.

10. Upozorňujeme občany, že ne všichni si vyzvedli smlouvy na stočné. Kdo si

je nevyzvedl, ať tak učiní, co nejdříve.
11. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí ve stálé nabídce zeleninové přísady
salátu, kedluben,květáku,kapusty,brokolice,zelí,pór, měsíční jahody, různé
druhy paprik, rajčat, okurky,dýně, cukety, patrony, melouny. Z bylinek
oregáno, máta,meduňka, šalvěj, rozmarýn, tymián, aztézský cukr. Různé
druhy bálkonových květin, muškáty, surfinie, petunie. Dále nabízí semena,
substráty, řezané květiny, hrnkové květiny, primulky,narcisky, hnojiva,
dekorační předměty, zahradnické nářadí a potřeby. Sudová vína jsou ve stálé
nabídce.
12. Jedno

upozornění pro občany a chalupáře z Rozstání, kteří platí
stočné paušálem. Protože ne všichni čtou obecní Zpravodaj a
informace na úřední desce, kde se vše zveřejňuje, upozorňujeme
občany, že paušální stočné na rok 2017 je 1 479 Kč na osobu.
Pokud tedy platíte přes účet, prosíme o platbu v této výši a podle
počtu trvale žijících osob v domácnosti. Bližší informace je možno
upřesnit na obecním úřadě. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Účet: 115-279500247/0100

13. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 15. 6. 2017 od 12.30-13.30 hodin.
14. Každou středu(v 15.10 hod) k nám přijede firma, která prodává

chlazenou drůbež.

