Hlášení obecního úřadu dne 16. června 2017
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v červnu se
2.
3.
4.

5.

6.

neobjíždí.
Svoz popela bude 28.6. 2017, další 12.7. 2017. Termíny svozu
nápojového kartonu: 30.6.2017, 29.9.2017, 22.12.2017
Kovošrot Dolák zahajuje 18.3.2017 výkup druhotných surovin.
Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná
16. června v 18 hodin v zasedací místnosti v Baldovci. Na programu jsou
následující body: zahájení, plnění usnesení, hospodaření obce za rok
2016, účetní závěrka školy za rok 2016, účetní závěrka obce za rok 2016,
rozpočtové opatření, prodej a pronájem obecních pozemků, odkup
pozemků do vlastnictví obce, výběrové řízení a Smlouva o dílo „Rozstání
– soubor 8 RD“, smlouva o dílo 17-TOO8, smlouva o smlouvě budoucí
s EON, prodej ING fondu, skupina pro interní audit, diskuze a závěr.
Vážení občané, dostali jste, domů, snad každý, jedno oznámení o konání
avizovaného sjezdu rodáků Rozstání a Baldovec i s připraveným programem.
Prosíme o spolupráci, že pozvete svoje známé, či rodinu a informujte, co
nejvíce lidí, kteří by měli zájem přijet a zúčastnit se tohoto srazu, konaného
po 10. letech. Kdo by ještě potřeboval tato oznámení, která by chtěl někomu
poslat, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě. Děkujeme za součinnost.
Nábytek KASVO slaví v červnu 26.narozeniny a Vám naděluje obrovské
slevy na všechno zboží. Přijďte si vybrat z našeho širokého sortimantu na
prodejně KASVO Prostějov, Wolkerova ulice 20, bývalá BILLA.

7. E-ON oznamuje přerušení elektrické energie dne 29.6.2017 od 7.30 –

15.30 hod od čísla 114,115 po č.110,96 až 98 a ulice od č. 79 až 341.
8. Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na okrskové závody požárního sportu,
které se konají na místním fotbalovém hřišti v sobotu 17.6. od 13 hodin. Bohaté
občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. Přijďte fandit našim hasičům.
9. Firma MORAGRO Prostějov nabízí: obiloviny, šroty, směsi pro

nosnice, kačeny, kuřata, králíky, brojlery, krůty, prasata,
krmivo pro psy, kočky, pšeničné mouky přímo od výrobce. Vše
za příznivé ceny vysoké kvality. Prodej se uskuteční ve středu 21.6.
2017 v 11 hodin před obecním úřadem.
10. 14.6.2017 nebude v Lipovci ordinovat dětská doktorka.
11. MIS Protivanov oznamuje odečet vodoměrů: v Baldovci 8.7.-10.7.2017,

v Rozstání 4.7. – 10.7.2017.
12. 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 od 1.7. 2017.
13. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 14. 7. 2017 od 12.30-13.30 hodin.

