30.8.2017 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU
1. Obecní úřad
Z důvodu plánovaných prací bude přerušena dodávka elektrické energie 13. 9. od 7 do
15,30 hodin, celá obec. Obecní úřad bude tento den zavřený.

2. Mateřská škola Zakřany
Mateřská škola Zakřany oznamuje, že ve čtvrtek 31. 8. proběhne informativní schůzka
pro rodiče dětí MŠ. Schůzka se uskuteční v budově MŠ v 16. 00 hod.

3. Základní škola Zakřany
Základní škola Zakřany oznamuje, že slavnostní zahájení nového školního roku
proběhne v pondělí 4. září v 8.00 hod. v tělocvičně.

4. Poliklinika Zastávka
Poliklinika Zastávka oznamuje:
ORL ambulance neordinuje do 4. 9. a 8. 9.
dětská ambulance nebude ordinovat od 28. 8. do 1. 9., zástup Říčany 8.0011.00. hodin.
MUDr. Zuska, nebude ordinovat 4. - 8.9.

5. Školní jídelna Zakřany
Školní jídelna Zakřany oznamuje rodičům žáků ZŠ, kteří mají zájem o odebírání obědů,
že se můžou přihlásit do 1. 9. na tel. 546431335, nebo na mejl ivamatejova@seznam.cz.

6.

Rodinná nábytkářská firma
Rádi pracujete se dřevem? Nebojíte se manuální práce? Rodinná nábytkářská firma
z Vranovic okres Brno-venkov, hledá nové kolegy do svého týmu na pozici montážník
nábytku a obsluha nářezového centra. Zaujali jsme Vás? Máme pro Vás práci, peníze a
v případě zájmu i ubytování. Pište na email: personalni@nabytek-mikulik.cz nebo
volejte na tel.: 608 746 080.

7. Firma Jaroslav Doležal
Do naší obce přijede firma Jaroslav Doležal - kamenické práce a renovace hrobů a
nabízí tyto služby:-žulové pomníky, obruby a zákrytové desky z kvalitní kameniny-čištění
terasových náhrobků, soklů a obrub-leštění terasových obrub-opravy základů, zpevnění
rozjetých obrub-sekání a obnova nápisů (zlato, stříbro, černá a běloba)-kameninové a
nerezové doplňky (lampy, vázy, mísy a vitríny). Zájemci se mohou dostavit
před místní hřbitov v pátek 1. 9. od 13:30 do 14:00 hodin.
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