Hlášení obecního úřadu dne 20. března 2018
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v březnu se

objíždí 22.3. od 8 – 22 hod.
2. Svoz popela bude ve středu 21.3.2018, další vyjímečně ve čtvrtek 5.4.
2018. Svoz nápojového kartonu: 23.3.2018, 29.6.2018,
21.9.2018,14.12.2018.
3. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí již k prodeji přísady salátu a
kedluben. Dále různé druhy substrátů, hnojiv a semen.
4. Drůbežárna Prace bude ve středu 21.3. 2018 v 11.15 hod prodávat u

obecního úřadu kuřice různých barev za 180 Kč/ks, roční slepice - 90
Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,dále pak
vykupovat králičí kožky – 10-15 Kč/ks.
5. E-on oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 28.3.2018 od

7.30 – 12 hod – celá obec, oblast směrem na Marianin a celý vrchní
konec bude vypnutý až do 15.30 hod

6. Firma Rybářství Tovačov bude ve čtvrtek 22.3.2018, a to od 13:30-13:50

hodin prodávat u OU : kapra do 2,5 kg za 84 Kč za 1 kg, pstruha 1 kg za 165
Kč, tolstolobika 1 kg za 57 Kč, amura 1 kg za 94 Kč.
7. Autodoprava Tesař pořádá v sobotu 21.4.2018 zájezd do slovenských

termálních lázní Velké Medér. Cena je 430,- Kč, dítě do 12 let 300,- Kč.
Závazné objednávky na čísle telefonu 739577513, nebo 777 060 130. Také na
e-mailu autodoprava.tesar@seznam.cz
8. Mlékárna Otinoves s. r. o. hledá do nové podnikové prodejny prodavačku.

Nabízejí zajímavou a zodpovědnou práci v moderním prostředí, odpovídající
pracovní ohodnocení, zaškolení na danou pozici, zaměstnanecké benefity.
Nutný potravinářský průkaz. Pokud máte o uvedenou nabídku zájem
kontaktujte p. Hanu Zouharovou na čísle tel. 582 395 033, 582 395 675.
občany,že 4.3.2018 dochází ke změně jízdních řádů
v Olomouckém kraji. Cestující veřejnost se s nimi může seznámit na:
www.kidsok.cz. Naší obce se týkají hlavně v obnově zajíždění ranních spojů
až k nemocnici.

9. Upozorňujeme

10. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 5.4. 2018 od 12.30-13.30 hodin.

11. Každou středu(v 15.10 hod) k nám přijede firma, která prodává

chlazenou drůbež.

