Hlášení obecního úřadu dne 2. června 2022
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v červnu se objíždí:

16.6. od 8 – 24, 23. 6.od 8 – 24 hod.
2. Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny.

Další ve středu 15.6.2022, další 29. 6. 2022. Termíny svozu nápojového
kartonu: 24.6.,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. Sbor dobrovolných hasicíů Rozstání vás srdečně zve na dětský den a kácení máje, které se
uskuteční v soboru 4.6. 202 ve 14 hod. Od 15 hod bude připravena ukázka práce policistů,
pěna od hasičů, soutěže. Občerstvení je zajištěno – makrely cigáro, pivo, limo, zmrzlina
pro dědi.
5. EG.D oznamuje přerušení elektrické energie, a to v pátek 17.6.v době od 7.30 – 14.30 hod
na celém vrchním konci od čísla 1 do čísla 52.
6. 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.
7. 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.
8. 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
9. V sobotu 4. června proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
Sbírat se budou baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla,
zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící
prostředky, čistící prostředky na okna, podlahy odpad a WC, ale také zaolejované hadry,
nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej. Z elektrozařízení –
chladničky, pračky,sporáky, vysavače, vrtačky,mikrovlnné trouby, myčky, žehličky,
fritovací hrnce, pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, videa, telefony,
kopírky, kamery, elektrické hračky. Sběr proběhne v sobotu 4. června v Rozstání od 8 –
8.30 u obecního úřadu. V Baldovci od 9 – 9.15 u zrcadla. Prosíme občany, aby na
plechovky nebo kanystry napsali o jaký nebezpečný odpad se jedná a všechno musí být
v uzavřených nádobách s víkem. Jedná se pouze o zmíněné odpady, takže nenavážejte nic
jiného, co do tohoto svozu nepatří, na to bude včas vyhlášen další termín. Dále žádáme
občany, aby navezený odpad nepřehrabovali.

