Hlášení dne 29.6.2020
MUDr. Bartoš, Mor. Nová Ves oznamuje občanům, že nebude v pondělí 29.června
ordinovat. Sestra bude v ordinaci přítomna od 7-12hod. V úterý 30.června bude
ordinační doba od 7-13hod.
Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že oddělení
důchodového pojištění bude od pondělí 29.6.2020, z důvodu proklientského
přístupu a úzké spolupráce s odd. lékařské posudkové služby, přestěhováno do
kancelářských prostor v 2.NP v budově nádraží Českých drah v Břeclavi, na adrese
Sady 28. října 248/8.
Soukromý prodejce p. Prokeš bude ve středu 1.července od 9-9.30hod u OÚ
prodávat čerstvá vejce. Cena za proložku 60,- nebo 70,-Kč.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 1.července od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: jahody, meruňky 49 Kč/kg, nové brambory ze Znojma za 18Kč/kg, české
rajčata, papriky, okurky, novou cibuli za 19 Kč/kg, nový česnek, žampiony, hlívu
ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Nabízíme i český med a olejové svíčky 10Kč/ks.
Drůbežárna v Mor. Nové Vsi provádí prodej vykrmených kuřat v úterý 30. června
od 14-16 hod. Cena za jeden kilogram živé váhy 30,-Kč.

Hlášení dne 26.6.2020
MUDr. Bartoš, Mor. Nová Ves oznamuje občanům, že nebude v pondělí 29.června
ordinovat. Sestra bude v ordinaci přítomna od 7-12hod. V úterý 30.června bude
ordinační doba od 7-13hod.
Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že oddělení
důchodového pojištění bude od pondělí 29.6.2020, z důvodu proklientského
přístupu a úzké spolupráce s odd. lékařské posudkové služby, přestěhováno do
kancelářských prostor v 2.NP v budově nádraží Českých drah v Břeclavi, na adrese
Sady 28. října 248/8.
Autocentrum BORA s.r.o. Lanžhot nabízí ekologickou likvidaci autovraků, osobních a
nákladních vozidel, traktorů a motorek. Odtah + protokol o likvidaci zdarma. Tel.
777 225 960 nebo 603 103 874
Nově otevřená optika Riess na ul. Lidické v budově M1 nabízí dioptrické, sluneční,
sportovní brýle, měření zraku a kontaktní čočky. Momentálně probíhají slevy 40% na
multifokální a samozabarvovací skla.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 26.června v době od
9:35 - 9:50 hod u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového, hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků a škvařené sádlo
za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude i prodej českých vajíček, českého

květáku a kapusty. Dále např. uzená makrela bez hlavy 149Kč/kg, vepřová plec
129Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 109Kč/kg, hovězí přední s kostí 109Kč/kg, květák od
41 do 49 Kč/ks, sádlo škvařené od 89Kč/kg, miroslavské špekáčky a klobásy,
paštiky, salámy, masové rolády aj.

Hlášení dne 25.6.2020
Vedoucí pošty Týnec oznamuje, že ve čtvrtek 25.června bude otevřeno pouze
odpoledne, a to od 13-15 hod.
Oční optika Dr. Optik v shoppingu Břeclav nabízí do konce června samozabarvovací
sklad se slevou 35% a take dioptrické sluneční brýle od 1 790,-Kč. Zdarma Vám i
změří zrak.
Autocentrum BORA s.r.o. Lanžhot nabízí ekologickou likvidaci autovraků, osobních a
nákladních vozidel, traktorů a motorek. Odtah + protokol o likvidaci zdarma. Tel.
777 225 960 nebo 603 103 874

