Hlášení obecního úřadu dne 18. října 2022
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v říjnu se neobjíždí .
2. Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny.

Další ve středu 19.10. 2022, další 2.11.2022. Termíny svozu nápojového
kartonu: 9.12. 2022.
3. Zahradnictví Ševčík bude v úterý 25.10. 2022 v 16 hodin prodávat před obecním
úřadem macešky všech barev, chryzantémy, kytice lesní nebo s umělými květy a další
zboží.
4. Starosta obce svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce Rozstání, které se koná
v pátek 21.10.2022 v 18 hodin. Na programu jsou následující body: zahájení, složení
slibu členů zastupitelstva, schválení programu, určení zapisovatele, schválení
návrhové komise a ověřovatelů zápisu, volba starosty obce, volba místostarosty obce,
diskuse a závěr.
5. Každou středu k nám přijede pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím masem.

Do Baldovce v 15.00 ho a do Rozstání v 15.10 hod.
6. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 20.10. 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní
sudová a lahvová vína. . Vinotéka bude jezdit jednou za týden a bude stát od 15:40 - 15:50
před OÚ."
7. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí macešky i mini macešky, jahody, chryzantémy
malé i velké v různých barvách. Dále přijímá objednávky na dušičkovou vazbu na čísle tel.
516445164.
8. Ve středu 19.10.2022 bude v Rozstání i v Baldovci vypnuta elektrika, a to od 7.30. – 14.30
hod.
9. V sobotu 29.10. proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Sbírat
se budou baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a
výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící prostředky,
čistící prostředky na okna, podlahy odpad a WC, ale také zaolejované hadry, nádoby se
zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej. Z elektrozařízení – chladničky,
pračky,sporáky, vysavače, vrtačky,mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce,
pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, videa, telefony, kopírky, kamery,
elektrické hračky. Sběr proběhne v sobotu 4. června v Rozstání od 8 – 8.30 u obecního
úřadu. V Baldovci od 9 – 9.15 u zrcadla. Prosíme občany, aby na plechovky nebo kanystry
napsali o jaký nebezpečný odpad se jedná a všechno musí být v uzavřených nádobách
s víkem. Jedná se pouze o zmíněné odpady, takže nenavážejte nic jiného, co do tohoto
svozu nepatří, na to bude včas vyhlášen další termín. Dále žádáme občany, aby navezený
odpad nepřehrabovali.
10. Ve čtvrtek 27. 10. bude v obci přistaven kontejner na objemový odpad, do kterého mohou
občané vyhodit koberce,lino a další nepotřebné věci. V Baldovci bude přistaven u
zrcadla.Odvezen bude v pondělí 31.10. 202

11. Nikol-drůbež nabízí k prodeji : kuřice různých barev,chovné kohouty, krmné směsi a
vitamíny, brambory na uskladnění červené i žluté, cibule žlutá i červená na
uskladnění, česnek konzumní i sadbový, krouhané zelí,hlavkové zelí,ořechy.
Brambory:Belana žluté, Rosara červené. Datum: 16.10.2022, 14:00 - 14:15 Rozstání- u OÚ
14:15 - 14:30 Baldovec- na rozcestí

Výsedky voleb do zastupitelstva obce Rozstání:
V zastulitelstu budou následující 4 roky za společně pro Rozstání a Baldovec
Volební strana č. 1 Společně pro Rozstání a Baldovec
Dana Hudcová
Aleš Kolář
Martin Slouka
Martin Ma ňoušek

Volbení strana č. 2 Nezávislý
Otot Tesař
Volební strana č. 3 KDú ‚ČSl
Petr Kraus
Miroslav Hrstka
Jaroslav Tihelka
Michal ‚Štrajt

12. Do naší obce přijede pojízdná čistírna peří a bude 3.10. a 4.10. 2020 od 8 –

8 hodin provádět tyto služby: čistit peří na počkání, šít prošívané deky,

duchny, polštáře, dodává i vlastní sypkovinu. Opravuje deštníky, slunečníky,
brousí nože, nůžky, nůžky na drůbež, šajby a nože do masových mlýnků.

Dovolená 10.8.2022

Vyhlas mu to prosím Tě, ještě než pojedeš.

1. Nikol Drůbež nabízí k prodeji : kuřice před snáškou, káčata ,husokáčata,

housata, roční slepice, chovné kohouty, jatečné kohouty , krmné směsi a
vitamíny. Datum: 6.7.202213:15 - 13:30 Rozstání- OÚ 13:30 - 13:45
Baldovec- na rozcestí
2. Nikol Drůbež nabízí k prodeji : kuřice před snáškou, káčata ,husokáčata,
housata, roční slepice, chovné kohouty, jatečné kohouty , krmné směsi a
vitamíny. Datum: 9.7.2022 9.30 – 9.45 hod Rozstání- OÚ 9.45 – 10 Baldovecna rozcestí

3. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 23. 6.2022 v 11:00 hod. prodávat: roční slepice, mladé
kuřice a chovné kohouty, krůty, brojlerová kuřata, káčata a housata, krmivo pro nosnice a
králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.

4. Upozorňujeme občany, že bioodpad patří do kompostéru nebo hnědých

kontejnerů, či ve větším množství je možno po dohodě odvést multicarou.
V žádném případě nepatří do příkopů u cest, kolejí polních cest ani do
obhospodařovaných luk a polí. Jedná se o porušení zákona č. 54/2020 Sb. A za
tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč. Udržujte pořádek a čistotu
nejen u svých domů, ale i na veřejných prostranstvích a v okolí obce.

1. Oznamujeme občanům, že od čtvrtka 14.4. 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.

1. V sobotu 4. června proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Sbírat
se budou baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a
výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící prostředky,
čistící prostředky na okna, podlahy odpad a WC, ale také zaolejované hadry, nádoby se
zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej. Z elektrozařízení – chladničky,
pračky,sporáky, vysavače, vrtačky,mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce,
pily, el. sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia, videa, telefony, kopírky, kamery,
elektrické hračky. Sběr proběhne v sobotu 4. června v Rozstání od 8 – 8.30 u obecního
úřadu. V Baldovci od 9 – 9.15 u zrcadla. Prosíme občany, aby na plechovky nebo kanystry
napsali o jaký nebezpečný odpad se jedná a všechno musí být v uzavřených nádobách
s víkem. Jedná se pouze o zmíněné odpady, takže nenavážejte nic jiného, co do tohoto
svozu nepatří, na to bude včas vyhlášen další termín. Dále žádáme občany, aby navezený
odpad nepřehrabovali.

1. Studénka Drůbež: nabízí k prodeji : kuřice 22 týdnů různých barev, chovné kohouty, krůty široko prsní 8 týdenní, krmné směsi a vitamíny, sadbové brambory žluté a červené. Prodej i
v místě Studénka po tel. domluvě 720 355 216. Prodej se uskuteční 15.4.2022 v Rozstání
9.30 – 9.45 hod., v Baldovci od 9.45 – 10 hod na rozcestí.

1. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 7.4.2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní
sudová a lahvová vína. Tento týden bude za zvýhodněnou cenu polosladký Hibernal 2020 za
150 Kč (běžně 200 Kč) a suché Zweigeltrebe 2019 za 150 Kč (běžně 200 Kč).Vinotéka bude
jezdit jednou za dva týdny a bude stát od 15:40 - 15:50 před OÚ."

1.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině vyhlašují sbírku
materiální pomoci. Aktuálně jsou nejvíce potřeba konzervy a paštiky,
šampony a zubní pasty a kartáčky. Naše obec bude požadované
potřebné materiály vybírat ve dnech 4. 4. – 13.4.2022v budově
obecního úřadu vpravo pod schody v suterénu vždy od 8 do 15
hodin. Prosíme o rozdělení konzerv a hygienických materiálů do
samostatných balíčků. Děkujeme.

1. Obec Bousín zve občany na počítačový kurz pro začátečníky i pokročilé.

Vyučovat se bude každý čtvrtek od 17 – 20 hodin na obecním úřadě
Bousín. Dále obec Bousín zve na debatní kroužek, který se uskuteční
každou středu od 19 – 20 hodin v zasedací místnosti Bousín. Dále obec
Bousín pořádá anglický kurz pro pokročilé, který je každou středu od 17 –
18 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě. A ještě pořádá každou
středu cvičení s Kubíčkem od 17 – 18 hodin v KD Bousín. Všechny kurzy
jsou zdarma.

4. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 4.11.. v 11:00 hod. prodávat: mladé kuřice za 200
Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí
kožky - cena 10 Kč/ks.

6. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 4.11.2021s pojízdnou vinotékou.
Přiveze kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Vinotéka bude stát od
15:40 - 15:50 Před OÚ.
1. Starosta obce znovu upozorňuje některé jedince, že je třeba, aby svoje odpady

třídili do kontejnerů a ne je ukládali na sběrná místa v pytlích a krabicích
dohromady. A pokud bude někdo přistižen při takovémto nakládání s odpady,
může mu být uložena celkem vysoká pokuta. Po vytřídění papíru, plastů, skla a
plechovek se musí dát zbytek do komunálního odpadu, tedy do popelnic.
Pokud je někdo nemá, jsou k dispozici na obecním úřadě za úplatu. Je
nepochopitelné, že se někteří jedinci tak nezodpovědně vůči všem ostatním
chovají, jako čuňata. Kdo se pak má po vás v těch zapáchajících odpadcích
přehrabovat a třídit je?

1. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 24. 3. 2022 s pojízdnou vinotékou.

Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. Tento týden bude za zvýhodněnou cenu
nasládlé Rulandské bílé za 145 Kč (běžně 180 Kč) a suchý Neronet za 130 Kč
(běžně 160 Kč). Vinotéka bude jezdit jednou za dva týdny a bude stát od 15:40
- 15:50 Před OÚ.

1. Firma Juriga z Troskotovic bude v sobotu 11. 9. v 16:45 hodin u OÚ prodávat

brambory na uskladnění a cibuli. Brambory - 8,- Kč za 1 kg, baleny po 25 kg,
cibule 15,- Kč za 1 kg, balena po deseti kilogramech. Stanoviště bude před
obecním úřadem

1. Do naší obce přijede soukromý pěstitel brambor z Vícova. Nabízí rané brambory odrůdy
Impala, vypěstované bez umělých hnojiv. Cena 12 Kč/Kg. Dále bude přijímat objednávky
na brambory krmné a k uskladnění. Prodej se uskuteční v pátek 17.9. v 17:20 před obecním
úřadem.

1. Firma Jukka bude ve čtvrtek 31. března prodávat v čase 15.15 - 15.45 hodin u

Obecního úřadu v Rozstání následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně a
hrušně i sloupcovité, meruňky, nektarinky, mininektarinky, broskve, rezistentní
švestky vhodné na pálení, švestky japonské, ryngle, durancie, třešně, višně,
třešňovišně, višně keřové, kdouloně, olivy, moruše bílé, mrazuodolný fíkovník,
granátové jablka, bez černý, ziziphus jujuba, roubované ořešáky, keřové a
stromkové rezistentní angrešty, keřové a stromkové rybízy černé a červené,
stromkové josty, lísky keřové, ostružiny, maliny, malinoostružiny,
malinojahody, stolní vinnou révu, kanadské, indiánské a čukotské borůvky,
růže keřové i stromkové, rododendrony, azalky, sazenice jahod, brusinky, 3odrůdový ibišek, samosprašné kiwi, liči, aronie keřové, klematis, pustoryl, dřín
jedlý odrůdový, hortenzie, motýlí keře, čilimník a jiné. Více informací najdete
na letácích ve vašich poštovních schránkách.

Prosím o zaplacení stočného za rok 2021 v částce 1617,- Kč.
Nebo pošlete, kdy jste provedla úhradu. Zatím jsem to
nespárovala a nenašla.
Účet: 115-279500247/0100, VS číslo domu
Děkuji
Hrstková M.
Tel. 582 395 417

1. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí: přísady salátu, kedluben, květáku,

celeru, zelí, brokolice, pórku, kapusty, růžičkové kapusty. Již má v prodeji
velký výběr balkonových květin – muškáty vzpřímené, muškáty převislé
plnokvěté, různé barvy surfinií, million bels, bacopy ve 3 barvách, lantana,
převislé verbeny, kopretiny,černookou Zuzanu, begonie, glechomu, Dále v
prodeji jsou jahody měsíční, jahody obyčejné, máta, rozmarýn, 516445164.
Tradičně v nabídce stáčená vína.

1. Drůbežárna Prace bude ve středu 23. 6. v 11:00 hod. prodávat:kuřice

červené, chovné kohouty, slepice ve snášce, housata, brojlerová kuřata,káčata,
husokačeny Mulard, krůty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
1. Studénka drůbež nabízí k prodeji: kuřice různých barev 22 týdnů, roční slepice

za 80,- Kč, káčata, husokačeny, krmné směsí, vitamíny. Prodej i v
místě Studénka po tel. domluvě 720 355 216. Přijedou v neděli 4. července
2021 do Rozstání ve 9.30 hod a do Baldovce v 9.45 hod.

2. Studénka drůbež nabízí k prodeji: kuřice 22 týdnů různých barev, krůty bílé,

husokačeny, housata, kačeny, perličky, brojlerová kuřata, krmné směsí,
vitamíny, brambory konzumní (8kč/kg) Prodej i v místě Studénka po tel.
domluvě 720 355 216. V Rozstání 13.15 – 13.30 v Baldovci 13.30 – 13.45
hod.
3. Studénka drůbež nabízí k prodeji: kuřice, chovné kohouty, krůty, holokrčky,

malé husy, kačeny, husokačeny, brojlerová kuřata, krmné směsí, vitamíny. Do
Rozstání přijede 10. 6. 2021 v 9.30 – 9.45 hod., do Baldovce v 9.45 – 10 hod.
Prodej i v místě Studénka po tel. domluvě 720 355 216
4. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 10. 6. v 11:00 hod. prodávat: kuřice, chovné kohouty,
slepice ve snášce, brojlerová kuřata, káčata, husokačeny Mulard, krůty krmivo pro nosnice
a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

Vyvěšeno: 12.5.2022
Na internetové stránce vyvěšeno: 12.5.2022
Sňato: 31.12.2022

Odpadky se u nás hází do koše a ne podlahu

5. Drůbežárna Práce bude ve středu 5.5.2021 v 11.15 prodávat mladé červené

kuřice, chovné kohouty, slepice ve snášce, krmivo pro nosnice a králíky,
vitamínové doplňky, dále vykupovat králičí kožky za 10 Kč/ks,

6. Na základě žádosti firmy RESPONO, která u nás provádí svoz komunálního

odpadu, vyzýváme občany, aby si svoje popelnice vždy v den vývozu
připravovali na dostupná a viditelná místa max. do 6 hodin ráno. Na pozdější
reklamace, že nebyla někomu nádoba vysypána, protože nebyla včas
přistavena, se nebude brát zřetel. Není možné, aby pracovníci hledali
popelnice po soukromých pozemcích a různě u domů. Tyto problémy
posádky při práci neúměrně zdržují a délka svozů se značně prodlužuje.
Zástupci firmy RESPONO děkují za pochopení a spolupráci při zajištění
plynulého svozu odpadů.

7. Firma JUKKA bude prodávat ve čtvrtek 22. dubna 2021 v čase 15.15 - 15.45

hod následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně a hrušně i sloupovité,
meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, švestky
japonské, durancie, třešně, višně, třešňovišně, kdouloně, oskeruše, jedlé
kaštany semenáče v kontejneru v akci za 120 Kč kus, keřové a stromkové
rezistentní angrešty, keřové rybízy černé a červené, keřovou jostu, lísky
stromkové, ostružiny, maliny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské

borůvky, kiwi, fíkovníky, růže keřové i stromkové, rododendrony, azalky,
stálozelené magnólie, převislé vrby, sazenice jahod a jiné.

8. Stočné je v letošním roce 2021 v částce 1617,- Kč na jednu osobu. Z důvodu

nouzového stavu doporučujeme platit na účet: 115-279500247/0100, VS je
číslo domu. Termín je do 31.7.2021. Více informací na našich webových
stránkách www.rozstani.eu

9. Drůbežárna Prace bude v pátek 22. 1.2021 v 11:15 hod. prodávat: mladé červené
kuřice,krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí
kožky - cena 10 Kč/ks.
10. Obec Niva nabízí pronájem obecního bytu č. 1. Jedná se o sociální byt velikosti 57,5
m2. Bližší informace na internetových stránkách obce Niva.
11. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 1.4.2021 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní
moravská vína sudová i lahvová. Z důvodu uvolnění skladu pro nová vína je tento týden za
100 Kč polosladké mladé víno Rulandské šedé 2020 (běžně 150 Kč) a za 120 Kč výrazné
suché Veltlínské Zelené 2017 (běžně 150 Kč). Vinotéka bude stát od 15:00 - 15:15 Před
OÚ."
12. Studénka Drůbež nabízí k prodeji: kuřice 22 týdnů, chovné kohouty,

husokačeny, brojlerová kuřata, kalimera, housata, lamberské housata, krmné
směsí, vitamíny. Prodej proběhne v sobotu 17. 4. 2021 v Rozstání od 12.45 –
13.00 hod a v Baldovci od 13.00 – 13.15 hod

13. Znovu upozorňujeme některé nezodpovědné občany, aby neházeli odpady ze

slámy a hnoje, a dále pecky z vypálené slivovice a podobné odpady, do
splaškové kanalizace. Takové odpady znečišťují a ucpávají čistící systém
celého zařízení a tím se značně zvyšují náklady na jeho správnou funkčnost.
Pak se logicky zvyšuje i cena stočného. Všichni pak za tyto jednotlivce na
stočném zbytečně doplácíme… Svoje odpady třiďte a likvidujte, jak se má.
Obec je dostatečně vybavena kontejnery. Hnůj a slámu si nechte na svých
zahradách jako hnojivo. Je zarážející, že se neustále toto hlášení musí
opakovat, protože někomu to prostě nedochází… Děkujeme za pochopení.

