Hlášení obecního úřadu dne 23. května 2019
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v květnu se

neobjíždí.
2. Svoz popela bude 29.5.2019. Další 12.6.2019. Svoz nápojového kartonu:
28.6.,27.9., 13.12.2019
3. Oznamujeme občanům, že od 1.4.2019 bude otevřeno dětské hřiště u základní školy pro
veřejnost. Ve všední dny od 16:00 do 20:00 hod. Sobota a neděle od 9:00 do 20:00 hod.
Přístup na hřiště bude brankou u vstupu do mateřské školy. Žádáme o dodržování
provozního řádu a pořádku na hřišti.
4. Rekreační středisko Baldovec hledá paní na příležitostnou výpomoc při úklidu.Podrobnosti Vám
poskytneme na telefonním čísle 607 025 216 nebo přímo na recepci.

5. V sobotu 25. 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 26.
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.
6. Zahradnictví Kolmačka Lipovec oznamuje změnu pracovní doby: Po- Pá 8 –

18 hodin, v sobotu od 8 – 14 hodin. Nabízí přísady salátu, kedluben,
brokolice, celeru, květáku, kapusty. Dále nabízí 17 druhů rajčat, 10 druhů
paprik, velký výběr balkonových květin – muškáty obyčejné i převislé,
surfinie verbenu, bakopu, levanduli, gazánii, begonky obyčejné i převislé,
azalky, nová semena, různé druhy substrátů, hnojiva, řezané květiny, primule,
belisky, pomněnky. Přijímá objednávky na ovocné stromky na čísle tel.
516 445 164.

7. MUDr. Bilík bude v Otinovsi ordinovat 13.6.2019
8. Stočné na letošní rok je 1530,- Kč na osobu. Platit na číslo účtu: 115-

279500247/0100, VS je číslo domu. Termín: 30.6.2019.

