Hlášení obecního úřadu dne 7. ledna 2021
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v lednu se objíždí

28.1. 2021 od 8 – 22 hod.
2. Svoz popela bude 20.1.2021. Z důvodu nepříznivého počasí upozorňujeme

občany, aby svoje popelnice přistavili k dostupným stanovištím. Další 3.2.
2021.
3. Vedoucí pošty v Rozstání oznamuje, že pošta bude tento týden v pátek 8. 1.

2021 od 8 – 11 hodin.
4. Do naší obce přijede vinařství Holánek s pojízdnou vinotékou. Přiveze

moravská vína sudová i lahvová a bude prodávat vína ve čtvrtek od 15:00 do
15:30 před OÚ."
5. Firma Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude

provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí
a kontrol se uskuteční v sobotu dne 16.1.2021. Cena za kontrolu a čištění
komínů je 350,- Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč. Zájemci se mohou
objednat telefonicky na tel. čísle 608 748 989.
6. Mlékárna Otinoves vyhlašuje výběrové řízení na pozici: mzdová účetní,

personalistka. Náplň práce: kompletní zpracování mzdové a personální agendy
pro cca 50 zaměstnanců, měsíční zpracování mezd, přihlášky a odhlášky
zaměstnanců, nástupy a výstupy, nemocenské dávky, pracovní smlouvy, DPP,
DPČ, zápočtové listy. Požadují: znalost práce mzdového účetnictví,
středoškolské vzdělání s maturitou. Nabízí: zajímavou a zodpovědnou práci
v moderním prostředí, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity,
pracovní úvazek 6 hodin. Nástup možný ihned, kontakty: Hana Zouharová,
reditelka@mot.cz, 582 395 675, Dana Hudcová, ekonom@mot.cz, tel. 582 395 033
7. Vážení občané,
8. jelikož není možné letos pořádat Tříkrálovou sbírku osobní pochůzkou Tří

králů, bude možnost darovat finanční příspěvky na charitu buď převodem nebo
do pokladniček. Informace o převodu jsou vyvěšeny na obecních stránkách.
Pokladničky jsou celkem 3, kdy jedna je umístěna na obecním úřadě, druhá na
poště a třetí v kostele. Do těchto schránek může každý přispět kdekoliv a
termín je do 24. ledna. Následně budou odvezeny do Prostějova. Pokud to
bude možné, tříkráloví koledníci obejdou obec a napíší pouze svoji účast za
letošní rok na vaše dveře.