Stočné 2022
Stočné je v letošním roce 2022 v částce 1798,- Kč na jednu osobu.
Z důvodu nouzového stavu doporučujeme platit na účet:
115-279500247/0100, VS je číslo domu. Termín je 31.7.2022.
Dále se platí poplatek ze psa. Ten lze platit na účet 620701/0100, VS je
opět číslo domu. Za jednoho psa je 50,- Kč, za druhého 70,- Kč a třetí
80,- Kč.

14. Do naší obce přijede vinařství Holánek s pojízdnou vinotékou. Přiveze

moravská vína sudová i lahvová a bude prodávat vína ve čtvrtek od 15:00 do
15:30 před OÚ."

15. Firma Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude

provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí
a kontrol se uskuteční v sobotu dne 16.1.2021. Cena za kontrolu a čištění
komínů je 350,- Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč. Zájemci se mohou
objednat telefonicky na tel. čísle 608 748 989.

16. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 12.11. 2020 v 11:15 hod. prodávat: mladé červené
kuřice, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.

17. Rybářství Tovačov bude ve čtvrtek 3.12.2020 prodávat u OÚ živé ryby, a to v době od
14.00 - 14.20 hodin. Prodávat se bude: kapr 1 tř. - 85 Kč / 1 kg, kapr výběr - 95 Kč / 1
kg, pstruh- 175 Kč / 1 kg, tolstolobik - 55 Kč / 1 kg, amur -98 Kč / 1 kg

18. Znovu upozorňujeme občany, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku

č.1/2013, kde je zakázáno používat veškeré hlučné stroje a přístroje mimo
vypsané svátky i o všech nedělích. Pro ty, kteří tomu nerozumí je zakázáno o
všech nedělích používat elektrické i motorové sekačky trávy, křovinořezy,
elektrické a motorové pily, štípače dřeva, vrtačky, míchačky a další jiná
hlučná motorová i elektrická zařízení, která narušují ostatním občanům
nedělní pohodu a klid. Někteří arogantní jedinci, kteří tuto vyhlášku ignorují,
ať si uvědomí, že velká většina našich občanů chce mít v neděli ticho a
odpočinek od všeho hluku. Ti, které takoví jedinci ruší, až se nebojí zavolat
policii ČR a oznámí porušení vyhlášky a narušování sousedských vztahů.

19. Zahradnictví Ševčík z Babic nad Svitavou bude v pondělí 19.10. v 15.30

hodin prodávat před obecním úřadem macešky, kytice statice, měsíční jahody,
chryzantémy dále lesní věnce a další květiny.

20. Starosta obce opakovaně upozorňuje majitele psů, aby nenechali svoje

mazlíčky volně pobíhat po obci a aby i při venčení drželi psy na vodítku.
Opakují se neustále stížnosti na takováto jednání, kdy páníček psa pustí na
volno a nevidí, že se třeba mohou pohybovat v blízkosti jiní občané a malé
děti. Argument, že zrovna Váš pes přece nikomu nic neudělá, je velmi
neobjektivní a zavádějící. Až se něco stane, bude pozdě… Chovejte se
k ostatním tak, jak byste sami chtěli, aby se ostatní chovali k Vám…
Děkujeme za pochopení.
21. Žádáme majitele psů, aby si uklízeli exkrementy po svých mazlíčcích. Obec

je tak znečištěna těmito výkaly a většině majitelů psů to nevadí. Choďte je
venčit mimo obec a ne na fotbalové hřiště, kde se pohybují děti, ne okolo
každé cesty uvnitř obce. Pak se majitelé psů diví, že je ostatní občané osočují
a slovně napadají. Pokud chcete mít psa, tak se o něj starejte a neobtěžujte
s tím druhé. Děkujeme a snad to aspoň někteří pochopí a pomohou situaci
řešit…

22. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 15. 10. v 11:15 hod. prodávat: mladé červené kuřice,
roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí
kožky - cena 5 Kč/ks.

23. Vedoucí pošty oznamuje, že je nově v Rozstání zřízena Balíkovna. Znamená

to, že je možné doručení balíku do Balíkovny. Balík do balíkovny je cenově
nejdostupnější balík české pošty, který si můžete objednat v kterémkoli eshopu a nechat si ho zaslat na pobočku do Rozstání. Dále je u nás na poště
nově zřízeno kontaktní místo Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Na
kontaktním místě je pro občany zajištěn informační servis a služby v rozsahu
podatelny. Mimo jiné zde můžete vyřídit registraci k největší zaměstnanecké
zdravotní pojišťovně, podat žádost o příspěvky z preventivních programů,
provést registraci novorozence nebo podat přehled OSVČ.

24. Drůbežárna Prace bude v pátek 2.10. 020(dále 15.10) v 11:15

hod. prodávat: mladé červené kuřice, roční slepice,brojlerová kuřata, káčata,
housata, husokačeny a krůty,krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.

Obecní úřad
Od 26.10.2020
Otevřeno:
Pondělí: 8 -12
Středa: 13 – 16
Stočné 2021

Stočné je v letošním roce 2021 v částce 1617,- Kč na jednu osobu. Z důvodu
nouzového stavu doporučujeme platit na účet: 115-279500247/0100, VS je číslo
domu.
Dále se platí poplatek ze psa. Ten lze platit na účet 620701/0100, VS je opět číslo
domu. Děkujeme.

25. Drůbežárna Prace bude v sobotu 13.6.2020 v 11:15 hod. prodávat: mladé kuřice a
chovné kohouty, roční slepice, brojlerová káčata, housata, husokačeny a krůty dále krmivo
pro drůbež a králíky,vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.

26. Poplatek za stočné na letošní rok je ve výši 1515,- Kč na osobu. Platbu

převeďte na účet číslo: 115-279500247/0100. Variabilní symbol je číslo
domu. Z důvodu nouzového stavu prosíme o bezhotovostní platbu na
výše uvedený účet do 31.7.2020.

27.

Potvrzení

Vyúčtování vodné + stočné 2019/2020
Sedláková Jana, bytem Rozstání 77:
Voda: 55 m3 x 59,5 = 3272,50 + pevná část 99 = 3371,50 Kč
Zálohy: 12x 250 = 3000 Kč
Doplatek: 372,- Kč
Stočné: 55 m3 x 51,43 = 2828,65 Kč
Zálohy: 3000,- Kč
Přeplatek: 171,- Kč
Platit: 201,- Kč

Hrstková Marie
účetní obce Rozstání

Hřbitov:
Demolice stávající zdi kolumbária- Pánek 80 102 + 16 940 Kč
Svoboda - dlažba: 325 290,- Kč

Barvy: 8369
Svíce: 12 275,- Kč
Veřejné osvětlení: Hampl Bronislav – nátěr veř. osvětlení Rozstání 90 000,Kč + Baldovec + hřbitov 17 000,- Kč
Projektová dokumentace na mosty – Baldovec 226 270 + Rozstání 180 290,Oprava kotelny v budově OÚ: 217 800,- (Sehnal L.) + montáž spalinových
cest 32 670,-(Kuběna Cyril)
Prodej domu čp. 70: 213 700,- Kč

Tomáš Voráč
Rozstání 78
798 62 Rozstání

Vyúčtování vodné + stočné
Otík:
Voda: 20 m3 x 59,50 = 1190 + pevná část 99 = 1289,- Kč
Účet: 620701/0100, VS 77
Stočné: 20 m3 x 51,43 = 1028,60 Kč
Účet: 115-279500247/0100, VS 77

Vyúčtování vodné + stočné – obecní úřad
Jirka:
Voda: 12x 59,50 = 714 + pevná část 99 = 813,- Kč
Pokud budeš platit přes účet, tak 620701/0100, VS 77
Stočné: 12x 51,43 = 617,16 = 617,- Kč
Pokud budeš platit přes účet, tak 115-279500247/0100, VS 77
Sokolovna 8.8 2020:
Elektrika: 20 kWh x 10 = 200,- Kč
Nájem: 400,- Kč
Bazén+voda: 200,- Kč
Celkem: 800,- Kč
Tady hotově

Celá budova
obecního
úřadu je do
pondělí 30. 8.
2021 zavřená

Pošta bude od
26.4 - 30.4. 2021
zavřená

28. Vážení spoluobčané, opět s příchodem jara si někteří jedinci začínají vyklízet

své pozemky a domy. Žádáme, abyste všechny likvidované věci řádně třídili a

nechali jednotlivě odvážet podle svážených konkrétních odpadů. Není možné,
aby se na místech, kde jsou kontejnery, objevovaly staré elektronické
přístroje, nábytek, nárazníky od aut a jiné součásti, pneumatiky apod. Nejen,
že tím obecním zaměstnancům komplikujete a znepříjemňujete jejich činnost,
ale ještě je obec nehezká. Sami si tak ničíme své okolí. Doma si to také
neuděláte, tak se podle toho někteří chovejte.….. Na veškeré odpady se dělá
svoz, takže vyčkejte na vyhlášení termínu, kdy budou přistaveny jednotlivé
kontejnery. Tam pak se můžete nepotřebných věcí zbavit. Kontejnery budou
opět přistaveny někdy v měsíci květnu. Ostatní spoluobčany prosíme o
spolupráci, aby při zjištění původce nelegálních skládek jej upozornili nebo
informovali obecní úřad o takovém konání někoho, kdo nerozumí, co to je
třídění odpadů. Děkujeme za součinnost.
29. Každou středu(v 15.10 hod) k nám přijede firma, která prodává
chlazenou drůbež.

