
 

1.  OBEC ZAKŘANY 
tel: 546 431 483  

  e-mail: urad@zakrany.cz 
 

 

2.8.2021 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Našel se mobilní telefon. Kdo ho postrádá, ať se přihlásí v kanceláři Oú. 

2. Poliklinika Zastávka 

Poliklinika Zastávka oznamuje : 

Dětská ambulance neordinuje  do 6.8., zástup Říčany 8.00 - 11.00. 

ORL ambulance neordinuje do 6.8. 

Ortopedická ambulance neordinuje do 30.7.    

MUDr. Kuderová nebude ordinovat 2.8. - 4.8., zástup MUDr.Valeš 7.30 - 12.00. 

Oční ambulance nebude ordinovat 2.8.         

Diabetologická a revmatologická ambulance nebude ordinovat 2.8. - 6.8. 

chirurgická, interní a kožní ambulance nebudou ordinovat od 9. do 20. 8.              

3. MUDr. Kuczman 

MUDr. Kuczman gynekologie Zbýšov nebude ordinovat od 2. 8-  16.8.2021 

Zastupuje gyn. ambulance Nemocnice Ivancice 

4. Farní úřad Vysoké Popovice 

Farní úřad Vysoké Popovice oznamuje, že ve středu, 4. 8., v 18 hodin, bude mše v místní 
kapli. Poutní mše se koná v neděli 8. 8. v 10 hodin. 

5. Drůbežárna Prace  

Drůbežárna Prace bude v sobotu, 7. 8. ve 12:00 hod., prodávat: mladé kuřice a chovné 
kohouty, slepice ve snášce, brojlerová kuřata, káčata, krůty, husokačeny Mulard, jatečné 
kachny, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, bude vykupovat králičí kožky 10 
Kč/ks. 

6. Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve středu 4. srpna od 14:25 do 14:35 v 
naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího 
masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Například: 
hovězí roštěná 299 Kč/kg, králík celý 199 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139 Kč/kg, vepřová 
krkovice s kostí 109 Kč/kg, vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, kuřecí křídla XXL 64 Kč/kg, kuřecí 
polévkové díly 21 Kč/kg, klobásy, špekáčky, škvarky, paštiky, masové rolády aj. Příjem 
objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  
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7. 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 13. 8., cena za kontrolu 
a čištění komínu 350 kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč, cena za 
revizi kotle na tuhá paliva 800 kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle: 
608 748 989. 

 

 

 

 


