
MÍSTNÍ VYSÍLÁNÍ 
OBCE ROZSOCHY





Rozsvícení strome čku

v sobotu 28. listopadu 2020
v 16:00 hodin . 



AKTUALITYAKTUALITY

www.rozsochy.www.rozsochy.czcz
tel. 566 576 224tel. 566 576 224
ee--mail: mail: obec@rozsochy.obec@rozsochy.czcz

starosta@rozsochy.starosta@rozsochy.czcz



Oznámení
V souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 

30.10.2020 č. 1114 (vyhlášeném pod č. 445/2020 
Sb.) o přijetí krizového opatření oznamuji

omezení ú ředních hodin OÚ Rozsochy
s účinností od 4.11.2020 do 20.11.2020.

Úřední hodiny stanovuji takto:
pond ělí 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00
středa   8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00



Mimo uvedené ú řední hodiny bude kancelá ř

úřadu pro ve řejnost uzav řena. V případě 
neodkladných nebo mimořádných záležitostí je možné 

telefonicky domluvit mimo úřední hodiny schůzky
s úřednicemi, případně starostou obce.

Současně žádám občany, aby v souvislosti s výše 

uvedeným vládním usnesením a stávající epidemiolog. 
situací omezili návštěvy OÚ na nezbytně nutnou úroveň 

a při komunikaci upřednostnili písemný, elektronický 
nebo telefonický kontakt. 

Josef Smolka, starosta obce



POŠTA PARTNER ROZSOCHY

Provozní doba:
• Pondělí   7: 00 - 9:30  a  13:00 - 17:00 hodin
• Úterý                               13:00 - 15:00 ho din
• Středa    7:00 - 9:30  a   13:00 - 17:00 hodin
• Čtvrtek   7:00 - 9 :30  a  13:00 - 15:00 hodin
• Pátek      7:00 - 9:30   a  13:00 - 15:00 hodin

• Na poštu prosím vstupujte jednotlivě
a dodržujte hygienická opatření
(na chodbě OÚ – dezinfekce rukou)



Odreagujte se 
s knihou!

Vzít si ji můžete 
u prodejny 

COOP. 
Hezké čtení Vám 

přeje Obec 
Rozsochy a 

Místní knihovna.



Kniha „ROZSOCHY VČERA A DNES “
v prodeji na poště a OÚ Rozsochy,

cena 240,- Kč



TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Obec Rozsochy zajistila na podporu třídění odpadu
v domácnostech tašky na tříděný odpad.

Jedná se o sadu tří tašek, které jsou vyrobeny 

z omyvatelné igelitové plachtoviny. Jsou vhodné
ke sběru a třídění odpadu především v domácnostech.

Na bocích jsou opatřeny suchým zipem, který umožní 
tašky vzájemně pospojovat a utvořit kompaktní celek.

Tašky jsou popsány na jaký druh odpadu slouží (plast,
papír, sklo) včetně doporučení jaký druh do nich patří. 



Občané, kte ří jsou zapojeni do našeho 
odpadového sytému  (mají zakoupené známky)

si mohou bezplatn ě vyzvednout sadu tašek
na obecním ú řadě.



Svoz odpad ů – každou st ředu

Od října 2020 probíhá 
svoz komunálního odpadu

každou středu.





Jídelní lístek 
MŠ Rozsochy

30.11. – 4. 12. 20



PONDĚLÍ: polévka z vaječné jíšky
rybí filé zapečené se sýrem, brambory

ÚTERÝ: polévka koprová
kuřecí směs, dušená rýže s bulgurem

STŘEDA:  polévka vývar s těstovinou
segedínský guláš, houskový knedlík

ČTVRTEK:  polévka rajská s jáhlovými vločkami
hovězí pečeně znojemská, těstoviny

PÁTEK: polévka hrachová
buchtičky s vanilkovým krémem





INZERCE



PRODEJ KAPRŮ – Branišov , Ježovi
Prodej ve dnech 21. – 23. prosince 2020
v době od 8:00 do 17:00 hodin,
cena 69,- Kč/kg.

Lépe objednat 
a domluvit
na tel. 
606 684 148.



Společnost AGRO Rozsochy, a.s.

přijme do hlavního pracovního pom ěru 
pracovníka do živo čišné výroby.

Nástup možný ihned.

Případní zájemci mohou kontaktovat 
zootechnika pana Lukase na tel. 777 200 151 
nebo ředitele Ing. Ostrého , tel. 727 870 253



Nabídka palivového d řeva
Obec Rozsochy nabízí palivové dřevo z obecního

lesa v délce 2 – 4  metry za cenu 460,- K č

včetně DPH za 1 m3.
Doprava do vzdálenosti 5 km zdarma. 

V případě větší vzdálenosti bude fakturována doprava

dle sazebníku obce podle skutečně ujetých kilometrů
nebo si může zájemce zajistit dopravu

na vlastní náklady.

• Zájemci se mohou hlásit u starosty obce na 
obecním úřadě nebo telefonicky                                  

na tel. č. 724 180 246. 



Objednávky
na tel.: 607 545 265

KADEŘNICE PANÍ VLACHOVÁ
- provozovna v Rozsochách

• Otevřeno každou středu
od 8:00 do 16:00 hodin,
případně dle objednávek



Místní knihovna Rozsochy



Vánoční cukroví ze ŠIKLOVA MLÝNA
• Domácí, ru čně dělané, váno ční cukroví pečené podle 

původních recept ů naši babi ček. Pečeme výhradně 
z másla a dalších vybraných surovin na jejichž                          
kvalitu a původ klademe maximální d ůraz.

• Objednávky až do 30.11. 2020
• Cukroví můžete objednávat na telefonu                                  

602 750 130 nebo mailu info@sikland.cz

• Cukroví bude od 14. 12. 2020 možné osobn ě                
vyzvednou - Zvole 49, 592 56. Do vzdálenosti                              
70 km od Zvole Vám ho dovezeme p římo na vaši 
adresu za 79 Kč. O rozvozovém dnu Vás budeme                                   
informovat předem pomocí sms.

Cukroví suché a slepované marmeládou 395 Kč/kg.
Cukroví mix suchého a krémového 495 Kč/kg.


