Hlášení obecního úřadu dne 14. prosince 2018
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v prosinci se

neobjíždí.
2. Svoz popela bude ve středu 12. 12. 2018. Další výjimečně ve čtvrtek
27.12.2018. Svoz nápojového kartonu: 14.12.2018.
3. Vedoucí pošty oznamuje, že pošta v Rozstání bude v letošním roce

naposledy otevřena dne 21.12. a otvírat se bude až 7.1.2019 z důvodu
dovolené.
4. Podle sdělení svozové firmy Respono Vyškov se nepodařilo při posledním

svoz komunálních odpadů vyvézt všechny připravené popelnice. Jako důvod
byl uvedeni místy namrzlý povrch komunikací, kdy jejich velká technika má
problém se dostat k několika místům v obci. Z tohoto důvodu žádáme občany,
aby si v zimním období podle počasí dávali popelnice z problémových lokalit
na přístupnější místa, kde se technika dobře dostane, aby mohly být příště
svezeny všechny nádoby. Není možné v tomto nestabilním počasí, kdy
střídavě mrzne a taje, udržet sjízdnost komunikací vždy podle představ
svozové firmy. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
5. Dále žádáme občany, aby při náledí a sněhu neparkovali svoje auta na

obecních komunikacích, hlavně na méně přístupných místech jako třeba Kozí
hřbety. Potom nejsme schopni v takto omezených lokalitách udržovat
sjízdnost cest. Auta si parkujte na svých pozemcích nebo na jiných místech,
kde ničemu nebrání. Dekujeme.
6. Pojízdná prodejna Tovačov bude ve středu 19.12.2018 prodávat ve 12.30 hod

u obecního úřadu: kapra 1. třída za 100,- Kč, kapra výběr za 108,- Kč, amura
za 120,- Kč a tolstolobika za 70,- Kč
7. Základní a Mateřská škola v Rozstání si Vás dovoluje pozvat na vánoční

výstavku, která proběhne od 17.12 – 20.12. 2018 od 8 – 16 hodin v základní
škole. Všichni jste srdečně zváni.
8. Pokud má někdo zájem o křemičitý písek, může si ho zdarma odvézt

z fotbalového hřiště, kde je uložen. Jedná se o vysátý písek z tenisových
kurtů, takže je mírně proložen hlínou. Není vhodný do betonu,ale spíše
na podsyp.
9. Starosta obce žádá občany, aby neodklízeli posypový materiál vysypaný na
chodnících a místních komunikacích. Obec je zodpovědná za schůdnost a
případné odškodnění za možné úrazy, takže je nutné tento posyp dočasně

strpět. Úklid bude proveden až podle počasí nebo v jarních měsících. Žádáme,
aby tedy nikdo do tohoto posypu nezasahoval. Děkujeme za pochopení.

10. Firma NETWORk Group hledá pro provozovnu v Ostrově u Macochy

zaměstnance na pozice: pracovník/ce ve výrobě opto-vláknových prvků.
Požadují: pečlivost a manuální zručnost, dobrý zrak, vyučení. Pozice jsou
vhodné pro muže i ženy včetně absolventů. Na práci zaškolí. Nástup po
dohodě, možný ihned. Zájemci se mohou hlásit na č. telefonu 736 627 028 od
8-16.30 hod. Kontaktní osoba: ing. Lukáš Kočí.
11. Zahradnictví Kolmačka Lipovec oznamuje, že od 4. prosince jsou v prodeji
vánoční stromky: kavkazská jedle, smrk pichlavý stříbrný, smrk obyčejný.
Přijímají objednávky na hřbitovní svícny – malé i velké. (tel.516445164).
12. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 20.12.2018 v 11.15 hod prodávat u

obecního úřadu kuřice různých barev za 180 Kč/ks, krmivo pro drůbež a
králíky + vitamínové doplňky,dále pak vykupovat králičí kožky 5,Kč/ks.

