HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Pošta Partner oznamuje, že dnes je z technických důvodů zavřeno.
MUDr. Anežka Novotná neordinuje od 16.12. do 21.12.2021.
MUDr. Blanář oznamuje, že ve čtvrtek 23.12.2021 se neordinuje, otevřeno jen
pro očkování. Před střediskem se našel jeden klíč na šňůrce, je u nás v amb.
Dále oznamuje, že 29-31.12.2021 se neordinuje! Zástup MUDr. Novotná nebo
MUDr. Donné.
MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že 23.12. a
31.12.2021 neordinuje.
Pojízdná prodejna s živými rybami z Pohořelic přijede do naší obce v úterý
21.12.2021 ve 12:30h a ve čtvrtek 23.12.2021 ve 12:30h. Nabízí Kapr 1. třída
110,-Kč/kg, Kapr výběr 120,-Kč/kg, Amur 130,-Kč/kg a Tolstolobik 80,-Kč/kg.
Prodej proběhne u KD po dobu asi ½ hodiny dle zájmu občanů.
Rybářství Pohořelice p. Veselý Jaroslav bude ve středu 22.12.2021 od 10:15h do
10:30h u OÚ prodávat živé ryby: Kapr výběr 115,-Kč a Amur 115,-Kč.
MUDr. Blanář sděluje svým pacientům, že v ambulanci je možnost očkování i
přeočkování proti onemocnění covid19 - vakcínou Pfizer. Pro nové zájemce je
možnost se přihlásit na očkování jednodávkovou vakcínou Johnson (lze využít i
plošně pro firmy). PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽOU I ZÁJEMCI BEZ
REGISTRACE V NAŠÍ AMBULANCI. Všichni zájemci ať se objednávají
telefonicky 519 419 152 nebo na tomto emailu sestrablanar@seznam.cz.
MUDr. Donné upozorňuje, že pacienti se mohou telefonicky objednávat na
očkování proti coronaviru. Očkování probíhá denně vakcínou Pfizer a Moderna
a objednávat se mohou i neregistrovaní pacienti. Dále upozorňuje, že očkovaní
vakcínou Johnson by se měli hlásit k přeočkování již po uplynutí 2 měsíců, v
tomto případě, se přeočkovává vakcínou Pfizer nebo Moderna.
MUDr. Novotná oznamuje, že pacienti, kteří mají zájem o očkování proti
chřipce a proti onemocnění Covid-19, včetně 3.posilovací dávky, ať se hlásí
telefonicky v naší ordinaci.
Firma Voliéry Barvík, s.r.o., zabývající se výrobou voliér pro zoologické
zahrady a farmy, hledá pro rozšíření výroby pro provozovnu ve Velkých
Pavlovicích pracovníky pro montáž domků z PUR panelů na HPP na dobu
neurčitou. Praxe vítána. Dobré platové podmínky. Zájemci se můžou hlásit na
tel: 724 212 572 nebo emailu j.barvik@seznam.cz.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Firma Kučera nabízí služby na odvoz fekálií – vývoz septiku, k dispozici je 40
metrů hadic. Služby provádí vozy Mercedes (5 m3) a DAF (9 m3) v okresech
Břeclav a Hodonín. Tel. kontakt: 602 570 204 p. Kučera František a 606 084 140
p. Kučera Michal.
Firma Elektro Zrůcký Kobylí, upozorňuje občany, že stále můžou vybírat z
letáku Proton.. Nabízí akční ceny praček, chladniček, televizorů, mobilních
telefonů, kávovarů, konvic a dalšíchho sortimentu elektro. Přijímá i telefonické
objednávky, zboží přiveze až k vám domů. Informace na prodejně Elektro
Zrůcký Kobylí, telefon 519 431 181.

