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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.  

MUDr. Blanář oznamuje, že pro velký zájem o očkování proti covidu-19 je již 

termín 17.12.2021 plně obsazen, ještě tedy otvírá jeden očkovací den, 23.12.2021, 

jde se tedy objednat telefonicky nebo emailem, ambulance bude otevřena jen 

pro očkování!!! Děkujeme za pochopení. 

AGRO DU Dambořice prodává jablka Idared vhodná i na uskladnění za akční 

cenu 1.jakost-15Kč/kg, 2.jakost 10Kč /kg, jablečné mošty ze svých jablek v 5 l 

balení/130Kč. Prodej proběhne tuto sobotu 4.prosince v areálu farmy v 

Dambořicích od 9-12 hod. Info na tel. 605 521 622. 

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.  

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. 

Český rozhlas Brno si Vás dovoluje pozvat na koncert k životnímu jubileu 

Zdeňka Šmukaře a Zdeňka Junáka. Koncert se uskuteční v sobotu 4.12.2021 v 

kulturním domě v Krumvíři od 19:00 hodin. Účinkuje Jožka Šmukař a jeho 

cimbálová muzika, Vinařští romantici a další hosté a gratulanti. Prodej 

vstupenek od 18:00. Maximální kapacita míst k sezení je 300 osob. Vstupné 200,- 

Kč. Opatření nastavená vyhláškou vlády, která budou před vstupem do KD 

kontrolována:  

1) písemné nebo elektronické potvrzení o očkování proti COVID-19, přičemž od 

poslední dávky vakcíny (druhé u dvou-dávkových vakcín, první u jedno-

dávkové vakcíny), musí uplynout nejméně 14 dní 

2) doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne 

delší než 180 dnů přede dnem konání akce 

3) předložit oficiální PCR test starý nejvýše 72 hodin u osob mladších 18 let a 

starších 12 let  
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4) nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2. 

Děkujeme za pochopení a v sobotu se na Vás všechny těšíme. Sledujte, prosím, 

aktuální vládní opatření. 

Město Klobouky u Brna a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 

Kloboukách u Brna Vás srdečně zvou na Adventní koncert, který se bude konat 

v neděli 5.12 od 17 hodin v Evangelickém kostele v Kloboukách u Brna. Vstupné 

je 100 Kč. Vystoupí folková skupina Roháči z Lokte nad Ohří. Účastníci musí 

dodržovat platná protiepidemická opatření. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 6.12.2021 od 12:00h do 12:30h 

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

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

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. 

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. 

http://www.insolvencni-rejstrik.cz/

