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19.5.2021 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

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

2. Obecní úřad 

Důrazně upozorňujeme občany, aby nenechávali po obci pobíhat psy bez vodítka a koše. 

3. 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. 

4. Obecní úřad 

U Ekodvora je k dispozici pro naše občany kompost. 

5. Sbor dobrovolných hasičů 

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

6. Sokolovna Zakřany 

Sokolovna Zakřany má otevřenou zahrádku, v týdnu od 17 hodin, v sobotu a neděli od 12 
hodin. V pátek 21. 5. je zahrádka otevřena od 15.00 hod, v rámci zahrádky bude přenášen 
přímý přenos Mistrovství světa v hokeji Česko - Rusko. 

7. Poliklinika Zastávka 

Poliklinika Zastávka oznamuje:  

pacienti MUDr. Kuderové nad 60 let se mohou objednávat na očkování COVID-19. Tel. č.: 
546429332 

MUDr. Valeš nebude ordinovat 21. 5., zástup MUDr. Kuderová od 7.30 DO 12.00 

interní ambulance nebude ordinovat 20. 5., ORL ambulance nebude ordinovat 21.5. 

8. MUDr. Popek 

MUDr. Popek oznamuje, že do 21. 5. neordinuje. V akutních případech zastupuje MUDr. 
Ševčík a MUDr. Zelníčková, MUDr. Zelníčková a MUDr. Ševčík nebudou od 24. do 28. 5. 
ordinovat. V akutních případech zastupuje MUDr. Popek. Dále oznamují pacientům, že je 
možné se objednávat k očkování proti covidu, během dovolené formou SMS na čísle 606 569 
769 s uvedením celého jména zájemce, nebo emailem na adrese 

ordinacezbysov@seznam.cz.  
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9. Drůbežárna Prace  

Drůbežárna Prace bude v sobotu 22. 5. ve 12 hod. prodávat: kuřice, chovné kohouty, slepice 
ve snášce, brojlerová kuřata, káčata, husokačeny Mulard, housata, krůty, krmivo pro 
nosnice a králíky, vitamínové doplňky, bude vykupovat králičí kožky 10 Kč/ks. 

10. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu 22. 5. od 15:15 do 15:30 s pojízdnou vinotékou. Přiveze 
kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Tento týden bude zvýhodněná cena na oblíbenou 
sladkou Pálavu ročník 2019 za 150 Kč a tradiční, suchý Ryzlink vlašský 2019 za 180 Kč. 


