Hlášení obecního úřadu dne 31. října 2017
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v listopadu se

objíždí: 9.11.2017 od 8 – 22 hod.
2. Svoz popela bude 1.11. 2017, další 15.11. 2017. Termíny svozu
nápojového kartonu: 22.12.2017
3. Dětská MUDr. Dana Trnečková, oznamuje ukončení činnosti v Lipovci i
ve Křtinách. Zdravotní kartu lze převzít do 31.10. 2017 na zdravotním
středisku v Lipovci
4. Upozorňujeme majitele psů, aby zabránili volnému pobíhání psů a dále

žádáme majitele, aby psí exkrementy neházeli v igelitových sáčcích do bio
odpadu. Svozová firma nám tento bio odpad nevyveze.
5. V čekárně se našel mobil, kdo ho ztratil, může si jej vyzvednou v kanceláři
obecního úřadu.
6. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky za 12,- Kč, vřesy,
chryzantémy malé i velké, dýně, smrk, jedle korejská 1 m v kontejneru
vhodná do výsadby nebo na vánoční stromek. Přijímá objednávky na
dušičkovou vazbu.
7. MUDr. Blechta nebude v pátek 3. listopadu v Otinovsi ordinovat.
8. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 16.11. 2017 od 12.30-13.30 hodin.
9. V pátek 3. listopadu bude u obecního úřadu přistaven kontejner na objemový

odpad, do kterého mohou občané vyhodit nepotřebné lino, matrace, nábytek.
V Baldovci bude přistaven u zrcadla. Odvoz 6. listopadu.
10. Vážení občané a majitelé nemovitostí v obci Rozstání upozorňujeme, že se blíží
konečný termín hrazení stočného za rok 2017. Vše má každý popsáno ve své
smlouvě, ale připomínáme, že paušální jednorázové platby 1479 Kč za osobu
s trvalým pobytem měly být uhrazeny do 30. 6. 2017. Ti, kteří si platí zálohově,
žádáme o úhradu do 30.9.2017. Občané, kteří mají pouze vodovod, doručí na
obecní úřad fakturaci vodného a podle toho mu bude napočítáno stočné. Číslo
účtu pro stočné: 115-279500247/0100
11. Každou středu(v 15.10 hod) k nám přijede firma, která prodává

chlazenou drůbež.
12. Drůbežárna Prace bude ve středu 1. listopadu 2017 (15.11.,

29.11.,12.12.) v 11.15 hod prodávat u obecního úřadu kuřice všech barev
- 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, brojlerová kuřata,
jatečné kachny o váze 3,-3,5 kg za 190 Kč a krmivo pro drůbež a králíky
+ vitamínové doplňky,dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