30. Firma Rybářství Tovačov bude ve čtvrtek 22.3.2018, a to od 13:30-13:50

hodin prodávat u OÚ : kapra do 2,5 kg za 84 Kč za 1 kg, pstruha 1 kg za 165
Kč, Tolstolobik 1 kg za 57 Kč, amura 1 kg za 94 Kč.

31. Společnost Dendera, a.s., která má výrobní areál v Němčicích a zabývá se

strojírenskou výrobou hledá nové pracovníky do výroby. Zejména operátory
CNC laserů a CNC ohraňovacích lisů – jedná se o práci na třísměnný provoz,
zámečníky a strojírenské dělníky na dvousměnný provoz a dále programátory
CNC laserů a přípraváře výroby.Pokud máte zájem přijít na osobní pohovor,
volejte prosím do společnosti Dendera, a. s. paní Takáčové na telefon
774477934. Nebo posílejte své životopisy a případné dotazy na email:
dendera@dendera.cz.

32. OP Security přijme strážné na ostrahu objektu v Protivanově. Hledá

pracovníky ostrahy denní i noční služby. Požadují čistý rejstřík trestů a
fyzickou zdatnost. Pozice je vhodná pro starobní či invalidní důchodce.
Kontakt: Lubomír Růžička, tel. 730 517 056, růzicka@opsecurity.cz
33. Obec Bousín nabízí k pronájmu obchod, který je vybavený. Pronájem

nabízíme za zvýhodněných podmínek, podmínkou je provoz s potravinami a
smíšeným zbožím. V případě zájmu a bližších informací prosím kontaktujte
na tel.: 775 412 556

Dobrý den,
pod naši obec patří osada Baldovec, tak Vám ji také zasílám. Bohužel Rozstání
mám pouze v zimní podobě.
Pěkné dny

Hrstková M.

34. Upozorňujeme občany, že na základě zamezení šíření koronaviru vláda

doporučuje občanům starším 70 let, aby nevycházeli ze svých domovů.
Pouze v případě nutnosti, jako je návštěva lékaře nebo nákup potravin.
Starosta obce nabízí pomoc pro zvládání této situace a v případě, že se najde
někdo, kdo by ji potřeboval, ať se obrátí na obecní úřad na tel.: 582 395 417,
nebo 724 263 852.

11. Informace pro občany:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 20.4.
obnovují v celém rozsahu úřední hodiny všech svých pracovišť správních orgánů
a orgánů veřejné moci, avšak za dodržování vydaných zpřísněných hygienických
pravidel, jako je:
- stále používat ochranné prostředky dýchacích cest přes nos a ústa,
a dodržovat vzdálenost při kontaktu osob nejméně 2 m.
Upozorňujeme občany, že stále trvá zákaz volného pohybu osob na území celé
České republiky kromě zavedených výjimek. Tento zákaz platí od 7.4. 2020 do
konce nouzového stavu.
Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách obce na úřední desce.

decoDoma, s.r o.
Březhradská 177
503 32 Hradec Králové

35. Drůbežárna Práce bude v pátek 27.3. v 11:15 hod. prodávat: mladé kuřice a

chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

Mimořádné hlášení

Oznamujeme občanům, že na základě nařízení vlády se mění provozní doba v
prodejnách potravin, kdy mohou nakupovat pouze osoby od 65 let věku, a to od
8,00 h do 10,00 hodin, kdy toto nařízení platí pouze v prodejnách nad 500 m2.
V Rozstání je prodejní plocha obchodu menší, takže tím se naší obce nařízení
netýká a může si každý nakupovat dle svého uvážení.
Dále informujeme, že na základě krizového opatření bylo prodlouženo omezení
volného pohybu osob, až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6,00
hodin.
Dále bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a
správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6,00 hodin.
Obecní úřad bude přístupný veřejnosti ve dnech pondělí a středa v čase 7,30
– 10,30 hodin. V případě zajištění nezbytných nutných případů je možné vyřízení
důležité záležitosti osobně pouze po telefonické domluvě nebo písemně
e-mailem: tel.: 724 263 852, 582 395 417, e-mail: rozstani@rozstani.eu
Žádáme občany, aby dodržovali nařízení vlády, stále nosili roušky a dbali na
zvýšená hygienická opatření, hlavně dezinfekci.

36. Mlékárna Otinoves vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentka nákupu, prodeje a
logistiky. Požadují středoškolské vzdělání s maturitou, komunikativnost, organizační
schopnosti, časovou flexibilitu, schopnost práce v týmu, zodpovědnost, znalost účetnictví
výhodou, dobrou znalost PC. Náplň práce: vyřizování objednávek zboží, statistiky
prodaného zboží, smlouvy, dodatky, promoční akce s odběrateli, zpracovávání příjmu
mléka a související práce, sledovatelnost zboží, zajišťování logistiky v podniku. Nabízí
zajímavou a zodpovědnou práci v moderním prostředí, odpovídající mzdové ohodnocení,
zaměstnanecké benefity, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, týden dovolené
navíc a další benefity, zaškolení na danou pozici. Pokud máte o výše uvedenou pozici
zájem, zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: pam@mot.cz, případně
kontaktujte číslo telefonu 582 395 033 (p. Jana Rychlíková).

37. Starosta obce upozorňuje občany, kvůli nebezpečí výskytu KORONAVIRU, je vyhlášen
nouzový stav od 12.3. na 30 dnů, a že na základě přijatého krizového opatření je zakázán
volný pohyb osob na území České republiky s účinností od 16.3. od 00,00 hodin do 24.3.
do 6,00 hodin. Veškeré informace, nařízení, opatření a pokyny jsou vyvěšeny na úřední
desce obecního úřadu, včetně usnesení krizového štábu Olomouckého kraje. Žádáme
občany, aby omezili pohyb po obci, omezili návštěvy různých úřadů a informace
nepodceňovali a dodržovali veškerá nařízení vlády. Obecní úřad Rozstání bude do 24.3.
pro veřejnost otevřen pouze v úřední dny středa a pondělí vždy jen do 11 hodin. Bližší
informace podá starosta obce na tel. čísle: 724 263 852

38. Z důvodu nízkého počtu žáků bude součást mateřská škola po dohodě se zřizovatelem
v období od 17. 3. do 23. 3. 2020 včetně uzavřena. Do 23. 3. 2020 informujte mateřskou
školu emailem o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy od 24. 3.
2020. O dalším postupu budete informováni vedoucí učitelkou a ředitelkou školy. Vhodné
je sledování www.skolarozstani.cz. Školní kuchyně od 17.3 – 31.3. nevaří pro cizí
strávníky.

39. MUDr. Bilík (gynekolog) v Otinovsi ani v Protivanově od 16.3.-20.3.2020

neordinuje.

Rozstani251@gmail.com

Použitý účtový rozvrh – Sokol
Rozbory
Generátor
Sestavy
030
309

40. kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních

hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto
lesů, jež se nacházejí v katastrálních územních upřesněných vyhláškou,

mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Magistrátu města
Prostějova, odboru životního prostředí.

41. "Statek EDEN Lipovec Vám nabízí brambory k uskladnění od 12Kč/kg, cibuli k
uskladnění od 15Kč/kg, česnek k uskladnění od 130Kč/kg, papriky, rajčata, švestky a jiné
sezónní ovoce a zeleninu. Prodej probíhá každý čtvrtek, pátek a sobotu od 16:00 do18:30
na adrese Lipovec 340 areál bývalého teletníku. Bližší informace a individuální domluva
na tel.: 720 422 498 nebo 739 788 671. Těšíme se na vás.

42. Firma NETWORk Group hledá pro provozovnu v Ostrově u Macochy

zaměstnance na pozice: operátor automatové montáže elektroniky, pracovníka
pro elektromontážní práce a kontrolu v elektro výrobě. Požadují: pečlivost a
manuální zručnost, dobrý zrak. Vyučení v elektrotechnickém oboru vítáno.
Pozice je vhodná pro muže i ženy. Pracovní úvazek: jednosměnný provoz,
hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit na
čísle telefonu 516 444 225. Kontaktní osoba: Stanislav Svoboda.

43. Mlékárna Otinoves 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. A
dále hledá dělníky do výrobního provozu. Pokud máte o výše uvedené pozice
zájem, zašlete prosím svůj strukturovaný životopis na e-mail: pam@mot.cz ,
případně kontaktujte číslo tel. 582 395 033.

Obecní úřad Rozstání zve všechny, nejen naše občany, na akci "Ukliďme
Rozstání a Baldovec před hodami“, která se bude konat v rámci celosvětového
úklidového dne v sobotu 21. 9. 2019 od 9:00 hod. S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv. Sraz v 9:00 hod. před budovou Obecního
úřadu Rozstání. Pokud se akce nemůžete zúčastnit, tak si prosím alespoň
ukliďte okolí svého domu. Děkujeme.

