Hlášení obecního úřadu dne 4. září 2019
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v září se objíždí

5.9.2019 od 8 – 24 hod, 6.9.2019 od 0 – 1 hod.
2. Svoz popela bude 18.9.2019. Další 2.10.2019. Svoz nápojového kartonu:
27.9., 13.12.2019
3. Sbor dobrovolných hasičů Rozstání, na základě zájmu dětí, rozšiřuje základnu
mladých hasičů. Zájemci z řad dětí od pěti let pro vstup do SDH Rozstání se
mohou přihlásit na telefonech 731957263, 775335957, 774655574, nebo
osobně na poště Rozstání u paní Čejkové. První schůzka proběhne 7. září
2019.
4. Starosta obce znovu žádá občany, aby využívali nádoby na bioodpad pouze na
uložení menšího množství těchto odpadů, hlavně z kuchyní. Ostatní větší
množství, jako je tráva a větve do těchto nádob nepatří. Tyto můžete připravit
na odvoz u svých domovů, na dostupná místa, kam se dá přistavit multikára,
nebo vysypat vedle kontejnerů. Tím, že někteří jedinci okamžitě po vysypání
naplní biokontejnery svojí trávou z celé zahrady, znemožňují ostatním
občanům využívat kontejnery na účel, ke kterému jsou hlavně přistaveny.
Děkujeme za pochopení a součinnost.
5. Drůbežárna Prace bude v sobotu 7.9. v 11:15 hod. prodávat: kuřice všech barev, chovné
kohouty, roční slepice, brojlerová káčata a husokačeny mulard, jatečné kachny, krmivo pro
drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.

6. Obec Rozstání nabízí k prodeji starší a použité betonové tvárnice, tzv. štípaný

beton z jedné strany, o rozměru 40 x 20 x 20 cm, šedé barvy. Tvárnice jsou po
demontáži většinou vyplněny starým betonem. Celkem je nabízeno cca 200
ks, odběr možný i v menším množství. Cena za 1 ks je 30 Kč. Bližší
informace na obecním úřadě nebo přímo u starosty obce.
7. Prozovatel Hospůdky na Návsi v obci Studnice, přijme obsluhu za výčep. Nezkušenost s
obsluhou není překážkou, zájemce rádi zaučíme. Možnosti smlouvy jsou: - hlavní pracovní
poměr, - vedlejší pracovní poměr, - brigáda. Bližší informace na tel : p.
Kolaříková 773564171
8. Mlékárna Otinoves hledá pro své pracoviště v Otinovsi pracovníka na pozici

řidič, pracovník údržby. Požadují: řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz,
svářečský průkaz výhodou, osvědčení k obsluze parních kotlů výhodou.
Pokud máte o výše uvedenou pozici zájem, zašlete prosím svůj strukturovaný
životopis na e-mail: pam@mot.cz , případně kontaktujte číslo tel.
582 395 033.
9. Mlékárna Otinoves vyhlašuje výběrové řízení na pozici manažerka podnikové

prodejny. Požaduje středoškolské vzdělání s maturitou,komunikativnost,
organizační schopnosti, znalost na PC. Pokud máte o výše uvedenou pozici
zájem, zašlete nám strukturovaný životopis na e-mailovou adresu:pammot.cz,

nebo kontaktujte na čísle tel. 582 395 033.
10. MUDr. Bilík bude v Otinovsi ordinovat až 5.9.2019

