Hlášení obecního úřadu dne 4. srpna 2017
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v srpnu se objíždí:

9.8. od 8 – 24 hod, 10.8. od 8 – 24 hod, 24.8. od 8 – 24 hod.
2. Svoz popela bude 9.8. 2017, další 23.8. 2017. Termíny svozu nápojového
kartonu: 29.9.2017, 22.12.2017
3. Kovošrot Dolák zahajuje 18.3.2017 výkup druhotných surovin.
4. Obecní úřad Rozstání hledá zájemce o pracovní úvazek na pozici: topič-

údržbář, obsluha čistírny odpadních vod, řidič multikáry, práce
s křovinořezem, a další potřebné práce po obci. Požadujeme dobrou fyzickou
kondici, manuální zručnost, odpovědnost, řidičský průkaz skupiny B. Bližší
informace u starosty obce. Nástup ihned.
5. Mlékárna Otinoves oznamuje přes letní prázdniny (16.9.2017) prodlouženou

pracovní dobu v podnikové prodejně. Od pondělí do pátku od 8 – 16.30 hod.
v sobotu od 8 – 12 hod.
6. Myslivecké sdružení Drahany pořádá v sobotu 5. srpna 2017 Myslivecký
večer, který se koná v kulturním areálu Niva. Začátek je ve 20 hodin. Jsou
připraveny zvěřinové speciality. K tanci a poslechu hraje skupina Tamdem.
7. V čekárně se našel mobil, kdo ho ztratil, může si jej vyzvednou v kanceláři
obecního úřadu.
8. MUDr. Trnečková oznamuje, že

od 2.8. – 11.8.2017 nebude v Lipovci
z důvodu čerpání dovolené ordinovat.
9. Vedoucí pošty v Rozstání oznamuje,že pošta bude od 31.7. – 4.8.2017
zavřená.
10. Drůbežárna Prace bude v úterý 15.8.,25.8. 2017 v 11.1 5 hod prodávat u
obecního úřadu kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční
slepice - 80 Kč/ks, káčata, housata, husokačeny, brojlerová kuřata,
jatečné kachny a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové
doplňky,dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
11. Energetická společnost E-ON oznamuje, že během příštího týdne 7. – 11.
srpna, bude průběžně prováděn po Rozstání a Baldovci odečet stavu
elektrohodin.
12. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi až v září 2017 od 12.30-13.30
hodin.
13. 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. Ty, 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.
účtu pro stočné: 115-279500247/0100
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