Hlášení obecního úřadu dne 26. září 2018
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v září se neobjíždí.
2. Svoz popela bude ve středu 3. 10. 2018. Další 17.10.2018. Svoz

nápojového kartonu: 14.12.2018.
3. Kovošrot Dolák zahajuje 31. března 2018 výkup železného šrotu.
4. Drůbežárna Prace bude ve sobotu 29.9.2018 v 11.15 hod prodávat u

obecního úřadu kuřice různých barev za 180 Kč/ks, roční slepice - 90
Kč/ks,brojlerová kuřata, housata, jatečné kachny za 200,- Kč,krmivo
pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,dále pak vykupovat králičí
kožky – 10,- Kč/ks.
5. Vedoucí pošty v Rozstání oznamuje změnu otevírací doby. V pondělí

bude otevřeno od 14.00 -16.30, v úterý od 8 – 10.30, ve středu 8 – 11, ve
čtvrtek od 8 – 10.30, odpoledne od 15 – 16.30 hod, v pátek od 8 - 10.30
hod.
6. Žádáme občany, aby nevypouštěli zbytky pecek ze svých pálenic do

splaškové kanalizace. Děkujeme.
7. Zahradnictví Ševčík z Babic nad Svitavou bude v pondělí 1. října

prodávat před obecním úřadem v 16 hodin macešky za 9,- Kč.
Chrysantémy za 60 nebo 100,- Kč
8. Autodoprava Tesař pořádá dne 20. října 2018 zájezd do Slovenských

termálních lázní Velký Medér (Čalovo). Cena za dospělou osobu je 430,Kč a dítě do 12 let 300,- Kč. Další dotazy a závazné objednávky na
telefonních číslech 739 577 513 (Jitka Tesařová) nebo 777 060 130 (Oto
Tesař).
9. Žádáme některé jedince, aby nezasahovali do hasičské nádrže zvané

Valenťák a nepřepouštěli vodu do kanalizace a také jinak s ní
nemanipulovali.
10. E-ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 26.9.2018 od
č. 82 – 89,162 a celý Zásek. Také od 7.30 – 15 hodin
11. Mlékárna Otinoves hledá dělníky do výrobního provozu – brigádníky na

práci o víkendech. Nabízí zajímavou a zodpovědnou práci v moderním
prostředí. Pokud máte o nabídku zájem kontaktujte číslo telefonu
582 395 033.

12. Upozorňujeme občany, že platbu za stočné 2018 lze platit na účet číslo:

115-279500247/0100 do 30.9.2018.Variabilní symbol je číslo domu. Částka
za osobu je 1558,- Kč
13. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 4. 10. 2018 od 12.30-13.30 hodin.

