Hlášení obecního úřadu dne 9. července 2020
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v červenci se

neobjíždí.
2. Svoz popela bude 22.7.2020. Další 5.8.2020. Svoz nápojového kartonu:

26.6., 25.9., 11.12.
3. Poplatek za stočné na letošní rok je ve výši 1515,- Kč na osobu. Platbu

převeďte na účet číslo: 115-279500247/0100. Variabilní symbol je číslo
domu. Z důvodu nouzového stavu prosíme o bezhotovostní platbu na výše
uvedený účet do 31.7.2020.
4. Mlékárna Otinoves s. r.o. hledá do výrobního provozu na pracoviště v Otinovsi
pracovník na pozici Pasterant (vhodné pro ženy i muže). Požadují střední
odborné vzdělání s maturitou, se zaměřením na technologii výroby, praxe
v potravinářství vítána, časová nezávislost, časová flexibilita, potravinářský
průkaz. Nabízí stálý pracovní poměr (doba určitá), odpovídající finanční
ohodnocení, týden dovolené navíc a další zaměstnanecké benefity, zaškolení na
uvedenou pozici. Pracovní doba od 5 – 13.30 hod. Dále hledá do výrobního
provozu na pracoviště v Otinovsi studenty na letní brigádu. Pokud máte o výše
uvedené nabídky zájem, kontaktujte e-mailovou adresu: pam@mot.cz nebo tel.
č. 582 395 033.
5. Vedoucí pošty oznamuje, že je nově v Rozstání zřízena Balíkovna. Znamená
to, že je možné doručení balíku do Balíkovny. Balík do balíkovny je cenově
nejdostupnější balík české pošty, který si můžete objednat v kterémkoli eshopu a nechat si ho zaslat na pobočku do Rozstání. Dále je u nás na poště
nově zřízeno kontaktní místo Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Na
kontaktním místě je pro občany zajištěn informační servis a služby v rozsahu
podatelny. Mimo jiné zde můžete vyřídit registraci k největší zaměstnanecké
zdravotní pojišťovně, podat žádost o příspěvky z preventivních programů,
provést registraci novorozence nebo podat přehled OSVČ. Vedoucí pošty
oznamuje uzavření pošty v pátek 10. července. Dále bude pošta uzavřena ve
dnech 20. - 24. července. Dnes ve čtvrtek 9. července bude v 17.00 hod
schůzka mladých hasičů na hřišti za školou.
6. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 16.7. , 31.7. , 27.8. v 11:15

hod. prodávat:mladé červené kuřice, roční slepice,brojlerová kuřata, káčata,
housata, husokačeny a krůty,krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.
7. Obec Bousín nabízí k pronájmu obchod, který je vybavený. Pronájem nabízíme

za zvýhodněných podmínek, podmínkou je provoz s potravinami a smíšeným
zbožím. V případě zájmu a bližších informací prosím kontaktujte na tel.: 775
412 556

