HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Blanář sděluje svým pacientům, že v ambulanci je možnost očkování i
přeočkování proti onemocnění covid19 - vakcínou Phizer. 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.
Společnost AGRO D. U. s r. o. Dambořice prodává jablečné mošty v balení 5
l/130,-Kč, dále jablka Idared vhodná i na uskladnění I. jakost - 20,-Kč/kg, II.
jakost 15,-Kč /kg. Prodej proběhne každou sobotu v listopadu od 9-12 hod v
areálu farmy v Dambořicích. Případné info na tel. 605521622.
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.
Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci v úterý 30.11.2021 od
10.00 do 11.30 hod. na KD prodej svých výrobků. Nabízíme dámské vycházkové
a teplejší šaty, tuniky, svetříky a halenky z kvalitních elastických úpletů, vše i v
nadměrných velikostech a kvalitní pánské košile. Přijďte se podívat a nakoupit
kvalitní české zboží.
Rybářství Pohořelice p. Veselý Jaroslav bude ve středu 1.12.2021 od 12:30h do
12:45h u OÚ prodávat živé ryby: Kapr I. třída 100,-Kč, Kapr výběr 110,-Kč,
Amur 110,-Kč, Tolstolobik 65,-Kč, Pstruh duhový 185,-Kč. Dále bude prodávat
cibuli žlutou 12,-Kč/kg, cibuli červenou 16,-Kč/kg, jablka Golden, Jonaprince a
Bohemie 22,-Kč/kg.
Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své
příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě, a to do pátku 3.12.2021.
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.
Společnost Mamut agency oznamuje, že z důvodu podání návrhu společnosti
TICKET ART s.r.o na insolvenci, jsou nuceni představení Miroslav Donutil - Na
kus řeči a představení Vztahy na úrovni zrušit. Částky za vstupenky můžete
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nárokovat u společnosti TICKET ART s.r.o. nebo podáním návrhu na
www.insolvencni-rejstrik.cz v případě, že vstupenky byly zakoupeny on-line
nebo na pobočce společnosti TICKET ART. V případě zakoupení vstupenek na
Obecním úřadě v Krumvíři, můžete nárokovat vrácení částky za vstupenky na
tomto místě. Děkují za pochopení.

