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20.10.2021 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Dne 25.10.2021 v 18.00 se koná v sále OÚ veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zveme 
všechny občany. 

2. Obecní úřad 

V pátek 22.10. a v sobotu 23. 10. budou v ekodvoru přistaveny kontejnery na stavební suť.  

3. Základní a mateřská škola Zakřany 

Základní a mateřská škola Zakřany pořádá PUTOVÁNÍ S BROUČKY, v pátek 22. října. V 18 
hod. sraz před OÚ. Přineste si s sebou lampiony, lucerničky nebo různá svítidla. Na závěr si 
můžete opéci špekáčky na ohýnku. Na konci našeho putování bude pro všechny účastníky 
přichystán teplý čaj a odměny pro děti. 

4. Poliklinika Zastávka 

Poliklinika Zastávka oznamuje:  

ORL ambulance nebude ordinovat 22. 10. 

interní ambulance nebude ordinovat 21. 10.   

5. MUDr. Popek 

MUDr. Popek oznamuje, že od 22. do 29. 10. bude čerpat dovolenou. V akutních případech 
bude zastupovat MUDr. Ševčík a MUDr. Zelníčková. 

6. MUDr. Zelníčková a MUDr. Ševčík 

MUDr. Zelníčková a MUDr. Ševčík oznamují zájemcům o očkování vakcínou pfizer prvních i 
posilovacích třetích dávek, že se mohou k očkování objednávat telefonicky, nebo emailem 
na adrese ordinacezbysov@seznam.cz. Termín očkování bude sdělen následně po naplnění 
potřebného počtu zájemců. 

7. TJ Sokol Zakřany 

TJ Sokol Zakřany zve na zápas proti Lažánkám. V neděli 24. 10. ve 14.30 hodin. Občerstvení 
zajištěno. 

8. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu 23. 10. od 15:35 do 16:05 s pojízdnou vinotékou. Kromě 
kvalitních moravských vín přivezou i nový nealkoholický mošt. Oblíbený červený burčák 
bude už jen tento týden! 
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9. Obec Říčany 

Obec Říčany pořádá běžecký závod pro děti, mládež, amatéry i sportovce a širokou 
veřejnost, zkrátka pro všechny, kdo běhají pro radost. Přijďte si ověřit svou fyzickou 
zdatnost na konci sezóny. Závod se koná 28. října na koupališti v Říčanech od 9 hodin. 

 

 


