
 

1.  OBEC ZAKŘANY 
tel: 546 431 483  

  e-mail: urad@zakrany.cz 
 

 

10.5.2021 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Z důvodu probíhajících zemních prací žádáme občany, aby omezili pohyb na hřbitově. 

2. Obecní úřad 

Oznamujeme občanům, že v sobotu, 22. 5., od 10 hodin proběhne očkování psů a koček. 
Veterinární lékař přijede přímo k vám domů. Zájemci ať se hlásí v kanceláři Oú do středy 19. 
5. 

3. Sbor dobrovolných hasičů 

Sbor dobrovolných hasičů v Zakřanech vyhlašuje sběr železného šrotu, v sobotu, 12. 6., od 
13 hodin.  

4. SOUKUP MILOŠ s. r. o., 

SOUKUP MILOŠ s. r. o., Zbýšov, přijme do hlavního pracovního poměru řidiče sk. C, CE, 
stavební dělníky a strojníky. Bližší informace na tel. 606 741 190. 

5. TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. 

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší 
obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly 
kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK 14. 5. Cena za kontrolu 
a čištění komínu je 350 kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč, cena za 
revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním 
čísle: 608 748 989. 

6. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede 15.5. s pojízdnou vinotékou od 15:15 do 15:30. Přiveze 
kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Tento týden bude zvýhodněná cena na 
polosuchý Cabernet Sauvignon Rosé za 120 Kč a Tramín červený za 130 Kč. 

7. Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi  

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve středu, 12. května, od 14:25 do 
14:35, v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, 
hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, zabijačkových výrobků a škvařeného 
sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat prodej českých vajec. 
Například: hovězí roštěná 249 Kč/kg, králík celý 199 Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 109 Kč/kg, 
vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, klobásy, špekáčky, tlačenka, škvarky, paštiky, masové 
rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  


