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26.9.2022 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

V kanceláři Oú jsou pro naše občany nachystané stolní kalendáře na roky 2023 – 2024. Kdo má 
o kalendář zájem, může si ho vyzvednout v úřední hodiny do konce měsíce října. 

2. Obecní úřad 

Ve dnech 30. 9. a 1. 10. budou v ekodvoře přistaveny kontejnery na stavební suť. Kontejnery 
budou přístupny v době otevření ekodvora. V pátek 15 - 18 hodin, v sobotu 8 - 14 hodin. 

3. Obecní úřad 

Obec Zakřany zve zástupce spolků, místních organizací, rodiny i jednotlivce na akci sázíme 
březovo-javorovou alej „K Vysílači“. V sobotu 22. 10., sraz v 9 hod na rozcestí k vysílači (za 
Burešovýma). S sebou vhodný oděv, nářadí, pilné ruce a dobrou náladu O vše ostatní se 
postaráme! Na sazeče čeká i občerstvení a program pro děti. Účastníci si mohou po vysázení 
označit “svoje stromy“ cedulí nebo jmenovkou, kterou si sami vyrobí a přinesou. Počet stromů 
je omezen. Aby se na vás dostalo, přihlaste se na OÚ, tel: 546431483, email urad@zakrany.cz.   

4. ZŠ Zakřany 

Kolektiv učitelek ZŠ Zakřany žádá občany o poskytnutí dobových fotografií a předmětů, které 
se týkají historie školy. Vše můžete nosit do budovy základní školy v době od 8 do 16 hodin, 
nejpozději do konce měsíce září. Všechny zapůjčené fotky, materiály a předměty vám budou 
v pořádku vráceny. Předem děkujeme za pomoc a spolupráci. 

5. TJ Sokol Zakřany 

TJ Sokol Zakřany zve příznivce na odložené mistrovské útkání s TJ Sokol Radostice. Hraje se Na 
Výseku ve středu 28.9. od 15:30. Dále zve na další  mistrovské utkani s TJ Sokol Vysoké 
Popovice. Hraje se také Na Výseku v neděli 2.10. od 15:00. Pro obě utkání je občerstvení 
zajištěno. 

6. Poliklinika Zastávka 

Poliklinika Zastávka oznamuje : 

ORL ambulance nebude ordinovat  do 30. 9.          

7. MUDr. Zelníčková a MUDr. Ševčík 

Klienti MUDr. Zelníčkové a MUDr. Ševčíka se mohou v případě zájmu dostavit k očkování proti 
chřipce, a to kdykoliv v ordinační době bez předchozího objednání. Zájemci ať berou na vědomí 
nutnost dodržení měsíčního intervalu mezi očkováním proti chřipce a jiným očkováním.  

8. MUDr. Popek 

MUDr. Popek oznamuje, že se zájemci o očkování proti chřipce mohou dostavit k očkování 
kdykoliv v ordinační době bez předchozího objednání. Zájemci o očkování proti nemoci Covid se 
mohou telefonicky objednat na tel. čísle 546431450. 

9. MUDr. Kuczman 

MUDr. Kuczman, gynekologie Zbýšov, neordinuje 29. 9., v akutních případech zastupuje 
gynekologie Nemocnice Ivančice. 
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10. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová 
vína a bílý a červený burčák, o kterém se říká, že je nejlepší v republice. Cena je 90 – 110 Kč/l. 

Vinotéka bude stát od 15:35 - 16:05 naproti kostelu na zámkové dlažbě u hl. silnice. 

11. Drůbežárna Prace  

Drůbežárna Prace bude v úterý 27. 9.  ve 12 hod.  prodávat: mladé kuřice a kohouty, krmivo 
pro drůbež a králíky za 180 Kč, vitamínové doplňky a bude vykupovat králičí kožky 15 Kč/ks. 

 

 


