
 

               

Hlášení obecního úřadu dne 8.března 2023 
 

1.  ZD Vícov příjme vedoucí /-ho  a prodavačku /-če v jedné osobě do prodejny 

masa a uzenin v Rozstání. Nástup možný od 1.3.2023. Více info na telefonu 

736 631 799. 

2.  Provozovatelka obchodu s potravinami v Baldovci příjme prodavačku/če. 

Více info na telefonním čísle 725 500 210 

3.  Sokol Rozstání vás zve na turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční 

v sobotu 11.3.2023 od 13:15 na sokolovně. Registrace hráčů začíná od 

12:30. Startovné 100 Kč. Občerstvení zajištěno. 

4.  Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 9.3. 2023 s pojízdnou vinotékou. Tento 

týden nabízí polosladký Hibernal 2021 za 150 Kč (běžně 200 Kč) a 

polosuchý Ryzlink vlašský 2021 za 120 kč (běžně 160 Kč). Vinotéka bude 

stát od 15:40 - 15:50 před OÚ. 

5.  Újezdní úřad Březina oznamuje, že během měsíce března se vojenský 

prostor neobjíždí. 

6.  Každou středu k nám zajíždí dodavatel s chlazeným kuřecím masem. Do 

Baldovce přijíždí v 15 hod. a do Rozstání v 15.10 hod. 

7.  Svoz nápojového kartonu proběhne v pátek 31.3.2023. Žádáme občany, aby 

pytle s kartony ke sběrným místům dávali až den předem. 

8.  Městys Jedovnice nabízí do podnájmu od 1. 4. 2023 prostory bývalé 

prodejny COOP v Jedovnicích u benzinky. Preferujeme zájemce nabízející 

prodej potravin nebo smíšeného zboží. Hlásit se mohou i zájemci poskytující 

služby pro širokou veřejnost. Bližší informace týkající se podmínek a výše 

pronájmu získáte na tel. čísle 723 206 849. Svoje nabídky můžete zasílat na 

adresu majetek@jedovnice.cz 

9.  Stočné za rok 2023 je ve výši 2319,- Kč, platit lze na účet 115-

279500247/0100. Dále poplatek za odvoz odpadu je výši 500,- Kč na osobu 

na účet 620701/0100 a ještě poplatek ze psa ve výši 50,- Kč také na účet 

620701/0100. 

10.  Na obecním úřadě si můžete vyzvednout známku na popelnici po zaplacení 

alespoň první poloviny poplatku za svoz a nakládání s odpadem. Svozová 

firma začne kontrolovat označené popelnice od 1.4.2023. Neoznačené 

popelnice po tomto datu nebudou vyvezeny. 

mailto:majetek@jedovnice.cz


11. Na obecním úřadě je možnost zakoupit si popelnice. Plechová pozinkovaná 

110l za 1270 Kč, plastová černá 120l za 900 Kč a plastová černá 240l za 

1150Kč 

 