Hlášení dne 24.6.2020
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 24.června od 9:00 – 9:20 hod u
Oú prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, skleníková rajčata, papriky,
okurky, česnek, med a mák.
Vedoucí pošty Týnec oznamuje, že ve čtvrtek 25.června bude otevřeno pouze
odpoledne, a to od 13-15 hod.
Nově otevřená optika Riess na ul. Lidické v budově M1 nabízí dioptrické, sluneční,
sportovní brýle, měření zraku a kontaktní čočky. Momentálně probíhají slevy 40% na
multifokální a samozabarvovací skla.
Oční optika Dr. Optik v shoppingu Břeclav nabízí do konce června samozabarvovací
sklad se slevou 35% a take dioptrické sluneční brýle od 1 790,-Kč. Zdarma Vám i
změří zrak.
Autocentrum BORA s.r.o. Lanžhot nabízí ekologickou likvidaci autovraků, osobních a
nákladních vozidel, traktorů a motorek. Odtah + protokol o likvidaci zdarma. Tel.
777 225 960 nebo 603 103 874
Obec Mikulčice, mikulecká chasa a muzejní spolek vás srdečně zvou na besedu u
cimbálu k 50. výročí úmrtí F. Mikuleckého v sobotu 27. června v 18:30 hod v
chalupě Fanoše Mikuleckého. Vystoupí Noeveská cimbálová muzika, chasa, zpěváci
a mužáci z Mikulčic. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. Současně bude
probíhat výstava mapující život a práci F. Mikuleckého. Vystaveny budou hudební

nástroje, obrazy, kresby, notové záznamy, zápisky apod. Výstava bude otevřena do
23. srpna, vždy v neděli od 14 – 18 hod.

Hlášení dne 23.6.2020
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 24.června od 9:00 – 9:20 hod u
Oú prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, skleníková rajčata, papriky,
okurky, česnek, med a mák.
Vedoucí pošty Týnec oznamuje, že ve čtvrtek 25.června bude otevřeno pouze
odpoledne, a to od 13-15 hod.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 26.června v době od
9:35 - 9:50 hod u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového, hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků a škvařené sádlo
za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude i prodej českých vajíček, českého
květáku a kapusty. Dále např. králík celý 199 Kč/1kg, vepřová plec 129 Kč/kg,
stehenní řízek 109Kč/kg, hovězí přední s kostí 109Kč/kg, sádlo škvařené od
89Kč/kg,květák od 41 do 49 Kč/ks, špekáčky, klobásy, paštiky, salámy, masové
rolády aj.
Nově otevřená optika Riess na ul. Lidické v budově M1 nabízí dioptrické, sluneční,
sportovní brýle, měření zraku a kontaktní čočky. Momentálně probíhají slevy 40% na
multifokální a samozabarvovací skla.
Soukromé kamenictví Gamar nabízí občanům zakázky na tyto práce-zhotovení
nových žulových pomníků, opravy pomníků, sekání, zlacení a stříbření nápisů, žulové
krycí desky, výměny podstavců, prodej náhrobních doplňků atd. Vše v kvalitním a
rychlém zhotovení, nyní s možností zajímavých jarních slev. Objednávky na tel.
776 333 797 nebo si domluvit osobní schůzku.

Hlášení dne 22.6.2020
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 24.června od 9:00 – 9:20 hod u
Oú prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, skleníková rajčata, papriky,
okurky, česnek, med a mák.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 26.června v době od
9:35 - 9:50 hod u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového, hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků a škvařené sádlo
za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude i prodej českých vajíček, českého
květáku a kapusty. Dále např. králík celý 199 Kč/1kg, vepřová plec 129 Kč/kg,
stehenní řízek 109Kč/kg, hovězí přední s kostí 109Kč/kg, sádlo škvařené od
89Kč/kg,květák od 41 do 49 Kč/ks, špekáčky, klobásy, paštiky, salámy, masové
rolády aj.

Oční optika Dr. Optik v shoppingu Břeclav nabízí do konce června samozabarvovací
sklad se slevou 35% a take dioptrické sluneční brýle od 1 790,-Kč. Zdarma Vám i
změří zrak.
Soukromé kamenictví Gamar nabízí občanům zakázky na tyto práce-zhotovení
nových žulových pomníků, opravy pomníků, sekání, zlacení a stříbření nápisů, žulové
krycí desky, výměny podstavců, prodej náhrobních doplňků atd. Vše v kvalitním a
rychlém zhotovení, nyní s možností zajímavých jarních slev. Objednávky na tel.
776 333 797 nebo si domluvit osobní schůzku.
Pekárna a cukrárna Zdena z Mikulčic objednává k hodům zákusky, koláčky,
linecké pečivo a máslové trubičky. Objednávat lze do konce června na telefonu
518 357 231, nebo emailem na pekarna-zdena@seznam.cz. Celou nabídku
naleznete na www.pekarnazdena.com. Výdej objednaného zboží bude u OÚ Týnec
dne 28.8. mezi 11-11.30hod.
Nově otevřená optika Riess na ul. Lidické v budově M1 nabízí dioptrické, sluneční,
sportovní brýle, měření zraku a kontaktní čočky. Momentálně probíhají slevy 40% na
multifokální a samozabarvovací skla.

