
 

 OBEC ZAKŘANY 
tel: 546 431 483  

  e-mail: urad@zakrany.cz 

23.1.2023 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Kdo z občanů se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chtěl by se 2. 
kola voleb zúčastnit, ať se nahlásí v kanceláři Oú, volební komise k němu přijde s přenosnou 
volební urnou. 

2. Obecní úřad 

Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb se neroznáší. Budou přichystané ve volební místnosti.  

3. Vodárna Zbýšov 

Pracovníci Vodárny Zbýšov Vám doručili do Vašich schránek fakturu za vodné. V pátek 27. 1. 
od 8.00 do 11.00 hodin bude pracovnice Vodárny Zbýšov vybírat vodné v kanceláři Obecního 
úřadu v Zakřanech. Všichni můžete využít této možnosti. Po tomto termínu můžete uhradit 
faktury bezhotovostně, složenkou, nebo osobně v kanceláři Vodárny Zbýšov. 

4. Poliklinika Zastávka 

Dům zdraví Zastávka oznamuje:  

Dům zdraví Zastávka oznamuje: kožní ambulance nebude ordinovat do 27. 1.         

5. Farní úřad Vysoké Popovice 

Farní úřad Vysoké Popovice oznamuje, že ve středu, 25. 1. v 17.30 hodin bude mše v místní 
kapli. 

6. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu 28. ledna od 15:35 - 16:05 s pojízdnou vinotékou. Tento 
týden nabízí mladý suchý Müller-Thurgau 2022 za 100 Kč a polosladký Sauvignon 2021 za 150 
Kč.    

7.  Společnost Dřevo Habrovany 

Společnost Dřevo Habrovany nabízí v zimní akci k prodeji štípané palivové dřevo. Skladem 
tvrdé i měkké dřevo - v délce polínek 25, 33 a 50cm, dále pak i suché dřevo - v délce polínek 33 
a 50cm. Doprava zajištěna až k Vám domů. Kontakt a objednávky na telefonním čísle: 739 572 
972 nebo www.drevohabrovany.cz. 

8. Sdružení kominíků a topenářů 

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci v PÁTEK 10. 2., požadované kontroly 
a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize 
kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování, frézování komínu. Zájemci se mohou 
objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989. 

       

 

http://www.drevohabrovany.cz/