44. Do naší obce přijede pojízdná čistírna peří a ve dnech 18.10. 2019 bude

provozovat své služby od 8 – 18 hodin před obecním úřadem. Čistí peří
na počkání, šije prošívané deky, duchny, polštáře. Dodává i novou
sypkovinu. Opravuje deštníky, slunečníky. Brousí nože, nůžky, nůžky na
drůbež, šajby a nože do masových mlýnků. Mlýnek donést vcelku.

45. Do naší obce přijede soukromý pěstitel brambor z Vícova. Nabízí nové brambory odrůdy
Impala a Rosara, vypěstované bez umělých hnojiv. Cena 11 Kč/Kg. Dále bude přijímat
objednávky na brambory krmné a k uskladnění. Prodej se uskuteční v úterý 13.8. v 17:30
před obecním úřadem.

46. 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.

47. 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.

48. Vážení spoluobčané do naší obce přijede Kamenictví PIETRA a nabízí možnost
objednávky na veškeré kamenické práce se zimní slevou až 30 %.
Firma nabízí:
-návrh, výrobu a montáž nových pomníků,
-renovaci stávajících pomníků,
-sekání a obnova nápisů,
-veškeré kamenické práce,
-prodej a montáž náhrobních doplňků.
Poradit popřípadě objednat si můžete za každého počasí v pátek 12. dubna 2019
od 12.00 do 12.30hod. na místním hřbitově

49. 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.

e-mail: rozstani@rozstani.eu
tel. 725 253 020
Hrstková M.

50. Starosta obce žádá občany, aby neodklízeli posypový materiál vysypaný na

chodnících a místních komunikacích. Obec je zodpovědná za schůdnost a
případné odškodnění za možné úrazy, takže je nutné tento posyp dočasně
strpět. Úklid bude proveden až podle počasí nebo v jarních měsících. Žádáme,
aby tedy nikdo do tohoto posypu nezasahoval. Děkujeme za pochopení.

51. 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.

52. Firma Mediaservis hledá brigádníka s vlastním autem na ranní rozvoz novin.

Rozvoz se provádí v čase od půl šesté do půl osmé hodiny ráno od pondělí do
soboty. Zájemci se můžou hlásit na tel. čísle 720 987 687 nebo
na www.nosimnoviny.cz

53. Starosta obce znovu opakovaně připomíná některým občanům, že platí

obecně závazná vyhláška č.1/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. Tímto je zakázáno používat veškeré hlučné stroje a
přístroje o všech nedělích a ve vybraných svátcích. Vztahuje se to tedy i na
kompresory a další podobná hlučná zařízení. Svoje práce a činnosti si
naplánujte na jiné dny a nerušte většinu občanů, kteří chtějí aspoň jeden den
v týdnu mít klid od této uspěchané doby. Pokud tomu někdo nerozumí a
budou se stížnosti opakovat, nezbude nic jiného, než řešit tyto přestupky
pokutami. Vy, kterých se to týká, nepovažujte tuto výtku jako nějakou šikanu
a omezování, ale většina občanů chce mít v neděli klid a nemá zájem
poslouchat vaše rachocení, tak se chovejte ohleduplně. Děkujeme.

54. vazbu.
55. Vážení spoluobčané do naší obce přijede Kamenictví PIETRA a nabízí možnost
objednávky na veškeré kamenické práce se zimní slevou až 30 %.
Firma nabízí:
-výrobu nových pomníků,
-renovaci stávajících pomníků,
-sekání a obnova nápisů,
-veškeré kamenické práce,
-prodej a montáž náhrobních doplňků.
Poradit popřípadě objednat si můžete za každého počasí ve středu 25. 10.2017
od 13.00 do 13.30hod. na místním hřbitově.

56. Česká pošta, s.p. přijímá pracovníky do hlavního pracovního poměru na

pozici listovní doručovatel motorizovaný s řízením vozidla. Doručování
zásilek se týká jak naší obce, tak i přilehlých obcí, pracovní doba po-pá,
pouze ranní směna. Mzdové ohodnocení je 16100-16500 Kč za měsíc. Po pěti
odpracovaných měsících bude vyplacen jednorázový náborový příspěvek ve
výši 3000 Kč a rovněž převod pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
Podrobnější informace získáte na tel. 739 534 213. Dále Česká pošta, s.p.
přijme pracovníky na dohodu (brigádu) na doručování zásilek jak naší obce
tak i přilehlých obcí, pracovní doby po-pá, pouze ranní směna. Odměna 80100/ hod. dle pracovního zařazení. Podrobnější informace získáte na tel.
739 534 213.

57. Zítra 4.5.2017 přijede do naší obce pojízdná prodejna Rosnička. Do

Rozstání v 11.30 hod a do Baldovce 12.15 hod.

58. Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve středu 29.3. od 15:00 do 15:15 h, prodávat
brambory z Vysočiny 9 Kč/Kg, certifikované sadbové brambory, cibuli 12 Kč/Kg, jablka
17 Kč/Kg, česnek,čerstvé žampiony a hlíva ústřičná další ovoce a zeleninu.
Dále nabízíme olejové svíčky za 10 Kč/ks a český med.



Pro využití této nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto
kameníkem a to na jednoduchém telefonním čísle:777-888-332. Nabízí:



broušení starých pomníků



kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování



a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu



při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva až 30%



opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332

„Velkoobchod s nábytkem Kasvo, pořádá novoroční výprodej nábytku na své
prodejně v Prostějově na ulici Wolkerova. Na všechno zboží ze skladových zásob
dostanete mimořádnou slevu 40 až 80 %. Využijte této nabídky. Kasvo –
nábytek, který dělá domov.“
60. Vážení občané, už byly přistaveny na sběrných místech nové sběrné nádoby
240 litrů zelené barvy. Ty slouží výhradně ke sběru potravinářských olejů a
tuků, které mohou být vloženy do nádob jen v pevných obalech (např. v petlahvích, plastových kanystrech, apod.). Kontejnery jsou viditelně označené.
61. Soukromá firma bude dnes 24. února prodávat před obecním úřadem v 17.15
v Rozstání a v 17.30 v Baldovci: brambory konzumní i sadbové za 9,- Kč,
jablka Rubín za 9,- Kč, cibuli za 9,- Kč, česnek Dukát za 148,- Kč.
59.

62. Soukromý pěstitel bude dnes 16. září v 19.15 prodávat: meruňky,

hrozny, burčák za 49,- Kč, jablka, brambory, cibuli, meloun za 9,- Kč

63. Zahradnictví Kolmačka Lipovec přijímá objednávky na okurky

nakladačky. Cena za kg 25,- Kč. Objednávky na čísle telefonu: 5
64. 16 445 164.

65. Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 20.10. od 14:45 do 15:00 h, prodávat
brambory z Vysočiny na uskladnění Adély 8 Kč/Kg, cibuli 12 Kč/Kg, česnek, hrušky ,
jablka od 15 Kč/Kg,, čerstvé žampiony další ovoce a zeleninu. Dále nabízí olejové svíčky
za 10 Kč/ks. Dále také přijímáme objednávky na brambory na uskladnění na mobilu
722 009 957

66. Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 3.11. od 14:45 do 15:00 h, prodávat
brambory z Vysočiny na uskladnění Adély 8 Kč/Kg, cibuli 10 Kč/Kg, česnek, hrušky ,
jablka na uskladnění , čerstvé žampiony a hlíva ústřičná další ovoce a zeleninu. Dále nabízí
olejové svíčky za 10 Kč/ks. Dále také přijímáme objednávky na brambory na uskladnění
na mobilu :722 900 957
67.
68. V měsíci září 2016 se bude v naší obci provádět povinná kontrola a

čištění komínů. Kominíci navštíví každou objednanou domácnost. Pro
rychlejší návštěvu kominíka se můžete objednat na tel. čísle: 608 822 248.
69. Do naší obce přijede soukromý pěstitel brambor z Vícova. Nabízí nové

brambory. Odrůda Princess, varný typ AB, žluté, vypěstované v biorežimu.
Cena 10 Kč/Kg. Dále bude přijímat objednávky na brambory k uskladnění a
také na krmné brambory. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 8.9. v 17:30 před
obecním úřadem. Zdrží se zhruba půl hodiny.
70. 1.00

hodin před obecním úřadem v Rozstání.

71. Vývařovna

Studnice – Hospoda na Staré přijme pomocnou sílu
do kuchyně a řidiče na rozvoz obědů. Řidič musí mít řidičský
průkaz skupiny B. Vhodné i pro důchodce. Bližší informace na
čísle telefonu 734 700 451.

