Hlášení obecního úřadu dne 30. června 2022
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v červenci se zatím

neobjíždí
2. Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny.

Další ve středu 13.7. 2022, další 27.7. 2022. Termíny svozu nápojového
kartonu: 30.9., 9.12. 2022.
3. Zahradnictví Kolmačka Lipovec oznamuje, že od 1.6. 2022 vyhlašuje 50 %

slevy na veškeré balkonové květiny. Zároveň od 1.6. je změna pracovní doby
po – pá od 8 – 17, so -8 -11
4. MIS Protivanov bude odečítat stavy vodoměrů v Rozstání 7.7. – 13.7. 2022 a v Baldovci
6.7. – 8.7.2022.
5. Pošta bude 4.7. 2022 zavřena
6. Obecní úřad bude 4.7. 2022 zavřený
7. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 30.6. 202 s pojízdnou vinotékou.

Přiveze kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Vinotéka bude stát od
15.40 -15.50 hod před obecním úřadem.
8. Nikol Drůbež nabízí k prodeji : kuřice před snáškou, káčata ,husokáčata,
housata, roční slepice, chovné kohouty, jatečné kohouty , krmné směsi a
vitamíny. Datum: 6.7.202213:15 - 13:30 Rozstání- OÚ 13:30 - 13:45
Baldovec- na rozcestí
9. Nikol Drůbež nabízí k prodeji : kuřice před snáškou, káčata ,husokáčata,
housata, roční slepice, chovné kohouty, jatečné kohouty , krmné směsi a
vitamíny. Datum: 9.7.2022 9.30 – 9.45 hod Rozstání- OÚ 9.45 – 10
Baldovec- na rozcestí
10. Mlékárna Otinoves hledá do výrobního provozu dělníky. Práce je vhodná pro muže i
ženy. Nabízí: stálý pracovní poměr, odpovídající fin. ohodnocení, týden dovolené navíc,
stravenky po 1 roce příspěvek 3 % na penzijní připojištění, čtvrtletní odměny a roční
odměny. Kontakt odbyt@mot.cz nebo tel.582 395 033.
11. Mis Protivanov přijme zaměstnance na pozici provozní montér vodovodů, instalatér.
Požadují vyučení v oboru, praxe vítána, řidičský průkaz sk.B. Nabízí služební vůz,
služební telefon 25 dní dovolené, příspěvek na stravné ve výši 100,- Kč, dobré finanční
ohodnocení. Práce na provozu vodovodů a kanalizace v obcích Drahanské vrchoviny.
Nástup možný ihned. Kontakt Koudelková – tel. 724 279 000.
12. Agro Rozstání přijme do svého týmu kolegu na pozici traktorista. Požadují zájem o práci
v zemědělství, řidičský průkaz sk. T, manuální zručnost, kladný přístup k práci. Nabízí
dobré platové ohodnocení, 13. plat, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní
připojištění, sleva při odběru naturální výrobků. Nástup možný ihned. Kontakt – Josef
Jančík – tel.777 115 149
13. Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem.

Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v v 15.10 hod.

