Hlášení obecního úřadu dne 22.dubna 2021
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v dubnu se

neobjíždí.
2. Svoz popela bude 28.4.2021. Další 12.5.2021. Svoz nápojového kartonu

v letošním roce: 25.6.,24.6.,10.12.2021
3. 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.
4. 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.
5. Mlékárna Otinoves hledá brigádníky do výrobního procesu. Vhodné pro ženy

na mateřské dovolené, ženy důchodového věku nebo studenty. Jde o práci v
týdenním i víkendovým provozu. Životopisy zasílejte na odbyt@mot.cz.
6. 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, ipomea,bidens, gazánie, batáty,
sanvitálie, begonie, glechomu, osteospermum,gaura, gaillardia, diantus,
plecthrantus. Dále v prodeji jsou jahody měsíční, jahody obyčejné, máta,
rozmarýn, libeček,kadeřavá petrželka, pažitka, majoránka. Nabízíme též různé
druhy substrátu, zahradnický, výsevový, rašelinu, substráty na balkonové
květiny, profi substrát, mulčovací kůra, travní semena, hnojiva. Výběr je též v
truhlících, jak klasických, tak samozavlažovacích,i závěsných. Zahradnictví
Kolmačka dnem 19.4. 2021 přijímá objednávky na roubované okurky na tel.č.
516445164. Tradičně v nabídce stáčená vína.

7. Drůbežárna Práce bude ve čtvrtek 22.4.2021 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,

8. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní

moravská vína sudová i lahvová. Tento týden bude zvýhodněná cena na
Hibernal za 150 Kč (běžně 180 Kč) a Veltlínské Zelené 2019 za 120 Kč (běžně
150). Vinotéka bude stát od 15:00 - 15:15 Před OÚ."
9. Vedoucí pošty v Rozstání oznamuje, že pošta bude od 26.4. – 30.4.2021

zavřená.
10. MUDr. Blechta nebude v pátek 23.4.2021 a ve čtvrtek 29.4. v Otinovsi

ordinovat.
11. MUDr. Bilík bude ordinovat 6.5. 2021 v 12.15 hod
12. Obecní úřad Rozstání zve všechny, nejen naše občany, na akci

Ukliďme svět a ukliďme Rozstání a Baldovec, která proběhne od čtvrtka
22. dubna, kdy je Den Země do neděle 25. dubna 2021. Úklid bude
probíhat individuálně nebo v rámci rodinné procházky. Pytle na odpadky
si můžete vyzvednout v Rozstání před sokolovnou, před prodejnou COOP,
u tenisových kurtů a v Baldovci na zastávce autobusu na točně. Naplněné
a řádně zavázané pytle můžete ponechat na těchto místech a my je budeme
průběžně svážet. Děkujeme všem dobrovolníkům, kterým není lhostejné
nejbližší okolí a příroda naší obce.
13. Zápis dětí do mateřské školy v Rozstání se bude konat od pondělí 3.5. do

pátku 7. 5.2021 do 12 hodin. Bude obsahovat jen formální část bez přítomnosti
dětí a jejich zákonných zástupců. Formuláře a bližší informace naleznete na
www.skolarozstani.cz.

