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17.10.2022 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek, 20. října v 17 hodin, v sálu Oú. 

2. Zakřanská hernička 

Zakřanská hernička pořádá, 21. 10. od 17 hodin, besedu s lékárnicí, na téma léčivé byliny, jak 
je naplno a bezpečně užívat. Srdečně zveme. 

3. Obecní úřad + ROSIVADLO KAŠPÁRKOV 

ROSIVADLO KAŠPÁRKOV a OBECNÍ ÚŘAD ZAKŘANY uvádějí tradiční pohádku Princové jsou na 
draka, s tradičními písničkami a dobrým koncem poprvé na západ od Rosic! ZAKŘANY, OBECNÍ 
SÁL, ve ČTVRTEK 3. 11. V 18 HODIN. Předprodej vstupenek v kanceláři OÚ od 19. 10., v PO a ST 
v úřední hodiny, cena 100 Kč. Sedadla nejsou číslovaná. 

4. Základní škola Zakřany 

Základní škola zve na den otevřených dveří u příležitosti 145. výročí samotné školy 
v Zakřanech, který se uskuteční 23. října od 14 hodin.  

5. Farní úřad Vysoké Popovice 

Farní úřad Vysoké Popovice oznamuje, že ve středu, 19. 10., v 18 hodin, bude mše v místní 
kapli. 

6. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu 22. října od 15:35 do 16:05 hodin s pojízdnou vinotékou. 
Přiveze burčák a kvalitní sudová a lahvová vína. Tento týden bude za zvýhodněnou cenu 
polosladký Hibernal za 150 Kč a suchý Tramín za 140,- Kč. 

7. Obec Říčany 

Obec Říčany pořádá Říčanský běh na přírodním koupališti v Říčanech, v pátek 28. 10., v 9 hodin 
prezentace závodníků.  

8. Drůbežárna Prace  

Drůbežárna Prace bude v úterý 18. 10.  ve 12 hod.  prodávat: mladé kuřice a kohouty za 230 
Kč, roční slepice za 120 Kč, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, a bude vykupovat 
králičí kožky 15 Kč/ks. 

9. Firma českomoravské kominictví Menšík a Novotný 

Firma českomoravské kominictví Menšík a Novotný bude ve vaší obci dne 19. 10. provádět 
kontroly a čištění komínů, spalinových cest, čištění spalinových cest u plynových kotlů a revize 
kotlů na tuhá paliva. Cena za čištění a kontrolu i se zprávou o provedení kontrol a čištění činí 
410,-Kč. Cena revize kotlů na tuhá paliva všech typů značky VIADRUS činí 800,-Kč. Zájemci se 
mohou objednávat na telefonním čísle 776 204 480. 

10. Firma Ludes 

V úterý 18. 10. od 12:30 do 13 hodin vám firma Ludes z Třebíče nabídne výpěstky českých 
šlechtitelů. Ovocné stromky a dřeviny: hrušně, třešně, višně, meruňky, švestky, ryngle, ořešáky, 
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velký výběr jabloní, angrešt, rybíz, maliny, borůvky. Léčivky: Rakytník řešetlákový, Kustovnice 
čínská.   

11. Porcovna masa z Miroslavi 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve středu 19. října od 14:25 do 14:35 v naší 
obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, 
poctivých masouzenářských výrobků, tlačenku, škvařené sádlo a škvarky. Nově také českou 
sezónní zeleninu. Například: krůtí prsní řízky 229 Kč/kg, krkovice bez kosti 189,90 Kč/kg, 
kotleta bez kosti 179,90 Kč/kg, kýta 159,90 Kč/kg, extra masitá žebra 139,90 Kč/kg, kuřecí 
polévkové díly 29,90 Kč/kg, cibule žlutá 18 Kč/kg. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

 

 