72. Starosta opětovně upozorňuje nezodpovědné majitele psů, že stále již několik

let platí zákaz volného pobíhání psů po obci. Ať si každý svého psa zajistí
proti úniku. Je také povinnost si po každém svém mazlíčkovi uklidit
exkrementy. Je to bezohledné vůči ostatním spoluobčanům, kteří nestojí o
znečištěnou obec. Buďte tak laskavi a něco s tím konečně udělejte.
73. Vážení spoluobčané do naší obce přijede Kamenictví PIETRA a nabízí možnost
objednávky na veškeré kamenické práce s letní slevou až 30 %.
Firma nabízí:
-výrobu nových pomníků,
-renovaci stávajících pomníků,
-sekání a obnova nápisů,
-veškeré kamenické práce,
-prodej náhrobních doplňků.
Poradit popřípadě objednat si můžete za každého počasí ve středu 17.8.2016
od 13.00 do 13.30hod. na místním hřbitově.
74.
75. Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 28.7. od 14:45 do 15:00

hod, prodávat okurky nakladačky ze Znojma,nové brambory ze Znojma 11
Kč/kg, broskve,rajčata, papriky z Moravy , novou cibuli 13 Kč/kg ,česnek ,
žampiony, hlíva ústřičná. Dále nabízí olejové svíčky za 10 Kč/ks.
76. Zahradnictví Kolmačka nabízí přísady zeleniny, balkónových květin –

muškáty, surfinie, bocopu, verbenu. V nabídce má 15 druhů rajčat,

okurek a dýní, substráty, kompost a sudové víno. Otevřeno má od 8 – 16
hodin. V sobotu do 11 hodin.
77. Starosta obce připomíná zapomnětlivým nebo nezodpovědným občanům, že stále je
v platnosti obecně závazná vyhláška č.1/2013, kde je zakázáno používání hlučných strojů a
přístrojů, mimo jiné svátky, i každou neděli, což znamená též sečení trávy motorovými
sekačkami. Dopřejte svým spoluobčanům aspoň jeden den v týdnu klidu. Žádáme o
dodržování této vyhlášky a předcházení tak zbytečným sousedským sporům. Děkujeme za
pochopení.
78. Hledáme pracovníky na dlouhodobou spolupráci na pozici operátora ve

výrobě nebo lisaře. Místo pracoviště je ve Vyškově. Jedná se o lehkou
manuální práci na hlavní pracovní poměr s výdělkem od 14 000 –
18 000Kč/měsíc + stravenky a pracovní oblečení. Práce je vhodná pro ženy i
muže. Nástup možný ihned, 8hod. směny na ranní a odpolední provoz nebo
nepřetržitý provoz dle pracovního zařazení. V případě zájmu možnost
prohlídky pracoviště. Kontaktní telefon a bližší informace: tel.: 602 695 835.
79. Myslivecké sdružení Rozstání spolu obecním úřadem pořádají Dětský

den,který se koná v sobotu 16. července ve 14 hodin za sokolovnou. Je
připraven skákací hrad, hry pro děti a laserová střelnice. Na občerstvení
makrely, kančí guláš, cigáro z udírny, pivo, limo i něco ostřejšího.
Všichni jste srdečně zváni.

80. Nábytek KASVO slaví v červnu 25.narozeniny a Vám naděluje 50% slevu na všechno zboží. Přijďte si
vybrat z našeho širokého sortimantu na prodejně KASVO Prostějov, Wolkerova ulice 20, bývalá
BILLA.´´

81. Starosta obce znovu opakovaně upozorňuje občany, že splaškové vody ze

starých septiků, močůvka a další nebezpečné odpady se nesmí vypouštět do
žádné kanalizace. Ani do splaškové na čistírnu ani do povrchové do potoka.
Na to musí majitelé použít vývoz fekálním vozem. V blízké budoucnosti
budou takoví nezodpovědní občané postiženi velmi tvrdými finančními
pokutami, protože tímto svým nezodpovědným chováním ničí životní
prostředí všem ostatním slušným a normálním lidem. Děkujeme za
pochopení.

82. Kamenictví DaG oznamuje občanům, že nabízí možnost objednávky na veškeré
kamenické práce. Firma nabízí: kompletní nové náhrobky z kvalitních zahraničních
materiálů, kompletní renovace starých pomníků, čistění, broušení a ZDARMA impregnace
kamene, sekání, zlacení, stříbření a obnova nápisů, veškeré kamenické práce dle vašeho
přání, prodej náhrobních doplňků - lampy, vázy, křížky, drtě aj. Poradit popřípadě
objednat si můžete za každého počasí v pátek 22.4.2016 od 14.30 do 15.00hod. na
místním hřbitově.
83. Starosta

obce žádá majitele pozemků, ze kterých rostou dřeviny až
ke svítidlům veřejného osvětlení, aby si tyto dřeviny v rámci
možností sami ořezali. Zlepší se tak svítivost a celková údržba
obecního zařízení. Pokud tak nebude učiněno do 10. března,
provedou ořezání vašich dřevin zaměstnanci obce a to jen v rámci
odstranění toho nejnutnějšího. V tomto případě vám nikdo nezaručí,
jak potom budou vaše stromy vypadat. Děkujeme za pochopení a
spolupráci.

84. Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na slavnostní Stavění máje,

které se koná v sobotu 30. 4. 2016 za sokolovnou v Rozstání. Přijďte ochutnat
makrely, steaky, uzeniny, pivo, limo i něco navíc. Kolem 18- ti hodin opět
přiletí čarodějnice.
85. Oznamujeme občanům, že poplatek za odvoz odpadu, který je v částce

570,- Kč na osobu, je splatný do 15. února. Děti do 6 let platí polovinu
částky tj. 285,- Kč. Poplatek ze psa je splatný do konce ledna (částka
50,- Kč) . Oba dva poplatky mohou občané uhradit přes účet – číslo účtu
620701/0100, VS uveďte číslo svého domu nebo v kanceláři obecního
úřadu v úřední dny tj. v pondělí a středu.
86. Vážení spoluobčané do naší obce přijede Kamenictví PIETRA a nabízí možnost
objednávky na veškeré kamenické práce s jarní slevou až 30 %.
Firma nabízí:
-výrobu nových pomníků,
-renovaci stávajících pomníků,
-sekání a obnova nápisů,
-veškeré kamenické práce,
-prodej náhrobních doplňků.

Poradit popřípadě objednat si můžete za každého počasí v pátek 15.4.2016
od 13.00 do 13.30hod. na místním hřbitově.
87. Soukromý prodejce z Uherského Brodu bude ve čtvrtek 30.4. od 14:40 do 15:05
hod. prodávat české brambory na uskladnění 6,- Kč/kg, cibuli 8,- Kč/kg, český
česnek 119,- Kč/kg, jablka 17,- Kč/kg a další ovoce - zeleninu za příznivé ceny.
Dále nabízí český med 139,- Kč/kus, olejové svíčky 10,- Kč/kus.
88. Sportovní klub Sokol Lipovec oznamuje, že další mistrovské utkání I.A třídy ve

fotbale se hraje v Lipovci velmi netradičně již v sobotu 16.5. se začátkem
v 10:15 hod.

89. Kamenictví DaG oznamuje občanům, že nabízí možnost objednávky na veškeré
kamenické práce s jarní slevou až 30 %. Firma nabízí:
-kompletní nové náhrobky z kvalitních zahraničních materiálů
-kompletní renovace starých pomníků
-čistění, broušení, impregnace kamene
-sekání, zlacení, stříbření a obnova nápisů
-veškeré kamenické práce dle vašeho přání
-prodej náhrobních doplňků - lampy, vázy, křížky, drtě aj.
Poradit popřípadě objednat si můžete za každého počasí v pátek 22.5.2015
od 13.00 do 13.30hod. na místním hřbitově
90. Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 15.10. od 15:00 do 15:15 h
, prodávat brambory na uskladnění z Vysočiny ,cibuli,česnek , jablka 16
Kč/Kg,hrušky, čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony,rajčata,okurky,papriky,další
ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks.
91. Starosta obce žádá občany, hlavně v Baldovci, aby neodkládali společně na jedno místo
posečenou trávu a větve. Dávejte to odděleně trávu na trávu a větve na větve. Pak se nám
vše lépe a rychleji odklízí. Dále upozorňujeme, že stavební a jiný odpad, jako i
pneumatiky, se na sběrná místa u kontejnerů neodkládají, ale jsou na to jiné skládky, nebo
se některé odpady sváží jen v určité termíny po vyhlášení. Kdo to ještě stále neví, může se
poptat spoluobčanů nebo na obecním úřadě. Nedělejte nám nikde černé skládky a třiďte
odpady podle naší vyhlášky. Děkujeme za spolupráci a pochopení.

92. Kamenosochařství Baroň oznamuje občanům, že bude na místním hřbitově přijímat
objednávky na veškeré kamenické práce dle vašeho přání na rok 2015 za výhodných
podmínek.Nabízí: Kompletní renovace starých náhrobků,veškeré čištění,broušení kamene
Zhotovení nových náhrobků ze žulových materiálů různých barev a tvarů. Krycí desky
různých tvarů,nové podstavce,rámy, pomníky dle zahraničních katalogů.Sekání
písma,obnova písma zlatem,stříbrem. Prodej náhrobních doplňků,lampy,vázy,křížky aj.
Poradit popřípadě objednat se zimní slevou až 30% si můžete ve čtvrtek 19.3. ve 12.00hod.
na místním hřbitově
93. Rybářství Tovačov bude ve čtvrtek 21. května prodávat před obecním

úřadem od 9.30 – 9.50 hod kapr I. 82/kg, kapr výběr 89/kg, tolstolobika za
55,-/kg, amura 95/kg, pstruha za 149/kg.

