Hlášení obecního úřadu dne 26. dubna 2019
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v květnu se

neobjíždí.
2. Svoz popela bude 1.5.2019. Další 15.5.2019. Svoz nápojového kartonu:
28.6.,27.9., 13.12.2019
3. Oznamujeme občanům, že od 1.4.2019 bude otevřeno dětské hřiště u základní školy pro
veřejnost. Ve všední dny od 16:00 do 20:00 hod. Sobota a neděle od 9:00 do 20:00 hod.
Přístup na hřiště bude brankou u vstupu do mateřské školy. Žádáme o dodržování
provozního řádu a pořádku na hřišti.
4. Zahradnictví Ševčík z Babic k nám přijede 29.4., 6.5.,13.5.,20.5. 2019 a bude před
obecním úřadem v 17 hodin prodávat přísady zeleniny, rajčata, papriky, balkónové a
ostatní květiny k jarní výsadbě.
5. Autodoprava Tesař s. r. o. pořádá dne 4. května 2019 zájezd do Slovenských termálních
lázní Velký Medér. Cena za dospělou osobu je 430,- Kč, za dítě do 12 let 300,- Kč. Další
dotazy a závazné objednávky na čísle telefonu 739 577 513 – Jitka Tesařová nebo
777 060 130 Oto Tesař, ale také na emailu: autodoprava.tesar@seznam.cz
6. 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.

7. Drůbežárna Prace bude v úterý 30.4.,ve středu 8.5.,v sobotu 18.5. 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.
8. Zahradnictví Kolmačka Lipovec oznamuje změnu pracovní doby: Po- Pá 8 –
18 hodin, v sobotu od 8 – 14 hodin. Nabízí přísady salátu, kedluben,
brokolice, celeru, květáku, kapusty. Dále nabízí 17 druhů rajčat, 10 druhů
paprik, velký výběr balkonových květin – muškáty obyčejné i převislé,
surfinie verbenu, bakopu, levanduli, gazánii, begonky obyčejné i převislé,
azalky, glochemu, nová semena, různé druhy substrátů, hnojiva, řezané
květiny, primule, belisky, pomněnky. Přijímá objednávky na ovocné stromky
na čísle tel. 516 445 164.
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 a dále hledá do výrobního provozu na pracoviště

v Otinovsi brigádníky na práci v týdnu i o víkendech. Dále hledají studeny na
letní brigádu. Kontakty viz výše.
10. MUDr. Bilík bude v Otinovsi ordinovat 16.5.2019
11. Stočné na letošní rok je 1530,- Kč na osobu. Platit na číslo účtu: 115-

279500247/0100, VS je číslo domu. Termín: 30.6.2019.

