
 

               

Hlášení obecního úřadu dne 31.března 2023 
 

1.  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. 

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

3.  Nikol Drůbež bude v sobotu 1.4.2023 prodávat kuřice různých barev, krmné 

směsi a vitamíny. Prodej se uskuteční v Rozstání před budovou OÚ od 14:00 

do 14:15 následně pojede prodávat do Baldovce 

4.  SDH Rozstání pořádá v sobotu 1. dubna aprílovou zábavu od 20:00 na 

sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Arcus. Vstupné 100Kč. 

5.  Obec Niva Vás zve na maškarní karneval, který se bude konat v neděli 2. 

dubna od 14:30 hodin v kulturním domě Niva. Vstupné zdarma. 

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 termín 

bude v úterý 11.4.2023 od 13 do 15 hodin. S sebou přineste rodný list, 

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

7.  Základní škola v Rozstání Vás srdečně zve na Velikonoční výstavu, která se 

bude konat v budově školy ve dnech 3. a 4. dubna od 7 do 15:30 hodin. 

8.  Obecní knihovna Bousín, Vás zve na přednášku o vysídlení obcí Drahanska 

v době německé okupace. Přednáška se uskuteční ve středu 5. dubna od 

16:30 hodin v kulturním domě Bousín. 

9.  Svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 5.4.2023 

10. 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. 

11. Újezdní úřad Březina oznamuje, že ve dnech 18.4., 20.4. a 27.4.2023 bude 

uzavřena komunikace II. třídy 377 v úseku Drahany – Žarovice. Průjezdnost 

bude umožněna takto: 

- do 08:00 h; 

- od 13:00 h do 13:40 h; 

- od 15:00 h do 15:40 h; 



- od 17:00 h do 17:40 h. 

12. Spolek Vápeníček pořádá zájezd na divadelní představení v Biskupském 

domě v Brně 

Eliška/Rejčka - 18.6.2023 ve 20:30 hod.  

Světáci – 6.7.2023 ve 20:30 hod. 

Plná cena 680 Kč, senioři, studenti 456 Kč, doprava 150 Kč.  

Ceny jsou platné pro obě představení. 

Popelka na ledě – 9.12.2023 ve 14:00 hod.  

Cena je 980 Kč a doprava 150 Kč. 

Termíny do termálních lázní v Maďarsku - 23.9.2023, 21.10.2023, 

18.11.2023, 31.12.2023 

Zájemci se mohou přihlásit u Miloslavy Koudelkové, tel 605780712, email: 

mila.koudelková@seznam.cz 

 

13. Stavebniny Zukal hledají pracovníka na pozici skladník/řidič. Nástup 

možný ihned. Práce na HPP (možno i brigádně), požadujeme řidičský průkaz 

skupiny B, znalost na PC vítána. V případě zájmu volejte  na číslo 

777 633 456 nebo 777 643 456. 

14. 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. 

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

Více info na telefonním čísle 725 500 210 

16. 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 

17. 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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