1. Starosta obce znovu a opakovaně upozorňuje občany, aby řádně a kulturně

likvidovali odpady v naší obci. Plasty a sklo, které se nevejdou do kontejnerů,
je třeba rozřezat a rozbít tak, aby se tam vešly. Stále se opakuje jev, že si někdo
doma uklidí a hodí všechno na jednu hromadu ke sběrným místům, ale už to
neroztřídí. Proč někteří jedinci odvážejí různé odpady do Hloušek a k Bílému
kříži? Copak je to takový problém ty odpady roztřídit a dát do kontejnerů? Je to
stále jen o morálce a bezohlednosti některých jednotlivců. Protože se tato
činnost neustále opakuje, v případě přistižení takovýchto bezohledných jedinců
s nimi bude nekompromisně zahájeno správní řízení a bude jim uložena
pokuta, kde je možná sankce až do výše 30 000 Kč. Nebo stačí 2 svědci, aby

toto řízení bylo zahájeno, i když nebudou pachatelé přímo přistiženi. Přece
třídíme a udržujeme pořádek pro sebe a naše okolí, tak se někteří nad sebou
zamyslete.
Také znovu opakujeme, že se tráva v naší obci sváží zcela zdarma. Není třeba
znečišťovat svému okolí ovzduší pálením trávy a všeho možného, připravte
k místním komunikacím tento svůj opad a nahlaste jeho odvoz na obecním
úřadě. Snad to není takový problém a ubude starostí a sousedských neshod.

OBEC ROZSTÁNÍ
ROZSTÁNÍ 77
798 62 ROZSTÁNÍ
IČ: 00288721
DIČ: CZ00288721
Č. zákazníka:

2 311342

1. Starosta obce žádá některé občany, aby laskavě svoje odpady řádně a včas

třídili a neshromažďovali je neustále dokola na sběrných místech a nezakládali
tak černé skládky. Týká se to hlavně stanoviště na Stráni. Není možné, aby byl
v obci přes celý víkend kontejner na objemový odpad, ale hned po jeho odvozu
se hromadil stejný odpad u sběrných míst. Chovejte se trošku kulturně a slušně
a neznečisťujte někteří jednotlivci ostatním občanům okolí. Za vaši lenost a
bezohlednost pak trpí celá obec …. Děkuji za pochopení.
2. Starosta také žádá občany, aby do bioodpadu nevhazovali žádné plasty ani
plastové sáčky. To se týká i psích exkrementů, které nám svozová firma potom
neodveze, pokud se v sáčku objeví. Děkujeme za spolupráci, pochopení a
ohleduplnost.
3. Starosta upozorňuje a žádá občany, aby neodkládali posečenou trávu a odpady
k potoku a vodní nádrži zvané „Valenťák“. Tato tráva pak hnije a ničí kvalitu
vody. Posečenou trávu připravte k místní komunikaci, nahlaste na obecní úřad,
nebo některému zaměstnanci obce, a obecní úřad vám zajistí bezplatně odvoz.
Chovejte se i vy ostatní, kterých se tato výzva týká, ke svému okolí a
životnímu prostředí vstřícně a ohleduplně. Děkujeme za spolupráci.

David + Dita

Martina + Ivoš + Adélka

Radek + Eva + Natálka + Sofie

Prosím předat

Obec Rozstání
798 62 Rozstání 77

Magistrát města Prostějova
Komise pro projednávání přestupků
nám. T. G. Masaryka 12-14
797 42 Prostějov

Úřad práce
p. Černá
Plumlovská 36
796 01 Prostějov

Do rozpočtových opatřeních roku 2018 lze nahlédnout na www.rozstani.eu
nebo osobně v kanceláři hospodářky obecního úřadu.
Zveřejněno: 6.2.2018

Lenko, dostala jsem 4500, ale 3x 1558 je 4674. Potřebuji doplatit 174,- Kč.
Díky.

1. V neděli 17.června sehrají naši fotbalisté poslední zápas soutěžního ročníku
2011/2012 V rámci uzavíracího 26.kola IV.třídy skupiny A Okresního

fotbalového svazu Blansko přivítají na zdejším hřišti od 16:30 hodin družstvo
Vilémovic B. Občerstvení a počasí zajištěno. Přijďte hráče podpořit.

Dovolená
1.7. – 4.7.2022

Dnes 18. Května se dožívá významného životního jubilea pan Jiří Kučera z Rozstání č.
269. Jeho rodina mu přeje plnou náruč štěstí, stálý optimismus a hlavně hodně zdraví a
nechává mu zahrát Obecní úřad se k přání připojuje.

Oznamujeme občanům, že 2. srpna zemřela ve věku 91 let paní Jindřiška
Koudelková posledně bytem Baldovec 238
Rozloučení ze zesnulou se koná ve středu 10.srpnu v 15 hodin ve smuteční síni v
Rozstání
Autobus pro smuteční hosty odjíždí v 14.30 hodin z autobusové zastávky v
Baldovci.
Rodině zesnulého vyslovujeme upřímnou soustrast.

Autobus pro účastníky smutečního rozloučení odjíždí ve 14.40 od autobusových
zastávek v Baldovci.
chrámu Páně svatého Michaela Archanděla v Rozstání.
Rozloučení ze zesnulou se koná v úzkém rodinném kruhu.
posledně bytem Rozstání 102. Rozloučení ze zesnulým se koná v pátek 19.
února v 15 hodin

Autobus pro smuteční hosty odjíždí ze zastávky v Baldovci v 9.45 hodin se
zastávkami v Rozstání na stráni a pod kostelem.

Rozloučení ze zesnulou se koná ve sobotu 29. listopadu ve 14. hod v chrámu
Páně svatého Michaela Archanděla v Rozstání.
Rodině zesnulé vyslovujeme upřímnou soustrast.

Do celkového závěrečného
účtu obce Rozstání za rok 2018
lze nahlédnou v listinné podobě
na obecním úřadě v Rozstání
nebo na internetové adrese:
www.rozstani.eu

Vyvěšeno: 4.6.2019

Závěrečný účet
obce Rozstání
za rok 2021

Stav obyvatel k 1. 1. 2010: 638
přistěhovalo se:
21 občanů
narodilo se:
5 občanků
odstěhovalo se:
14 občanů
zemřelo:
11 občanů
stav obyvatel k 31. 12. 2010: 639

Kocman Michal
Senetářov 23
679 06 Jedovnice

Olomoucký kraj finančně přispívá na
tuto akci:
„Výměna oken v sokolovně v Rozstání“

Supersport D, s. r. o.
Hálkova 6, 678 01 Blansko
IČO:26883325,DIČ: CZ26883325

Skanska a. s.
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov
IČO: 26271303 DIČ: CZ26271303

Přenosná urna
1. Marie Sochorová, Rozstání 1
2. Vítězslav Svítil, Rozstání 180
3.

4.
5.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Otto Palatý
Masarykova třída 884/32
772 00 Olémouc

Národní socialisté – levice 21. století
Jakub Snížek
Kostelecká 290/28
796 01 Prostějov

Strana Práva Občanů ZEMANOVCI
Simona Dorazilová
U Rybníka 2394/7
Přerov I-Město
750 02 Přerov

Strana svobodných občanů
Jiří Frait
Nešverova 1
772 00 Olomouc

Volby do Parlamentu České republiky
Obec Rozstání čp. 77, 798 62 Rozstání
IČO: 00288721
Termín konání od 8. 9. 2021 do 9.10. 2021

Zvláštní seznam voličů
Poř. číslo jméno příjmení
1.

bydliště

datum narození

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolená

Dnes zavřeno

Příjem
10 193,- Kč
Výdej:
Tesařová:
Jednota
zelenina,sul
Horák
česnek
celkem
rozdíl:

476,225,193,1 800,681,3 375,-

6 818,- Kč

TJ Sokol
Rozstání
Účetnictví
2013

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10
V Rozstání dne 27. 8. 2013

Věc
Čj. 327/Dědictví

Usnesení soudu – číslo účtu 2 062 343 1 04 /7960

V příloze zasílám usnesení soudu s nabytím právní moci.
S pozdravem

Hrstková Marie
Rozstání 155

Vzkaz
pro telefonního technika

volejte pana Grmelu č. tel. 723 693 896
má klíče od zasedací místnosti v Baldovci

DOVOLENÁ

Milo,
dnes 13. 3. 2014 volala paní z Magistrátu z Prostějova.
Chtěla by se s Tebou spojit. Jedná se o živnost, kterou
na sebe měla napsanou Hana.(prý jsi přebral ohledně
toho nějaký dopis).
Slíbila jsem ji, že Ti předám vzkaz do schránky. Sice
nevím, jak často zde jezdíš, ale třeba si to brzo přečteš.
Máš zavolat – Hochvaldová – tel 582 329 504.

Krásné dny
Hrstková M.

Zasílám slíbené potvrzení z české správy sociálního zabezpečení.
Prosím o nové vyúčtování.
Dále prosím o zaslání potvrzení o zaplaceném zdravotním pojištění (kvůli
přídavkům na dítě).
Děkuji
Ing. Josef Hořava
798 62 Rozstání 30

Do bio odpadu nepatří
psí exkrementy
v igelitovém sáčku.

