Hlášení obecního úřadu dne 21. března 2019
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v dubnu se objíždí

4.4.2019 od 8-22 hodin.
2. Svoz popela bude 3.4.2019. Další 17.4.2019. Svoz nápojového kartonu:
29.3., 28.6.,27.9., 13.12.2019
3. Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce,které se koná

v pátek 22.3.2019 v 17 hodin v zasedací místnosti v Rozstání. Na programu
jsou následující body: zahájení, rozpočtová opatření, bezúplatný převod
sirény, stanovisko k výstavbě základové stanici T-Mobile, prodloužení
pronájmu bytu, smlouva na přestupkovou komisi, smlouva na zřízení věcného
břemene, žádosti o příspěvek, schválení stanov Mikroregionu, provozní řád
dětského hřiště, pronájem obecní hospody, nabídka obci na odkup bývalého
Stavomatu, diskuse a závěr.
4. E-ON provozovatel distribuční soustavy oznamuje, že z důvodu plánovaných

prací na zařízení distr.soustavy bude dne 29.3.2019 od 7.30 – 15.00 hodin
vypnutá elektrická energie od čp. 100,24,16,10, parc. č. 1386/2 po konec obce
sm. Lipovec a Baldovec, mimo hřbitov.
5. 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.

6. Firma JUKKA bude ve čtvrtek 28. března ve 15.15 hod prodávat následující

stromky k jarní výsadbě: jabloně,hrušně,meruňky, nektarinky, broskve,
odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, oskeruše,
keřové a stromkové rezistentní angrešty, rybízy, lísky, ostružiny,stolní vinnou
révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé
vrby, okrasné trávy, sazenice jahod.
7. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí přísady salátu, kedluben. Dále měsíční

jahody, nová semena, různé druhy substrátů, hnojiva, řezané květiny, primule,
belisky, pomněnky. Přijímá objednávky na ovocné stromky na čísle tel.
516 445 164
8. Drůbežárna Prace bude v úterý 26. 3. v 11:15 hod. prodávat: kuřice všech
barev, chovné kohouty, roční slepice za 90 Kč/ks,brojlerová kuřata,káčata,
husokačeny, krmivo pro nosnice a králíky + vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

9. Mlékárna Otinoves s.r.o. hledá pro své pracoviště v Otinovsi pracovníka na

pozici řidič, pracovník údržby. Požadují: řidičský průkaz skupiny C, profesní
průkaz, svářečský průkaz výhodou, osvědčení k obsluze parních kotlů
výhodou. Bližší informace na čísle telefonu 582 395 033 nebo 582 395 675,
e-mail: pam@mot.cz
10. MUDr. Bilík bude v Otinovsi ordinovat 28.3.2019
11. Stočné na letošní rok je 1530,- Kč na osobu. Lze již platit na číslo účtu: 115-

279500247/0100, VS je číslo domu.

