19.9.2018 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU

1. Obecní úřad
20. 9. v 17 hodin se v sále obecního úřadu koná veřejné zasedání
zastupitelstva obce.

2. Obecní úřad
V naší obci se opět vyskytl případ trávení psů. Přes plot byl hozený párek, ve
kterém byly tabletky. Pokud někoho uvidíte něco házet přes plot, okamžitě
volejte policii Rosice, kam byl tento incident nahlášen.

3. Obecní úřad
28. a 29. 9. bude v ekodvoře přistaven kontejner na stavební suť.

4. Restaurace Sokolovna
Restaurace Sokolovna Zakřany přijme číšníka/servírku bližší informace na
www.sokolovna.eu

5. Poliklinika Zastávka
Poliklinika Zastávka oznamuje:
revmatologická ambulance nebude ordinovat 20. 9.
MUDr. Kuderová nebude ordinovat 21. 9., zástup MUDr. Valeš od 7.30 do 12
hodin.

6. MUDr. Zelníčková
MUDr. Zelníčková, zdravotní středisko Zbýšov, bude z provozních důvodů
v pondělí 24. 9. ordinovat pouze do 10 hodin.

7. TJ Sokol Zakřany
TJ Sokol Zakřany zve na utkání A mužstva, v sobotu 22. 9. proti Senoradům a
na utkání B mužstva, v neděli 23. 9. proti Budkovicím. Oba zápasy začínají
v 15.30, občerstvení zajištěno.

8. Restaurace Sokolovna Zakřany
Restaurace Sokolovna Zakřany zve na folk a country večer se skupinou
Hudlaři, 21. 9. od 20 hodin. Vstupné dobrovolné.
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9. Vedoucí školního stravování
Vedoucí školního stravování oznamuje rodičům žáků ZŠ, kteří mají zájem o
obědy ze školní kuchyně, že se můžou přihlásit od 7 do 12 hodin na tel. č.
546431335, nebo e-mail: jidelna@zakrany.cz.

10. Bankomat České spořitelny
Z důvodu stavebních prací na budově zdravotního střediska ve Zbýšově bude
MIMO PROVOZ bankomat České spořitelny od středy 29. srpna do pondělí
10. září. Město Zbýšov se předem omlouvá za způsobené komplikace a
děkuje za pochopení. Nejbližší bankomat České spořitelny: Hlavní
8/21, 66412 Oslavany.

11. Poliklinika Zastávka
Poliklinika Zastávka oznamuje:
dětská ambulance nebude ordinovat do 31. 8., zástup Říčany od 7.30 do
11.00
ORL ambulance nebude ordinovat do 7. 9.
oční ambulance nebude ordinovat do 7. 9., perimetry budou dle objednání.

12. Soukromý pěstitel
Soukromý pěstitel zeleniny ze Znojemska bude v úterý 28. 8. v 11 hodin v naší
obci prodávat brambory - odrůda Marabel - 7 Kč/kilogram - baleno po 10
kilogramech, cibule 15 Kč/ kilogram - baleno po 4 kilogramech, česnek 130
Kč/kilogram.
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