Hlášení obecního úřadu dne 13. února 2019
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v únoru se objíždí

28.2.2019 od 8- 22 hod.
2. Svoz popela bude 20.2.2019. Další 6.3.2019. Svoz nápojového kartonu:
29.3., 28.6.,27.9., 13.12.2019
3. Žádáme občany, kteří nemají svoje popelnice na komunální odpad, aby si je

zajistili. Na obecním úřadě jsou k dispozici kovové i plastové za nákupní
ceny. Nelze odkládat komunální odpad v pytlích na sběrných místech u
kontejnerů po celé obci. Zde nám nikdo komunál neodváží, tato místa jsou
určena pouze na tříděný odpad. Děkujeme za pochopení.
4. NETWORK GROUP, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovník/ce ve
výrobě opto-vláknových prvků v obci Ostrov u Macochy. Požadujeme dobrý
zrak, šikovnost a cit pro drobnou mechaniku. Nástup je možný ihned.
Nabízíme odpovídající finanční ohodnocení, ranní směnu, nástupní bonus a
další. Bližší informace naleznete na úřední desce nebo na telefonu
736 627 028. Kontaktní email l.koci@nwg.cz.

5. Vedoucí pošty oznamuje, že pošta bude od 11.2 . - 15.2. 2019 z důvodu

dovolené zavřená.
6. MUDr. Blechta oznamuje, že v pátek 15.2. 2019 nebude v Otinovsi ordinovat.
7. SDH oznamuje,že zítra 13. února a v pátek 15.února bude na obecním úřadě
půjčovat masky na masopustní průvod. Vždy od 18 – 19 hodin.
8. Před budovou základní školy stojí funkční pultový mražák. Kdo má
zájem,může si ho odvést.
9. Mlékárna Otinoves s.r.o. hledá pro své pracoviště v Otinovsi pracovníka na

pozici řidič, pracovník údržby. Dále vyhlašuje výběrové řízení na pozici
manažer nákupu, prodeje a logistiky. Bližší informace na čísle telefonu
582 395 033 nebo 582 395 675, e-mail: pam@mot.cz
10. Drůbežárna Prace bude v sobotu 16.2.,27.2., v 11:15 hod. prodávat: kuřice
červené za 170 Kč/ks, roční slepice za 90 Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky
+ vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
11. Dále žádáme občany, aby při náledí a sněhu neparkovali svoje auta na
obecních komunikacích, hlavně na méně přístupných místech jako třeba Kozí
hřbety. Potom nejsme schopni v takto omezených lokalitách udržovat
sjízdnost cest. Auta si parkujte na svých pozemcích nebo na jiných místech,
kde ničemu nebrání. Děkujeme.
12. MUDr. Bilík bude v Otinovsi ordinovat 21.2.2019
13. Stočné na letošní rok je 1530,- Kč na osobu. Lze již platit na číslo účtu: 115-

279500247/0100, VS je číslo domu.

