
 

 OBEC ZAKŘANY 
tel: 546 431 483  

  e-mail: urad@zakrany.cz 

22.3.2023 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Ve čtvrtek 30. 3. proběhne v naší obci úklid komunikací. Žádáme občany, aby svými vozidly 
nebránili v úklidu. 

2. SDH Zakřany 

SDH Zakřany vyhlašuje sběr železného šrotu, 1. dubna od 13 hodin. 

3. Mikroregion Kahan a Klub českých turistů 

Mikroregion Kahan a Klub českých turistů zvou na První jarní výšlap, který již po šestašedesáté 
zahájí jihomoravskou turistickou sezonu. Letos se odehraje 1. dubna v oblasti Kahanu a 
startuje se mezi 8:30 a 11:00 z rosického zámku. Kromě několika delších tras pro pěší i cyklisty 
je připravena dětská desetikilometrová cesta s bojovkou. Pro účastníky akce, kteří se prokážou 
pamětním listem, jsou připravené cenově zvýhodněné prohlídky zámku a bezplatné jízdy 
úzkokolejkou Muzea průmyslových železnic mezi Zastávkou a Babicemi. Na Apríla bude 
výjimečně otevřena i těžní věž Simson ve Zbýšově. Na rosickém zámku bude navíc farmářský 
trh a připravené Velikonoční kumštování. Podrobné informace k výšlapu najdete na webu 
Kahanu. www.mikroregionkahan.cz. Těšíme se na vás!  

4. Poliklinika Zastávka 

Dům zdraví Zastávka oznamuje:  

Revmatologická ambulance nebude ordinovat 23. 3. 

ORL ambulance nebude ordinovat 24. 3.          

5. Kamenictví PIETRA 

Do naší obce přijede Kamenictví PIETRA a nabízí možnost objednávky na veškeré kamenické 
práce s jarní slevou až 30 %. Firma nabízí: -návrh, výrobu a montáž nových pomníků, -renovaci 
stávajících pomníků, -sekání a obnovu nápisů, -prodej a montáž náhrobních doplňků. Poradit, 
popřípadě objednat, si můžete za každého počasí ve čtvrtek 23. 3. od 10 do 10.30 hod. na 
místním hřbitově.Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi 

6. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu 25. března od 15:35 - 16:05 s pojízdnou vinotékou. Tento 
týden nabízí sladkou Pálavu 2021 za 180 Kč a suché Chardonnay 2021 za 120 kč. Přiveze také 
velikonoční krabičky se zvýhodněním 25 % v suché a sladké variantě. 

 

http://www.mikroregionkahan.cz/

