
 

 OBEC ZAKŘANY 
tel: 546 431 483  

  e-mail: urad@zakrany.cz 

10.2.2023 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

V pondělí 13.2. v 18 hodin se koná v sále Oú veřejné zasedání zastupitelstva obce. 

2. Obecní úřad 

Obecní úřad oznamuje, že od 13. do 17. února bude omezený provoz. Dotazy pouze 
telefonicky, na čísle 605531268. 

3. Obecní úřad 

Poplatky na rok 2023 je třeba zaplatit do 31.3.: svoz 700 Kč na osobu, pes je za 100 Kč, 
kabelová televize 1000 Kč na číslo popisné. Částka stočného na osobu a rok se letošní rok 
zvýšila na 1650 Kč. Žádáme občany, aby si zkontrolovali smlouvu o odvádění odpadních vod. 
Platba stočného se odvíjí od počtu osob uvedených ve smlouvě, ne od trvale hlášených. Pokud 
počet osob uvedených ve smlouvě neodpovídá skutečnosti, žádáme o doplnění v Dodatku, 
který si stáhnete na stránkách obce. Kdo nemá smlouvu podepsanou, ať se dostaví k podpisu 
do kanceláře Oú. Bližší informace na tel. čísle 546431483. 

4. Sokol Zakřany 

TJ Sokol Zakřany zve na ples 10.2. do Sokolovny. K poslechu a tanci hraje skupina FK MUSIC 
FRANTIŠEK KRATOCHVÍL A ŠÁRKA BEEROVÁ. Bohatá tombola, vstupné 100 Kč, začátek ve 20 
hodin. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A REZERVACE V RESTAURACI SOKOLOVNA. 

5. ZŠ a MŠ Zakřany 

ZŠ a MŠ Zakřany zve na maškarní karneval pro děti, v sobotu 25.2. ve 14 hodin do sálu Oú. 
Občerstvení zajištěno. 

6. Dům zdraví Zastávka 

Dům zdraví Zastávka oznamuje: 

MUDr. Kuderová nebude ordinovat 15.2., zástup MUDr. Valeš od 13 do 16.30. 

7. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu 11.2. od 15:35 do 16:05 s pojízdnou vinotékou. Tento týden 
nabízí rosé Svatovavřinecké ročník 2022 za 100 Kč a suchý Tramín červený ročník 2021 za 150 
Kč. Přiveze také valentýnské krabičky se zvýhodněním 25 %! Krabičky jsou ve 2 variantách: 
suchá a sladká. 

8. Drůbežárna Prace  

Drůbežárna Prace bude ve středu 15.2.  ve 12 hod. prodávat: kuřice a kohouty různých barev 
za 240 Kč, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a bude vykupovat králičí kožky 15 
Kč/ks. 

 

 


