Hlášení obecního úřadu dne 23. května 2018
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v květnu se

objíždí: 29. 5. 2018 od 8 – 24 hod., 30. 5. 2018 od 8 – 15 hodin. V červnu
se objíždí 12. 6. od 8 – do 24 hodiny, 13. 6. od 00 – 1 hodin, 14. 6. od 8 - 24
hodiny, 15. 6. od 00 – 1 hodiny.
2. Svoz popela bude ve středu 30. 5. 2018. Další 13. 6. 2018. Svoz
nápojového kartonu: 29. 6. 2018, 21.9.2018,14.12.2018.
3. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí již k prodeji přísady salátu a
kedluben. Dále různé druhy substrátů, hnojiv a semen.
4. Kovošrot Dolák zahajuje 31. března 2018 výkup železného šrotu.
5. V pátek 25. 5. 2018 bude u obecního úřad přistaven kontejner na pneumatiky.

Odvezen bude v pondělí 28. 5. 2018.
6. V sobotu 26. 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.
7. Drůbežárna Prace bude v úterý 5.6., středa 13.6.,sobota 23.6. 2018

v 11.15 hod prodávat u obecního úřadu kuřice různých barev za 180
Kč/ks, roční slepice - 90 Kč/ks,brojlerová kuřata, housata, husokačeny,
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,dále pak vykupovat
králičí kožky – 10-15 Kč/ks.
8. Vážení spoluobčané, opět s příchodem jara si někteří jedinci začínají vyklízet
své pozemky a domy. Žádáme, abyste všechny likvidované věci řádně třídili a
nechali jednotlivě odvážet podle svážených konkrétních odpadů. Není možné,
aby se na místech, kde jsou kontejnery, objevovaly staré elektronické
přístroje, nábytek, nárazníky od aut a jiné součásti, pneumatiky apod. Nejen,
že tím obecním zaměstnancům komplikujete a znepříjemňujete jejich činnost,
ale ještě je obec nehezká. Sami si tak ničíme své okolí. Doma si to také
neuděláte, tak se podle toho někteří chovejte.….. Na veškeré odpady se dělá
svoz, takže vyčkejte na vyhlášení termínu, kdy budou přistaveny jednotlivé

kontejnery. Tam pak se můžete nepotřebných věcí zbavit. Kontejnery budou
opět přistaveny někdy v měsíci květnu. Ostatní spoluobčany prosíme o
spolupráci, aby při zjištění původce nelegálních skládek jej upozornili nebo
informovali obecní úřad o takovém konání někoho, kdo nerozumí, co to je
třídění odpadů. Děkujeme za součinnost.
9. Upozorňujeme občany, že platbu za stočné 2018 lze platit na účet číslo:
115-279500247/0100 do 30.9.2018.Variabilní symbol je číslo domu. Částka
za osobu je 1558,- Kč
10. Mlékárna Otinoves s. r. o. hledá do výrobního provozu na pracoviště
v Otinovsi dělníky do výrobního provozu. Vhodné pro ženy i muže,jedná se o
stálý pracovní poměr. Dále brigádníky na práci o víkendech – vhodné pro
studenty, ženy na ženy na mateřské dovolené, důchodce). Nutný
potravinářský průkaz. Dále hledá pracovníka na pozici řidič, pracovník
údržby. Bližší informace na čísle telefonu 582 395 033
11. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 14. 6. 2018 od 12.30-13.30 hodin.
12. Každou středu(v 15.10 hod) k nám přijede firma, která prodává

chlazenou drůbež.

