HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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.
MUDr. Burýšková dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že v pátek
10.12.2021 neordinuje.
Rybářství Dujsík bude v pátek 10.12.2021 ve 12:30h u OÚ prodávat živé ryby:
kapr, amur, tolstolobik, štika, candát a pstruh. Na požádání ryby zabije a
vykuchá.
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.
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.
Oznamujeme, že od pondělí 6.12. do pátku 10.12. bude v naší obci probíhat
celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (šance pro
děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost
dětských koutků a na vzdělávání dětí. Bližší informace Vám sdělí označený
zmocněnec Nadačního Fondu pan Vaněk.
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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
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.

