Hlášení obecního úřadu dne 30. listopadu 2018
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v prosinci se

neobjíždí.
2. Svoz popela bude ve středu 12. 12. 2018. Další výjimečně ve čtvrtek
27.12.2018. Svoz nápojového kartonu: 14.12.2018.
3. Obecní úřad spolu s hasiči pořádají v sobotu 1.12. slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Začátek je v 17 hodin před obecním úřadem. Přijděte
přivítat vánoční čas. Je připraveno občerstvení svařák, čaj, opékaný
kabanos a bude i ohňostroj.
4. Z důvodu uspíšení opravy multikáry mohou občané opět využívat této

svozové služby.
5. BLACK FRIDAY v nábytku KASVO od 15.11.2018 až do vyprodání
zásob. Zlevněno přes 100 druhů zboží. Přijďte si vybrat z našeho
širokého sortimentu na prodejnu KASVO Prostějov, Wolkerova ulice 20,
bývalá BILLA
6. Pokud má někdo zájem o křemičitý písek, může si ho zdarma odvézt

z fotbalového hřiště, kde je uložen. Jedná se o vysátý písek z tenisových
kurtů, takže je mírně proložen hlínou. Není vhodný do betonu,ale spíše
na podsyp.
7. Rekreační středisko Baldovec Vás srdečně zve na americké čertovské speciality ve
dnech 30.-2.12. Rezervace stolů přijímáme na tel. 606 744 265, nebo na mailu
info@baldovec.cz Těšíme se na Vaši návštěvu
8. Firma NETWORk Group hledá pro provozovnu v Ostrově u Macochy

zaměstnance na pozice: pracovník/ce ve výrobě opto-vláknových prvků.
Požadují: pečlivost a manuální zručnost, dobrý zrak, vyučení. Pozice jsou
vhodné pro muže i ženy včetně absolventů. Na práci zaškolí. Nástup po
dohodě, možný ihned. Zájemci se mohou hlásit na č. telefonu 736 627 028 od
8-16.30 hod. Kontaktní osoba: ing. Lukáš Kočí.
9. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí chryzantémy,vřesy, dýně i okrasné,
sudové víno (tel.516445164).
10. Mlékárna Otinoves hledá do nové prodejny U Mlékárny prodavačku i
brigádnice. Nabízí: zajímavou práci v moderním prostředí, odpovídající
pracovní ohodnocení, zaškolení na danou pozici, zaměstnanecké benefity,
nástup možný ihned.Pokud máte o výše uvedenou nabídku zájem
kontaktujte číslo telefonu 725 818 011.
11. 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

12. Kovošrot Dolák končí 1.12.2018. Výkup železného šrotu začne až

v březnu 2019.
13. Drůbežárna Prace bude v úterý 4.12.2018 (další 13.12.,20.12.)v 11.15

hod prodávat u obecního úřadu kuřice různých barev za 180 Kč/ks,
roční slepice - 90 Kč/ks,brojlerová kuřata, jatečné kachny za 200,Kč,krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,dále pak
vykupovat králičí kožky 5,- Kč/ks.

