
MÍSTNÍ VYSÍLÁNÍ 
OBCE ROZSOCHY



OREL ROZSOCHY zve děti, mládež i dospělé
v sobotu 11. února na 8. ročník 
střelecké soutěže „ORLÍ OKO“.

Začátek ve 14:30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!





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



PLATBA POPLATK Ů ZA ROK 2023

Od února do konce b řezna 2023
je na pošt ě v Rozsochách vybírán poplatek:

• za odvoz domovního odpadu – včetně 
nálepky na popelnici (musí být vylepena od 
března)

• poplatek za psa
• vodné za II. pol. 2022 – občané z Albrechtic



• Poplatek za psa – ve výši dle Obecně závazné 
vyhlášky obce č. 1/2019 je stanoven na 100,- Kč/za 
psa nebo 50,- Kč/za psa pro majitele nad 65 let věku

• Poplatek za odvoz odpad ů na rok 2023
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 je vybírán 
poplatek ve výši 500,- Kč/za fyzickou osobu s trvalým 
pobytem v obci (400,- Kč ve Vojetíně).

• Dále tento poplatek ve výši 500,- Kč/za objekt platí
i fyzická osoba, která má v obci v osobním vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný 
dům, ve kterém není přihlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba.

• Nevyužívání vyvážení popelnice nezbavuje občana 
povinnosti zaplatit poplatek stanovený obecně 
závaznou vyhláškou.



INFORMUJEME:



UZAVÍRKA SILNICE
Z důvodu výstavby kanalizace na Palírně bude 
od 7.února do 15. srpna 2023 uzavřena   
místní komunikace od mostu na Palírn ě, 
po dům č.p.170 (Střešňák Petr). 
Místní komunikace od Hajské do Chaloupek 
bude označena jako slepá ulice. Občané, kteří 
mají své nemovitosti v uzavřené části, dostanou 
povolení vjezdu, které bude možné                      
vyzvednout na obecním úřadě. 



Zákaz ukládání odpadu mimo nádoby
Ve čtvrtek bylo uklizeno prostranství kolem nádob
na tříděný odpad u obecního úřadu. Před úklidem byly 
všechny kontejnery na papír plné a v jejich okolí bylo
spoustu dalších papírových kartonů. Po rozložení všech
krabic byl ještě jeden kontejner prázdný. 
Z toho je patrné, že problém není v po čtu nádob, 
ale ve způsobu jak je do nich odpad odkládán.
Z důvodu dlouho opakujících se problémů bylo místo
opatřeno kamerovým systémem se záznamem. 
V případě opakujících se případů odkládání odpadu
mimo nádoby budeme muset přistoupit k udělování
pokut a to si myslíme, že nikdo z nás nechce. 











POŠTA PARTNER ROZSOCHY

Provozní doba:
• Pondělí   7: 00 - 9:30  a  13:00 - 17:00
• Úterý                               13:00 - 15:00 
• Středa    7:00 - 9:30  a   13:00 - 17:00 
• Čtvrtek   7:00 - 9 :30  a  13:00 - 15:00 
• Pátek      7:00 – 11:30

Na poštu prosím vstupujte jednotlivě.





Hlášení místního rozhlasu
nyní i on -line

• Na webu obce Rozsochy najdete odkaz                
na záznam hlášení místního rozhlasu, který si 
můžete kdykoli pohodlně poslechnout:

• www.rozsochy.cz - Aktuality - Hlášení rozhlasu



Hlášení místního rozhlasu
nyní i z mobilního telefonu

Od 12. prosince 2022 je možné si vyslechnout
poslední hlášení místního rozhlasu

zpětně z každého telefonu. 

Po vyto čení telefonního čísla 774 921 003
volající uslyší poslední hlášení.







Svoz odpadů

každou středu



Jídelní lístek 
MŠ Rozsochy
6. 2. – 10. 2.



PONDĚLÍ: polévka z rybího filé
čočka na kyselo, chléb, vejce, okurka

ÚTERÝ: polévka rajská se sýrovým kapáním
znojemská hovězí pečeně, těstoviny, červená řepa

STŘEDA: polévka vývar s nudlemi
vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík

ČTVRTEK: polévka bramborová s pohankou
sekaná pečeně, bramborový salát

PÁTEK: polévka zelná s bramborem
žemlovka s jablky a tvarohem









INZERCE



AGRO ROZSOCHY, a.s.
Oznamuje, že jako v loňském roce pro zaměstnance

a ostatní zájemce sází brambory. Agro Rozsochy, a.s. 
provede veškeré obdělávání až po vyorání brambor. 

Sběr a odvoz si každý zajistí na vlastní náklady. 
Náhrada za obd ělávání 300 m2 (2 brázdy, 200 m 
dlouhé) bude 4 200,- K č. Zájemci se p řihlásí 
nejpozd ěji do 31. b řezna 2023 v kancelá ři
u agronom ů. Uvedenou částku zaplatí do 31. b řezna.
Termíny vyorávání budou pevně stanoveny.

Nezaplacené objednávky nebudou vyřízeny.



Pojízdná prodejna 
PEKAŘSTVÍ KOUDELKA

PRODEJ PEČIVA 

KAŽDÉ PONDĚLÍ 

KUNDRATICE 7:15 - NÁVES
ROZSOCHY 7:30 – U ŠKOLY
ALBRECHTICE 7:45 - NÁVES



Středa – Rozsochy 7:30 Albrechtice
(do Rozsoch už nebude zajíždět)   



KADEŘNICE PANÍ VLACHOVÁ

Středa od 8 do 15:00 hodin,
po p ředchozí telefonické domluv ě,
za dodržení hygienických opat ření.

Objednávky p řijímá
paní Vlachová
na tel.: 607 545 265




