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11.5.2022 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Oznamujeme občanům, že se v obci rozšiřuje týrání koček. Žádáme občany, aby věnovali 
zvýšenou pozornost osobám, které po zvířatech střílí. Při zjištění je nutné toto nahlásit na 
policii. 

2. Obecní úřad 

13. a 14. 5. bude v ekodvoře přistaven kontejner na stavební suť. Suť se může vozit v době 
otevření ekodvora. 

3. Zakřanská hernička 

Zakřanská hernička pořádá besedu První pomoc aneb jak být připraven a nebýt zaskočen. 17. 
5. v 17 hodin v Zakřanské herničce. 

4. Poliklinika Zastávka 

Poliklinika Zastávka oznamuje:  

MUDr. Kuderová nebude ordinovat od 9. do 13. 5., zástup MUDr. Valeš PO, ÚT, ČT a PÁ   7.30 - 
12.00, ST 13.00 - 17.00.  

5. MUDr. Fialová 

MUDr. Fialová nebude ordinovat od 26. května do 3.června. Zástup v akutních případech 
MUDr. Hálová v areálu Nemocnice Ivančice, tel. 546 439 514 

6. MUDr. Zelníčková a MUDr. Ševčík 

MUDr. Zelníčková a MUDr. Ševčík nebudou ordinovat od 16. do 20. 5. V akutních případech 
zastupuje MUDr. Popek. 

7.  Koberce FLOORISIMA s.r.o. 

Koberce FLOORISIMA s.r.o. vás informuje o červnové akci -25 % na celý sortiment zboží. 
Prodejna se nachází na ulici Brněnská 1101 v Rosicích u Brna, u autobusové zastávky STK 
Rosice. Otevírací doba je ve všední dny od 9-17 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu. 

8. Drůbežárna Prace  

Drůbežárna Prace bude v sobotu 14. 5. ve 12 hod. prodávat: roční slepice, mladé kuřice a 
chovné kohouty, krůty, brojlerová kuřata, káčata a housata, krmivo pro nosnice a králíky, 
vitamínové doplňky, a bude vykupovat králičí kožky 15 Kč/ks. 
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9. Společenství kominíků a topenářů 

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 3. 6. 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 950 Kč. 
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989. 

10. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu 14. května od 15:35 do 16:05 s pojízdnou vinotékou. Přiveze 
kvalitní sudová a lahvová vína. Tento týden bude za zvýhodněnou cenu Tramín červený suchý 
za 140 Kč a Tramín červený polosladký za 150 Kč. 

 


