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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. 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. 

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. 

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.  

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 9. prosince 

v čase od 13:00h 13:20h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, 

krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských 

výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Například: Králík celý chlazený 199 

Kč/kg, krůtí prsní řízek 179,90 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139,90 Kč/kg, krůtí 

horní stehno 129,90 Kč/kg, vepřová masitá žebra 89,90 Kč/kg, výpečky 89,90, 

kuřecí křídla XXL 64,90 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 23,90 Kč/kg, klobásy, 

špekáčky, jitrnice, jelita, tlačenka, paštiky, masové rolády aj. Příjem objednávek 

na tel. čísle: 777 814 413.  

MUDr. Burýšková dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že v pátek 

10.12.2021 neordinuje. 
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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/

