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8.6.2022 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13. 6. v 18 hodin v sále Oú. 

2. Základní škola a Mateřská škola Zakřany 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany oznamuje, že ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS dětí z Ukrajiny do 
Mateřské školy Zakřany pro nový školní rok se koná ve středu 8. června od 13 do 15 hod. v 
budově Mateřské školy. Více informací na webových stránkách školy www.zszakrany.cz nebo 
na dveřích MŠ Zakřany. 

3. Základní škola a Mateřská škola Zakřany 

ZŠ a MŠ Zakřany zve na „Pohádkovou cestu“, v sobotu 11. 6., od 14 do 17 hodin, start na hřišti 
u čističky. 

4. Luboš Bok 

Zve na 21. ročník turnaje smíšených dvojic v pétanque. V sobotu 11. 6. od 12 hodin na 
hřišťátku u tenisového kurtu. Startovné na dvojici 200 Kč, koule na pétanque sebou 

5. Poliklinika Zastávka 

Poliklinika Zastávka oznamuje: 

ORL ambulance nebude ordinovat 1., 8. a 10. 6.     

kožní ambulance nebude ordinovat do 17. 6.                

6. MKC Zbýšov 

MKC Zbýšov Vás zve na sérii folkových koncertů s názvem Zbýšovské folkové léto, které se 
uskuteční ve dnech 16. -19. 6. na zbýšovském koupališti. Vstupenky je možné koupit buď online 
na smsticket.cz, nebo osobně v kanceláři MKC Zbýšov, nebo přímo na místě v daný den před 
koncertem. 

7. Bezpečnostní agentura CID Servis 

Bezpečnostní agentura CID Servis přijme na pozici vrátný invalidního důchodce, nebo 
důchodkyni, pro firmu PASPOL ve Zbýšově, nebo v Tetčicích na pile. Bližší informace na tel. čísle 
731748011. 

http://www.zszakrany.cz/
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8. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu 11. června od 15:35 do 16:05 s pojízdnou vinotékou. Přiveze 
kvalitní sudová a lahvová vína. Tento týden bude za zvýhodněnou cenu polosladký Hibernal 
2021 za 150 Kč a suché Veltlínské zelené 2020 za 120 Kč. 

9. Společnost Metaldyne 

Společnost Metaldyne příjme nové pracovníky do závodu ve Zbýšově a Oslavanech. Pozice 
vhodné pro muže i ženy, ve směnném provozu. Volné pozice jsou obsluha strojů, provozní 
elektrikář, seřizovač, CNC operátor, manipulant na vysokozdvižném vozíku a další. Více 
informací na webových stránkách www.jistotaprace.cz nebo telefonu 778 543 708. 

 

http://www.jistotaprace.cz/