Hlášení dne 18.6.2020
Soukromé kamenictví Gamar nabízí občanům zakázky na tyto práce-zhotovení
nových žulových pomníků, opravy pomníků, sekání, zlacení a stříbření nápisů, žulové
krycí desky, výměny podstavců, prodej náhrobních doplňků atd. Vše v kvalitním a
rychlém zhotovení, nyní s možností zajímavých jarních slev. Objednávky na tel.
776 333 797 nebo si domluvit osobní schůzku.
Kamenictví Jaroslav Doležal, Vlasatice nabízí veškeré kamenické práce, renovace
a čištění náhrobků, opravy základů, obnovu nápisů a kameninové a nerozové
doplňky. Zájemci se mohou dostavit před místní hřbitov v sobotu 20.6.2020 od
13.30-14 hod.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 20.6.2020 v 11 hod u OÚ prodávat mladé červené
kuřice, roční slepice, brojlerová káčata, housata, husokačeny a krůty, krmivo pro
drůbež a králíky, vitamínové doplňky. Dále budou vykupovat králičí kožky cena
5Kč/ks.
Pekárna a cukrárna Zdena z Mikulčic objednává k hodům zákusky, koláčky,
linecké pečivo a máslové trubičky. Objednávat lze do konce června na telefonu
518 357 231, nebo emailem na pekarna-zdena@seznam.cz. Celou nabídku
naleznete na www.pekarnazdena.com. Výdej objednaného zboží bude u OÚ Týnec
dne 28.8. mezi 11-11.30hod.

Hlášení dne 17.6.2020
Soukromé kamenictví Gamar nabízí občanům zakázky na tyto práce-zhotovení
nových žulových pomníků, opravy pomníků, sekání, zlacení a stříbření nápisů, žulové

krycí desky, výměny podstavců, prodej náhrobních doplňků atd. Vše v kvalitním a
rychlém zhotovení, nyní s možností zajímavých jarních slev. Objednávky na tel.
776 333 797 nebo si domluvit osobní schůzku.
Kamenictví Jaroslav Doležal, Vlasatice nabízí veškeré kamenické práce, renovace
a čištění náhrobků, opravy základů, obnovu nápisů a kameninové a nerozové
doplňky. Zájemci se mohou dostavit před místní hřbitov v sobotu 20.6.2020 od
13.30-14 hod.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 20.6.2020 v 11 hod u OÚ prodávat mladé červené
kuřice, roční slepice, brojlerová káčata, housata, husokačeny a krůty, krmivo pro
drůbež a králíky, vitamínové doplňky. Dále budou vykupovat králičí kožky cena
5Kč/ks.
Pekárna a cukrárna Zdena z Mikulčic objednává k hodům zákusky, koláčky,
linecké pečivo a máslové trubičky. Objednávat lze do konce června na telefonu
518 357 231, nebo emailem na pekarna-zdena@seznam.cz. Celou nabídku
naleznete na www.pekarnazdena.com. Výdej objednaného zboží bude u OÚ Týnec
dne 28.8. mezi 11-11.30hod.
Kamenictví PIETRA bude ve středu 17.6.2020 od 11-11.30 hod. na místním hřbitově
za každého počasí přijímat objednávky na veškeré kamenické práce s jarní slevou až
30%. Nabízí návrh, výrobu a montáž nových pomníků, renovaci stávajících, obnovu
nápisů, veškeré kamenické práce, prodej a montáž náhrobních doplňků.
Baby z Jamy Vás zvou na akci, kterou pořádá Městská knihovna Břeclav a Výtvarná
folklórní akademie Břeclav v sobotu 20. června od 14 hod v parku u nádraží v
Břeclavi. Spolek zde bude vystavovat vlastní modrotiskovou tvorbu . Připraven je
bohatý program. Výstavu doprovodí cimbálová muzika Notečka, v 15 hod bude
módní předhlídka a zájemci si budou moci vyzkoušet malování modrotisku.
Soukromý prodejce p. Prokeš bude ve středu 17.června od 9-9.30hod u OÚ
prodávat čerstvá vejce. Cena za proložku 60,- nebo 70,-Kč.
Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a.s. Ratíškovice bude ve středu 17.června v
10:30 u OÚ prodávat: krmné směsi pro hospodářská zvířata – králíky 25kg/220,-Kč,
nosnice sypká 25kg/245,-Kč, nosnice granule 25kg/250,-Kč, krmiva pro kuřata,
kačeny, a jiné na objednávku. Produkty jsou nabízeny v baleních po 10kg a 25 kg,
vše za výhodné ceny. Více info na telefonu 727 982 766.

