Hlášení obecního úřadu dne 7. září 2018
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v září se neobjíždí.
2. Svoz popela bude ve středu 19. 9. 2018. Další 3.10.2018. Svoz nápojového

kartonu: 21.9.2018,14.12.2018.
3. Kovošrot Dolák zahajuje 31. března 2018 výkup železného šrotu.
4. Firma NETWORk Group hledá pro provozovnu v Ostrově u Macochy

zaměstnance na pozice: dělník/dělnice pro elektromechnické montážní práce a
lakování v elektro výrobě, skladník/skladnice elektronických součástek pro
elektro výrobu, pracovníka/pracovnici pro elektromontážní práce a kontrolu
v elektro výrobě. Požadují: pečlivost a manuální zručnost, dobrý zrak,
vyučení v elektrotechnickém oboru vítáno. Pozice jsou vhodné pro muže i
ženy včetně absolventů. Na práci zaškolí. Nástup po dohodě, možný ihned.
Zájemci se mohou hlásit na č. telefonu 736 627 028 od 8-16.30 hod.
Kontaktní osoba: ing. Lukáš Kočí.
5. Plyn-servis František Čepl, Josef Marek budou v naší obci provádět

čištění a předsezónní přípravu plynových kotlů. Servis spotřebičů bude
probíhat v termínech 13.9. a 14.9. 2018. Zájemci se mohou přihlásit na
obecním úřadě.
6. Vedoucí pošty v Rozstání oznamuje změnu otevírací doby. V pondělí

bude otevřeno od 14.00 -16.30, v úterý od 8 – 10.30, ve středu 8 – 11, ve
čtvrtek od 8 – 10.30,odpoledne od 15 – 16.30 hod, v pátek od 8 - 10.30
hod.
7. Upozorňujeme všechny občany, že je do odvolání uzavřena skládka

stavebního materiálu v areálu Agro. Z důvodu recyklace není možné
další materiál ukládat. Předpokládaný termín zhruba 1 týden. O otevření
skládky budeme včas informovat.
8. MUDr. Blechta nebude v pátek 7.9.2018 v Otinovsi ordinovat.
9. Žádáme občany, aby nevypouštěli zbytky pecek ze svých pálenic do

splaškové kanalizace. Děkujeme.
10. Žádáme některé jedince, aby nezasahovali do hasičské nádrže zvané

Valenťák a nepřepouštěli vodu do kanalizace a také jinak s ní
nemanipulovali.

11. Drůbežárna Prace bude v sobotu 8.9.2018 v 11.15 hod prodávat u

obecního úřadu kuřice různých barev za 180 Kč/ks, roční slepice - 90
Kč/ks,brojlerová kuřata, housata, jatečné kachny za 200,- Kč,krmivo
pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,dále pak vykupovat králičí
kožky – 10,- Kč/ks.
12. E-ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie, a to 19. 9. 2018
od 7.30 – 14.30 hod v Rozstání i v Baldovci. Dále 26.9.2018 od č. 82 –
89,162 a celý Zásek. Také od 7.30 – 15 hodin
13. Mlékárna Otinoves hledá do nové podnikové prodejny prodavačku.

Nabízí zajímavou a zodpovědnou práci v moderním prostředí,
odpovídající pracovní ohodnocení, zaškolení na danou pozici,
zaměstnanecké benefity, nástup možný ihned. Bližší informace na čísle
telefonu 725 818 011.
14. Upozorňujeme občany, že platbu za stočné 2018 lze platit na účet číslo:

115-279500247/0100 do 30.9.2018.Variabilní symbol je číslo domu. Částka
za osobu je 1558,- Kč
15. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 4. 10. 2018 od 12.30-13.30 hodin.

