
MÍSTNÍ VYSÍLÁNÍ 
OBCE ROZSOCHY



SDH Rozsochy Vás srde čně zve na

MÁJOVÝ BÁL 2022
v sobotu 14. května od 20:00 
v Orlovně v Rozsochách.

Tombola – víno z Moravy – míchané nápoje –
zvěřinové speciality.

Rezervace míst na tel. čísle 725 927 315

Hraje kapela



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



UZAVÍRKA SILNICE V BLAŽEJOVICÍCH

• Z důvodu výstavby kanalizace v Blažejovicích
bude uzavřena silnice III/3853 Blažejovice směr 
Dolní Rožínka od 2. kv ětna do 15. července .

• Od 2.5. do 3.7. bude umožněn průjezd 
vozidlům IZS (záchranka, hasiči,policie) a 
linkovým autobusům.

• Od 4.7. do 15.7. bude silnice
zcela uzavřena



OMEZENÍ PROVOZU
• Od 16. kv ětna bude v naší obci

zahájena oprava dvou částí vodovodu, 
které v minulosti vykazovaly větší četnost oprav.

• Investorem oprav je Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko. Opravu bude provádět na základě 
výběrového řízení firma AQUASYS s.r.o. 
Žďár nad Sázavou.

• První opravovaný úsek je od č.p. 24 (Havlíkovi)
po č.p. 27 (hospoda).

• Po dobu opravy bude doprava v tomto úseku
pouze v jednom jízdním pruhu, který bude vyznačen
dopravními značkami.



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
(respirátor, na chodbě OÚ – dezinfekce rukou)



Vojetín – plánovaná odstávka elekt řiny

• Společnost EG.D oznamuje, že z důvodu 
prací na zařízení distribuční soustavy 
bude p řerušena dodávka elektrické 
energie ve Vojetín ě:

• dne 26. kv ětna
od 7:30 do 12:30 hodin

• dne 2.června 
od 12:30 do 15:00 hodin



Svoz odpadů
1x za 14 dní, 
v sudé týdny,

18. května popeláři pojedou.



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
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Jídelní lístek 
MŠ Rozsochy

16. – 20. května



PONDĚLÍ: polévka zelná s uzeninou
pečený obalovaný květák, brambory, okurka

ÚTERÝ: polévka vývar s drobením
kuře pečené, dušená rýže, kompot

STŘEDA: polévka bramborová
poděbradské maso, houskový a špaldový knedlík

ČTVRTEK: polévka z rybího filé
zapečené těstoviny po lotrinsku, zelný salát

PÁTEK: polévka hrachová
ovocný koláč s drobenkou



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 3 900,- K č. Zájemci se p řihlásí 
nejpozd ěji do 31. b řezna 2022 v kancelá ři
u agronom ů. Uvedenou částku zaplatí do 31. b řezna 
2022. Termíny vyorávání budou pevně stanoveny.

Nezaplacené objednávky nebudou vyřízeny.



AGRO ROZSOCHY, a.s.

PŘIJME DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POM ĚRU
TRAKTORISTU

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Bližší informace na tel.:
727870253 Ing. Ostrý
777200155 Ing. Hosa



PRODEJ KUŘIC, Svoboda -Havel, 
Drůbežárna Mírovka

2. června 2022
• v 9.00 - Rozsochy u OÚ

Kuřice hn ědé, černé, bílé
Stáří: 18 – 22 týdnů
Cena: 210 - 240,- Kč/kus
Rozkrmené krůty – Big 6
Stáří 7 týdnů, cena : 330,- Kč



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 7:40



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


