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4.8.2021 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Našel se mobilní telefon. Kdo ho postrádá, ať se přihlásí v kanceláři Oú. 

2. TJ Sokol Zakřany 

TJ Sokol Zakřany zve na sobotní zápas proti Vysokým Popovicím. Začátek v 17 hodin, 
občerstvení zajištěno.  

3. Mikroregion Kahan 

Mikroregion Kahan zve v sobotu 14. srpna na akci S párou za horníky. Připomíná havířskou 
minulost naší oblasti, která se uzavřela teprve před třiceti lety. Páru dodají vláčky na 
úzkokolejce mezi Zastávkou, Babicemi a Zbýšovem, tedy na někdejší důlní vlečce. Horníci 
budou na zájemce čekat ve výjimečně otevřené zbýšovské těžní věži Simson a povykládají, 
jak a kde se na Rosicku rubalo černé uhlí. Novinkou letošního ročníku je výstup na 
babickou haldu dolu Ferdinand s výkladem. Akce začíná v 10 hodin, potrvá do 18. hodiny. 
Mezi muzeem vláčků a dolem Simson bude jezdit kyvadlový minibus. Další informace 
najdete na webu Kahanu www.mikroregionkahan.cz a na facebookové stránce Kahanu. 
Těšíme se na všechny malé i velké výletníky. 

4. Poliklinika Zastávka 

Poliklinika Zastávka oznamuje : 

Dětská ambulance neordinuje  do 6.8., zástup Říčany 8.00 - 11.00. 

ORL ambulance neordinuje do 6.8. 

Diabetologická a revmatologická ambulance nebude ordinovat do 6.8. 

chirurgická, interní a kožní ambulance nebudou ordinovat od 9. do 20. 8.              

5. MUDr. Kuczman 

MUDr. Kuczman gynekologie Zbýšov nebude ordinovat od 2. 8. do 16.8.2021 

Zastupuje gyn. ambulance Nemocnice Ivančice 

6. Farní úřad Vysoké Popovice 

Farní úřad Vysoké Popovice oznamuje, že dnes v 18 hodin, bude mše v místní kapli. Poutní 
mše se koná v neděli 8. 8. v 10 hodin. 

 

http://www.mikroregionkahan.cz/
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7. Drůbežárna Prace  

Drůbežárna Prace bude v sobotu, 7. 8. ve 12:00 hod., prodávat: mladé kuřice a chovné 
kohouty, slepice ve snášce, brojlerová kuřata, káčata, krůty, husokačeny Mulard, jatečné 
kachny, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, bude vykupovat králičí kožky 10 
Kč/ks.  

8. TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. 

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší 
obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly 
kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v pátek 13. 8., cena za kontrolu 
a čištění komínu 350 kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč, cena za 
revizi kotle na tuhá paliva 800 kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle: 
608 748 989. 

 

 

 

 


