Hlášení obecního úřadu dne 21. února 2020
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v únoru se objíždí

27.2.2020 od 8 – 13 hod
2. Svoz popela bude 4.3.2020. Další 18.3.2020. Z důvodu namrzlých cest,

žádáme občany, aby popelnice svezli k dostupným místům.
3. Agro Rozstání, družstvo přijme do svého týmu kolegy na pozici

zootechnik. Nabízí zaškolení na pracovní pozici, dobré platové
ohodnocení, 13.plat, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní
připojištění, závodní stravování, sleva při odběru naturálních výrobků,
nástup možný ihned. Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktuje prosím
Zdeňku Grmelovou, tel. 731 616 534
4. Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od

10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek
je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.
5. Drůbežárna Prace bude v sobotu 29.2.,14.3. v 11:15 hod. prodávat: mladé

kuřice a chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky,
vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
6. SDH oznamuje,že dnes 21.2.2020 bude půjčovat masky na masopustní

průvod, který se bude konat v sobotu 22.2.2020. Půjčovat budou
v klubovně na obecním úřadě od 18 hodin.
7. Firma Svoboda-Lučice bude v sobotu 22. února prodávat nosné

kuřice,barva červená a černá, stáří 16 týdnů za 145,- Kč. Prodej se
uskuteční v 11.50 hod u Jednoty.
8. Firma Topenářský servis s. r. o. bude provádět v naší obci revize kotlů na

tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly
kotlů na plynná paliva. Zájemcům o kotlíkovou dotaci pomůžeme
s vyřízením dotace pro rok 2020 a můžeme vám kotel nainstalovat. Termín
revizí a kontrol se uskuteční v neděli 23.2.2020. Cena za kontrolu a čištění
komínu 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 telefonním čísle: 608 748 989
9. Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Magistrátu města Prostějova,

kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních
hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto
lesů, jež se nacházejí v katastrálních územních upřesněných vyhláškou, mohou
bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Magistrátu města
Prostějova, odboru životního prostředí.
10. MUDr. Bilík (gynekolog) ordinuje v Otinovsi 19.3.2020

