Hlášení obecního úřadu dne 15. srpna 2019
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v srpnu se
2.
3.

4.

5.

neobjíždí.
Svoz popela bude 21.8.2019. Další 4.9.2019. Svoz nápojového kartonu:
27.9., 13.12.2019
E-ON oznamuje, že bude odečítat stavy elektroměrů všech společností a
to v Rozstání 20.8.-22.8.2019 a v Baldovci 22.8.-23.8.2019.Kdo nebude
doma, může nechat stav a číslo elektroměru na okno či dveře.
Sbor dobrovolných hasičů Rozstání, na základě zájmu dětí, rozšiřuje základnu
mladých hasičů. Zájemci z řad dětí od pěti let pro vstup do SDH Rozstání se
mohou přihlásit na telefonech 731957263, 775335957, 774655574, nebo
osobně na poště Rozstání u paní Čejkové. První schůzka proběhne 7. září
2019.
Obec Rozstání nabízí k prodeji starší a použité betonové tvárnice, tzv. štípaný
beton z jedné strany, o rozměru 40 x 20 x 20 cm, šedé barvy. Tvárnice jsou po
demontáži většinou vyplněny starým betonem. Celkem je nabízeno cca 200
ks, odběr možný i v menším množství. Cena za 1 ks je 30 Kč. Bližší
informace na obecním úřadě nebo přímo u starosty obce.

6. Prozovatel Hospůdky na Návsi v obci Studnice, přijme obsluhu za výčep. Nezkušenost s
obsluhou není překážkou, zájemce rádi zaučíme. Možnosti smlouvy jsou: - hlavní pracovní
poměr, - vedlejší pracovní poměr, - brigáda. Bližší informace na tel : p.
Kolaříková 773564171
7. Farnost Lipovec Vás zve na slavnostní otvírání komunitního centra, které bude
spojeno s farním dnem v neděli 25. srpna od 14h. Ve 14h biskup Pavel Konzbul
slavnostně požehná komunitní centrum a pak v centru na faře a v blízkém okolí od 14 do
16:30 budou soutěžní disciplíny pro děti, kde děti za nasbírané body si budou moci ve
farním obchodě nakoupit různé odměny. Rovněž u fary bude postaven skákací hrad a
malování na obličej. Pro všechny je připraveno občerstvení s výčepem a grilem. Jste zváni
úplně všichni, nejen lidé věřící. Za organizátory se na všechny z Vás těší farnost Lipovec.
8. Kominictví Troubky pan Martin Prokopec nabízí kominické služby všeho

druhu. Provádí kontroly, čištění komínů na tuhá, plynná a kapalná paliva,
včetně vystavení zprávy o provedení kontroly dle vyhlášky. Cena činí 350,Kč za průduch se zprávou na 1 rok. Dále provádí revize kotlů na tuhá paliva.
Kdo má o revizi komínu zájem, může se přihlásit na obecním úřadě do 20
srpna.
9. Mlékárna Otinoves hledá pro své pracoviště v Otinovsi pracovníka na pozici

řidič, pracovník údržby. Požadují: řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz,
svářečský průkaz výhodou, osvědčení k obsluze parních kotlů výhodou.
Pokud máte o výše uvedenou pozici zájem, zašlete prosím svůj strukturovaný
životopis na e-mail: pam@mot.cz , případně kontaktujte číslo tel.
582 395 033.
10. Mlékárna Otinoves vyhlašuje výběrové řízení na pozici manažerka

podnikové prodejny. Požaduje středoškolské vzdělání
s maturitou,komunikativnost, organizační schopnosti, znalost na PC. Pokud
máte o výše uvedenou pozici zájem, zašlete nám strukturovaný životopis na emailovou adresu:pammot.cz, nebo kontaktujte na čísle tel. 582 395 033.
11. MUDr. Bilík bude v Otinovsi ordinovat až 5.9.2019
12. Stočné na letošní rok je 1530,- Kč na osobu. Platit na číslo účtu: 115-

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

