Hlášení obecního úřadu dne 23. března 2020
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v březnu se již

neobjíždí.
2. Svoz popela bude 1.4. 2020. Další 15.4.2020. Svoz nápojového kartonu

bude 27.3.2020.
3. Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od

10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek
je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.
4. Kovošrot Dolák oznamuje, že v sobotu 14. března 2020 začíná výkup

železného šrotu.
5. Mlékárna Otinoves oznamuje změnu provozní doby. Od 23.3.2020 do odvolání má prodejna
U Mlékárny změnu otvírací doby. V pondělí až pátek 7:30 - 16:00, v sobotu 7:00 - 13:00.
Zlevnili jsme pro zákazníky Nivu I. jakost na 129,-/kg.
6. Vedoucí prodejny Jednoty oznamuje změnu prodejní doby, a to následovně:

pondělí – pátek 7.15 -11.00 hod a odpoledne od 15.00 – 17.00 hod. Sobota 7.30
– 10.00 hod. Změna platí od středy 18.3.2020 do odvolání.
7. Upozorňujeme občany, že na základě zamezení šíření koronaviru vláda

doporučuje občanům starším 70 let, aby nevycházeli ze svých domovů. Pouze
v případě nutnosti, jako je návštěva lékaře nebo nákup potravin. Starosta obce
nabízí pomoc pro zvládání této situace a v případě, že se najde někdo, kdo by ji
potřeboval, ať se obrátí na obecní úřad na tel.: 582 395 417, nebo 724 263 852.
8. Vedoucí pošty v Rozstání oznamuje, že tento týden bude otevřeno 24.3.2020 a

26.3.2020 od 8 – 10 hodin. V případě nejasností nebo dotazů volejte číslo
telefonu 704 185 761.
9. Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola i
nadále v období od 24. 3. 2020 do 1. 4. 2020 uzavřena. Do 1. 4. 2020 informujte e-mailem
(ne telefonicky) mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské
školy v období od 2. 4. 2020. O dalším postupu budete znovu informováni. Zákonní zástupci
mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

10. Zápis do 1. r. ZŠ Rozstání proběhne 1. dubna 2020, bude obsahovat jen formální část bez
přítomnosti dětí a bez nutnosti přítomnosti zákonných zástupců. Zákonní zástupci mohou
vyplněné formuláře (s datem 1. 4. 2020) spolu s kopií rodného listu dítěte vkládat v zalepené
obálce do poštovní schránky umístěné vpravo od vchodu do základní školy od dnešního dne
23. 3. 2020. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 10. 4. 2020 na úřední desce
a webových stránkách školy.

