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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. Dále 

oznamuje, že v pátek 19.11 a v pondělí 22.11.2021 neordinuje. 

Hasiči Krumvíř oznamují, že v sobotu 20. listopadu budou sbírat vysloužilé 

elektrozařízení jako jsou ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, 

vysavače, televizory, monitory, počítače, vrtačky, brusky apod. Sběr bude 

probíhat od 9 do 12 hodin na hasičské zbrojnici nebo elektroodpad připravte 

v sobotu před dům. Převzít lze pouze kompletní elektrozařízení. Těžké 

spotřebiče pomůžeme vynést a naložit. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 22.11.2021 od 12:00h do 12:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Gala 20-25Kč/kg, brambory na 

uskladnění po 25kg a 10kg balení 10Kč/kg a cibule 12Kč/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. 

Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat jablka na 

uskladnění odrůda Idared v ceně 22-28,-Kč/kg. Prodej proběhne každou sobotu 

v říjnu a listopadu od 9-12.00 hod do vyprodání zásob. Tel. 605521622 p. 

Müllerová. 

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. 

Obecní úřad v Krumvíři zve všechny občany na Slavnostní rozsvěcení vánočního 

stromu spojené s adventním jarmarkem, které se bude konat 28. listopadu od 14 

hodin před kulturním domem. V programu také vystoupí žáci Základní a 
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Mateřské školy v Krumvíři a Mužský sbor. Děti si budou moci namalovat nebo 

napsat přání Jěžíškovi. Proběhne také soutěž „O nej….vánoční ozdobu “.   

Hostem akce bude dvojice komediantů, kteří během odpoledne a podvečera 

převedou žonglérskou a po setmění i světelnou show.  

 

 


