Hlášení obecního úřadu dne 10. května 2017
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v květnu se
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objíždí: 10.5. od 8-12 hod.,16.5. od 8 – 13 hod., 17.5. od 8 – 13 hod.,
18.5. od 8 – 15 hod.
Svoz popela bude 17.5. 2017, další 31.5. 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 15.5., a 22.5. v 17
hodin a bude prodávat muškáty,karafiáty,petunie, surfinie, karafiáty,
jiřiny voskovky, papriky,rajčata, okurky.
Základní a mateřská škola v Rozstání zve všechny na besídku konanou
ke Dni Matek, která se koná v pátek 12. května v 16 hodin v tělocvičně
školy. Všichni jste srdečně zváni.
MUDr. Blechta nebude v pátek 12.5.2017 v Otinovsi ordinovat.
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.
Drůbežárna Prace bude v úterý 16.5.2017 v 11.45 hod prodávat u
obecního úřadu kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční
slepice - 80 Kč/ks, káčata, housata, husokačeny, brojlerová kuřata a
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,dále pak vykupovat
králičí kožky - 5 Kč/ks.

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

nevyzvedl, ať tak učiní, co nejdříve.
10. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí k prodeji přísadu salátu,
kedluben,květáku. Dále nabízí semena, substráty, řezané květiny, hrnkové
květiny, primulky,narcisky, hnojiva, dekorační předměty, zahradnické nářadí
a potřeby. Sudová vína jsou ve stálé nabídce.
11. Znovu připomínáme občanům, že stále platí obecně závazná vyhláška, která
zakazuje v obci používání hlučných strojů a přístrojů, tedy různá elektrická
nářadí, křovinořezy, motorové pily, sekačky, apod., o všech nedělích.

Dodržujte trošku klidu aspoň ten jeden den v týdnu a nerušte někteří jedinci
ostatní občany nekonečným hlukem.
12. Obecní úřad hledá jednoho zaměstnance z pracovního úřadu na veřejně
prospěšné práce. Nástup možný od 1. května. Bližší informace u starosty
obce.
13. Oznamujeme občanům, že od úterý 11. 4. je zahájen provoz kadeřnictví
v prostorách budovy obecního úřadu.
14. 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

15. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 11. 5. 2017 od 12.30-13.30 hodin.
16. Každou středu(v 15.10 hod) k nám přijede firma, která prodává

chlazenou drůbež.

