
 

               

Hlášení obecního úřadu dne 28.března 2023 
 

1.  Praktický lékař MUDr. Blechta oznamuje, že ve čtvrtek 30.3.2023 a v pátek 

31.3.2023 nebude v Otinovsi ordinovat 

2.  Firma JUKKA bude prodávat v čtvrtek 30. března 2023 v čase  15.15 - 15.45 

hodin u Obecního úřadu v Rozstání následující stromky k jarní výsadbě. 

Jabloně a hrušně i sloupcovité, meruňky, nektarinky, broskve, rezistentní 

švestky vhodné na pálení, švestky japonské, švestkomeruňky, ryngle, 

durancie, třešně, višně, višně keřové a zakrslé, třešňovišně, kdouloně, jedlé 

kaštany, olivy, moruše bílé, mrazuodolný fíkovník, granátové jablka, 

ziziphus jujuba, roubované ořešáky, keřové a stromkové rezistentní angrešty, 

keřové a stromkové rybízy černé, červené a bílé, stromkové a keřové josty, 

ostružiny, maliny červené a černé, malinojahody, rakytník, stolní vinnou 

révu, kanadské, indiánské a čukotské borůvky, růže keřové, rododendrony, 

azalky, sazenice jahod, brusinky, 2-odrůdový ibišek, samosprašné kiwi, 

aronie keřové, klematis, dřín jedlý odrůdový, hortenzie, motýlí keře, 

čilimník, zakrslý bambus, šeřík keřový a jiné.   

Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách. 

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

pytle s kartony ke sběrným místům dávali nejdříve ve čtvrtek 30.3.2023. 

4.  Obecní úřad Rozstání zve všechny, nejen naše občany, na akci "Ukliďme 

Česko a ukliďme Rozstání a Baldovec“, která se bude konat v rámci 

celosvětového úklidového dne v sobotu 1. dubna 2023. Sraz v 9 hod. před 

budovou Obecního úřadu Rozstání. Pytle a rukavice zajištěny. Pokud se akce 

nemůžete zúčastnit, tak si prosím alespoň ukliďte okolí svého domu. 

Děkujeme. 

5.  V sobotu 1. dubna proběhne výlov Panského rybníka s prodejem ryb. 

6.  V pondělí 3.4.2023 se bude konat zápis dětí do 1. ročníku v ZŠ Rozstání. 

Zápis proběhne v 1. poschodí v 1. třídě od 13 do 16 hodin. Náhradní termí 

bude 10.4.2023 od 13 do 15 hodin. S sebou přineste rodný list, občanský 

průkaz a formuláře, které jsou ke stažení na www. skolarozstani.cz 

7.  Svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 5.4.2023 

8.  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. 



9.  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. 

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

Více info na telefonním čísle 725 500 210 

11. 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 

12. 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. 
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