Hlášení obecního úřadu dne 30. května 2017
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v červnu se

neobjíždí.
2. Svoz popela bude 31.5. 2017, další 14.6. 2017. Termíny svozu
nápojového kartonu: 30.6.2017, 29.9.2017, 22.12.2017
3. Kovošrot Dolák zahajuje 18.3.2017 výkup druhotných surovin.
4. 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.
5. Starosta obce znovu opakovaně připomíná některým občanům, že platí

obecně závazná vyhláška č.1/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. Tímto je zakázáno používat veškeré hlučné stroje a
přístroje o všech nedělích a ve vybraných svátcích. Vztahuje se to tedy i na
kompresory a další podobná hlučná zařízení. Svoje práce a činnosti si
naplánujte na jiné dny a nerušte většinu občanů, kteří chtějí aspoň jeden den
v týdnu mít klid od této uspěchané doby. Pokud tomu někdo nerozumí a
budou se stížnosti opakovat, nezbude nic jiného, než řešit tyto přestupky
pokutami. Vy, kterých se to týká, nepovažujte tuto výtku jako nějakou šikanu
a omezování, ale většina občanů chce mít v neděli klid a nemá zájem
poslouchat vaše rachocení, tak se chovejte ohleduplně. Děkujeme.
6. V obci se našel exotický ptáček. Komu uletěl, může si ho vyzvednout u

Tihelků, Rozstání čp. 91.
7. 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.
8. Drůbežárna Prace bude v sobotu 3.6.2017 v 11.45 hod prodávat u
obecního úřadu kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční
slepice - 80 Kč/ks, káčata, housata, husokačeny, brojlerová kuřata a
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,dále pak vykupovat
králičí kožky - 5 Kč/ks.
9. Upozorňujeme občany, že ne všichni si vyzvedli smlouvy na stočné. Kdo si je

nevyzvedl, ať tak učiní, co nejdříve.
10. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí ve stálé nabídce zeleninové přísady
salátu, kedluben,květáku,kapusty,brokolice,zelí,pór, měsíční jahody, různé

druhy paprik, rajčat, okurky,dýně, cukety, patyzony, melouny. Z bylinek
oregáno, máta,meduňka, šalvěj, rozmarýn, tymián, aztézský cukr. Různé
druhy bálkonových květin, muškáty, surfinie, petunie. Dále nabízí semena,
substráty, řezané květiny, hrnkové květiny, primulky,narcisky, hnojiva,
dekorační předměty, zahradnické nářadí a potřeby. Sudová vína jsou ve stálé
nabídce.
11. Jedno

upozornění pro občany a chalupáře z Rozstání, kteří platí
stočné paušálem. Protože ne všichni čtou obecní Zpravodaj a
informace na úřední desce, kde se vše zveřejňuje, upozorňujeme
občany, že paušální stočné na rok 2017 je 1 479 Kč na osobu.
Pokud tedy platíte přes účet, prosíme o platbu v této výši a podle
počtu trvale žijících osob v domácnosti. Bližší informace je možno
upřesnit na obecním úřadě. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Účet: 115-279500247/0100

12. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 15. 6. 2017 od 12.30-13.30 hodin.
13. Každou středu(v 15.10 hod) k nám přijede firma, která prodává

chlazenou drůbež.

