3.4.2017 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU
1. Obecní úřad
Vybírají se místní poplatky na rok 2017.
svoz odpadů 500 Kč / osoba
stočné 300 Kč / osoba, občané 80 a víc let neplatí stočné
kabelová televize 500 Kč / číslo popisné
pes 100 Kč / pes.

2. Obecní úřad
Z důvodu plánovaných prací bude přerušena dodávka el. energie dne 12. 4. od 7 do 16
hodin. Přerušena nebude pouze: Nové domky, Bytovky, Zálesí a 1. kopec.

3. Obecní úřad
Oznamujeme občanům, že je puštěná voda na hřbitově.

4. Obecní úřad
Komu z občanů nejede po přeladění kabelová televize, ať se přihlásí v kanceláři
obecního úřadu.

5.

Poliklinika Zastávka
Poliklinika Zastávka oznamuje:
kožní ambulance nebude ordinovat do 7. 4.
revmatologická ambulance nebude ordinovat 6.4.

6. SDH Zakřany
SDH Zakřany vyhlašuje sběr železa 8.4. od 13.00 hod.
7.

ZŠ a MŠ Zakřany
ZŠ a MŠ Zakřany oznamuje, že zápis do 1. třídy na nový školní rok se koná v pondělí
24. 4. od 14 do 17 hodin v budově ZŠ. Rodiče přinesou svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte.

8.

ZŠ a MŠ Zakřany
ZŠ a MŠ Zakřany vás srdečně zve na velikonoční jarmark s výstavou 11. 4. od 10 do 18
hodin v sále obecního úřadu.
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9. Základní škola ve Zbýšově
Ředitel Základní školy ve Zbýšově vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK
2017/2018. Bude probíhat ve dnech 4. a 11. dubna vždy od 14 do 17 hodin v budově
Základní školy na Komenského ulici. Zákonní zástupci si s sebou přinesou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte. (Více informací na webových stránkách školy: www.zszbysov.cz)

10. Zahrádkáři Zakřan
Zahrádkáři Zakřan pořádají zájezd na Floru Olomouc, dne 21. 4. V 7.30 hodin odjezd od
kostela. Cena pro členy 100 Kč, pro nečleny 130 Kč. Zájemci ať se hlásí u paní Hudecové,
telefon 723186283.

11. Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve středu 5.4.2017 od 12:15 do
12:30 v naší obci nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, kachního, vepřového masa
a poctivých masouzenářských výrobků vlastní produkce. Například: kuřecí prsní řízek
115 Kč/kg,
kuřecí stehenní řízek bez kůže 99 Kč/kg, kachní prsní řízek 189 Kč/kg, kachní čtvrtky 149
Kč/kg, vepřová plec od 95 Kč/kg, vepřová kýta 109 Kč/kg, hovězí kližka AKCE 159 Kč/kg,
trampské točené cigáro 119 Kč/kg, škvařené sádlo kyblík 1 kg/63 Kč. Příjem objednávek
na tel. čísle: 777 814 413.

12. Farní úřad Vysoké Popovice
Farní úřad Vysoké Popovice oznamuje, že ve středu 5. 4. v 18 hodin bude mše v místní
kapli.
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