Jsem u lékaře
Přijdu později

Účet 1eden a únor až v březnu 2014

ADITIS, spol. s r. o.
Blanka Dudová
Božetěchova 36
602 00 Brno

Volby do Evropského
parlamentu
23. – 24. 5. 2014

Volby do zastupitelstva
obce
10. – 11. 10. 2014

Svoz nápojového kartonu:
18.3., 24.6., 30.9., 16.12. 2016

Prosím o telefonické sdělení, že jste tuto smlouvu
dostali.
tel. 776 082 101 Pořízka Pavel

Děkuji
Obecní úřad v Rozstání
IČO: 00288721

Potvrzení

V Rozstání dne 18. 2. 2015

Obecní úřad v Rozstání potvrzuje, že Petra Jančíková má sice trvalý pobyt na adrese
Rozstání čp. 90, ale na této adrese se již zhruba 3 roky nezdržuje.

Jiří Szymsza
starosta obce

Fakturuji refundaci mzdy ze dne 26. - 28. 3. 2015

Filip Kolář
Nela Kratochvílová
Eliška Blahoutová
Michal Hybášek

Prosím podepsat a vrátit na obecní úřad.
Děkuji.
Hrstková M.

Obec Rozstání
798 62 Rozstání 77

V Lipovci dne 19.9.2016
Věc
Žádost o vrácení poplatku
Žádám o vrácení části poplatku za odpad. K 1. 8. 2016 jsem se
odstěhovala do Lipovce.
Předem děkuji.
Hana Laštovicová
Lipovec

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Oborová zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna

V týdnu od 16.5.2017 – 20.5.2017 je napsána tržba 33 871,- Kč.
Správně mělo být 33 028,- Kč. Rozdíl 157 je ve 21 % (opravným

dokladem opraven). Tento rozdíl je vyrovnán v tomto příjmovém
dokladu.
Úterý 30. 5. 2017 5 758,- Kč
Středa 31.5.2017 11 355,- Kč
Celkem
17 113,- Kč
Rozdíl
157,- Kč
Celkem
17 270,- Kč

Nedávat psí
exkrementy

Olomoucký kraj finančně
přispěl na opravu dveří
sokolovny v Rozstání čp.272

Olomoucký kraj přispívá na
činnost T. J. Sokola Rozstání

Prosím o doplatek stočného
2018
156,- Kč
Účet: 115-279500247/0100
VS 42
Letošní rok je částka na osobu
1558,- Kč
Na účet přišla částka 2960,- Kč
Rozdíl 156,- Kč
Děkuji

Hrstková M.

Prosím o platbu stočného na
letošní rok 2020
Částka: 1515,- Kč
Účet: 115-279500247/0100
VS 66

Děkuji
Hrstková M., obec Rozstání
Tel. 582 395 417
e-mail: rozstani@rozstani.eu

Dárkový poukaz na kadeřnické služby
v salónu Pavla ve Sloupě
Tel. 602 173 995
Tato poukázka poskytuje i hlídání dětí
v době zkrášlování

(Je možno pohlídat i manžela)

Dárkový poukaz na kadeřnické služby
v salónu Pavla ve Sloupě
Tel. 602 173 995

Tato poukázka poskytuje i hlídání dětí
v době zkrášlování
(Je možno pohlídat i manžela)

Dárkový poukaz na
odběr králíka z bio
chovu „Hrstka“, ale až
v lednu 2018

Prosím o doplatek stočného
2017 - celková částka je 1479,Kč
Doplatek: 779,- Kč
Účet: 115-279500247/0100
VS 140
Další rok 2018 je částka na
osobu 1558,- Kč. Prosím do
30.9.2018 na výše uvedený
účet.
Děkuji
Hrstková M.
Dárkový poukaz
Dovolená, o které se Vám ani nezdálo
Kde? Nádherné prostředí na okraji Moravského krasu

Kdy? Dle výběru, kdykoliv
Nabídka služeb:
- ubytování v lukrativní malebné chaloupce
(Rozstání 277)
- čerstvé vaječné speciality přímo od zdroje
(slepice v kurníku)
- ochutnávka místního folklóru (nadávky přes
plot od Frantíka)
- možnost vlastnoručního okopávání a pletí
zahrady (co by za to jiní dali)

Hotel Augustine Praha

Že by kurník?

Dárkový poukaz
Dovolená, o které se Vám ani nezdálo
Kde? Nádherné prostředí na okraji Moravského krasu

Kdy? Dle výběru, kdykoliv
Nabídka služeb:
- ubytování v lukrativní malebné chaloupce
(Rozstání 277)
- čerstvé vaječné speciality přímo od zdroje
(slepice v kurníku)
- ochutnávka místního folklóru (nadávky přes
plot od Frantíka)
- možnost vlastnoručního okopávání a pletí
zahrady (co by za to jiní dali)

Atlantis Paradise
ISLAND

?

Že by kurník

Školení

Pronajmu byt v Nivě.

Cena 4000 + energie
Tel.734171707

ec Rozstání, 798 62 Rozstání 77 IČO: 00288721

V Rozstání dne 28.2.2018
Věc
Potvrzení
Obec Rozstání potvrzuje, že hrob č. 47 v k. ú. Rozstání je od 2.1.2018
převeden na Jaroslava Kratochvíla, Rozstání čp. 15.

Jiří Szymsza
starosta obce

Dobrý den,
paní Kateřino, zasílám Vám i letošní zpravodaj a brožurku z roku 2007 a 2017.
Snad bude mít paní Nentwichová radost. Před Vámi se skláním, jste na pravém
místě.
Pěkné další dny.

Hrstková Marie

Polední přestávka 12.00 – 12.45 hod

Čestné prohlášení
Já níže podepsaná Jindřiška Hořavová, nar. 30.11. 1943, bytem Rozstání čp. 5
čestně prohlašuji, že paní Marie Lošťáková půjčila v roce 2015 125 000,- Kč
(stodvacetpětisíc) paní Haně Plškové, posledně bytem Rozstání 4 na vypořádání
dědictví synovi

…………………..
Jindřiška Hořavová
Rozstání 5

Vnitřní
doklady
2019

Sekaninovi čp. 43
Prosím o zaplacení stočného na rok
2019. Účet: 115-279500247/0100
Částka 1530,- Kč, VS číslo domu
Děkuji
Hrstková M.

Prosím o zaplacení stočného na rok
2019. Účet: 115-279500247/0100
Částka dle vodného od firmy MIS
Počet m3 vody x 51, VS číslo domu.
Děkuji
Hrstková M., tel. 725 253 020

Dnes školení

Obec Rozstání

798 62 Rozstání 77

IČO: 00288721
V Rozstání dne: 6. 12. 2019

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
170 00 Praha 7

Dobrý den,
prosím o posouzení a právní rozbor našich OZV obce Rozstání.
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.
S pozdravem
Jiří Szymsza, starosta obce Rozstání
tel. 724 263 852

Dárkový poukaz

Večeře na libovolném místě (u starého rybníka – opečený špekáček)
V ceně je i hlídání dětí (za pomoci baby boxu nebo útulku pro opuštěná zvířata)

Dárkový poukaz
na slevy v obchodních centrech po vánocích

Dárkový poukaz
na kadeřnické služby v obci
Rozstání i s odvozem

Muj doMecek

Muj
domecek

Stočné 2020:
Účet: 115-279500247/0100
VS: číslo domu
Částka 1584,- Kč / osoba
Stočné 2021:
Účet: 115-279500247/0100
VS: číslo domu
Částka 1617,- Kč / osoba
Stočné 2021:
Účet: 115-279500247/0100
VS: číslo domu
Částka 1617,- Kč / osoba
Stočné 2021:
Účet: 115-279500247/0100
VS: číslo domu
Částka 1617- Kč / osoba
Stočné 2021:
Účet: 115-279500247/0100
VS: číslo domu
Částka 1617,- Kč / osoba

Stočné 2021:
Účet: 115-279500247/0100
VS: číslo domu
Částka 1617- Kč / osoba

Stočné 2021:
Účet: 115-279500247/0100
VS: číslo domu
Částka 1617- Kč / osoba

Obecní úřad
798 62 Rozstání 77

V Rozstání dne 14.12.2020
Věc
Žádost o zrušení trvalého pobytu
Žádám o zrušení trvalého pobytu na adrese Baldovec 232 níže
uvedených občanů:
Křivánek Libor, nar. 19. 9. 1967
Říčař Josef, nar. 12.6. 1998
Říčař Vojtěch, nar. 18.9. 2003
Říčařová Karolína, nar. 18 . 9. 2003
Tito výše uvedení se na uvedené adrese nezdržují a nemají tam
žádné svoje věci.
Žádám o zasílání korespondence na adresu:

V příloze přikládám výpis z katastru nemovitostí.

Tomáš Limberk
Baldovec 232

Tento týden
umývá schody
Tereza
Kosková

Výdajový doklad o půjčce
Komu: Tomáš Voráč, Rozstání 78
a
Marie Hrstková, Rozstání 155
Částka: 15 000,- Kč (patnácttisíc)
do 12.6 2022

Vydal: Hrstková M.
V Rozstání den 26.5.2022

Přijal: Voráč Tomáš

.

Michaela Pořízková
člen

Eliška Štrajtová – zapisovatelka

Hana Kolářová
člen komise

