Hlášení obecního úřadu dne 29. října 2018
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v říjnu se

neobjíždí. V listopadu 15.11.2018 od 8 – 15 hod.
2. Svoz popela bude ve středu 31. 10. 2018. Další 14.11.2018. Svoz
nápojového kartonu: 14.12.2018.
3. MUDr. Blechta nebude v pátek 26.10. a v pondělí 29.10.2018 ordinovat.
4. Starosta obce svolává ustavující veřejné zasedání, které se koná ve středu

31.10.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Rozstání.
5. V Baldovci se našlo šedé mourovaté kotě, kdo ho postrádá, může si jej

vyzvednout u Novotných.
6. Z důvodu závažné poruchy na multikáře informujeme, že již v letošním

roce nebude možnost jejího využití. Žádáme občany, aby již
nepřipravovali hromádky s odpady, klestím a listím, tak jak jsou zvyklí.
Generální oprava multikáry bude provedena až v zimním období, takže
se může využívat až od příštího roku.
7. E-ON oznamuje přerušení elektrické energie 12.11.2018 od 7.30 – 9.30.

Odběratelská trafostanice Rozstání Agrodružstvo.
8. Zahadnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky, chryzantémy,vřesy, dýně i

okrasné, sudové víno, burčák. Přijímá objednávky na dušičkovou vazbu
(tel.516445164).

9. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 1.11.2018(dále 10.11.) v 11.15 hod

prodávat u obecního úřadu kuřice různých barev za 180 Kč/ks, roční
slepice - 90 Kč/ks,brojlerová kuřata, housata, jatečné kachny za 200,Kč,krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,dále pak
vykupovat králičí kožky – 10,- Kč/ks.
10. Mlékárna Otinoves hledá dělníky do výrobního provozu – brigádníky na

práci o víkendech. Nabízí zajímavou a zodpovědnou práci v moderním
prostředí. Pokud máte o nabídku zájem kontaktujte číslo telefonu
582 395 033.
11. Upozorňujeme občany, že platbu za stočné 2018 lze platit na účet číslo:

115-279500247/0100 do 30.9.2018.Variabilní symbol je číslo domu. Částka
za osobu je 1558,- Kč

12. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 15. 11. 2018 od 12.30-13.30 hodin.
13. Kovošrot Dolák zahajuje 31. března 2018 výkup železného šrotu.