Hlášení dne 16.6.2020
Pekárna a cukrárna Zdena z Mikulčic objednává k hodům zákusky, koláčky,
linecké pečivo a máslové trubičky. Objednávat lze do konce června na telefonu
518 357 231, nebo emailem na pekarna-zdena@seznam.cz. Celou nabídku
naleznete na www.pekarnazdena.com. Výdej objednaného zboží bude u OÚ Týnec
dne 28.8. mezi 11-11.30hod.

Kamenictví PIETRA bude ve středu 17.6.2020 od 11-11.30 hod. na místním hřbitově
za každého počasí přijímat objednávky na veškeré kamenické práce s jarní slevou až
30%. Nabízí návrh, výrobu a montáž nových pomníků, renovaci stávajících, obnovu
nápisů, veškeré kamenické práce, prodej a montáž náhrobních doplňků.
Baby z Jamy Vás zvou na akci, kterou pořádá Městská knihovna Břeclav a Výtvarná
folklórní akademie Břeclav v sobotu 20. června od 14 hod v parku u nádraží v
Břeclavi. Spolek zde bude vystavovat vlastní modrotiskovou tvorbu . Připraven je
bohatý program. Výstavu doprovodí cimbálová muzika Notečka, v 15 hod bude
módní předhlídka a zájemci si budou moci vyzkoušet malování modrotisku.
Soukromý prodejce p. Prokeš bude ve středu 17.června od 9-9.30hod u OÚ
prodávat čerstvá vejce. Cena za proložku 60,- nebo 70,-Kč.
Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a.s. Ratíškovice bude ve středu 17.června v
10:30 u OÚ prodávat: krmné směsi pro hospodářská zvířata – králíky 25kg/220,-Kč,
nosnice sypká 25kg/245,-Kč, nosnice granule 25kg/250,-Kč, krmiva pro kuřata,
kačeny, a jiné na objednávku. Produkty jsou nabízeny v baleních po 10kg a 25 kg,
vše za výhodné ceny. Více info na telefonu 727 982 766.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 17.června od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: jahody, nové brambory ze Znojma za 19Kč/kg, české rajčata, papriky,
okurky, novou cibuli a česnek, jablka, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a
zeleninu. Nabízíme i český med a olejové svíčky 10Kč/ks.

Hlášení dne 15.6.2020
Pekárna a cukrárna Zdena z Mikulčic objednává k hodům zákusky, koláčky,
linecké pečivo a máslové trubičky. Objednávat lze do konce června na telefonu
518 357 231, nebo emailem na pekarna-zdena@seznam.cz. Celou nabídku
naleznete na www.pekarnazdena.com. Výdej objednaného zboží bude u OÚ Týnec
dne 28.8. mezi 11-11.30hod.
Kamenictví PIETRA bude ve středu 17.6.2020 od 11-11.30 hod. na místním hřbitově
za každého počasí přijímat objednávky na veškeré kamenické práce s jarní slevou až
30%. Nabízí návrh, výrobu a montáž nových pomníků, renovaci stávajících, obnovu
nápisů, veškeré kamenické práce, prodej a montáž náhrobních doplňků.
Baby z Jamy Vás zvou na akci, kterou pořádá Městská knihovna Břeclav a Výtvarná
folklórní akademie Břeclav v sobotu 20. června od 14 hod v parku u nádraží v
Břeclavi. Spolek zde bude vystavovat vlastní modrotiskovou tvorbu . Připraven je
bohatý program. Výstavu doprovodí cimbálová muzika Notečka, v 15 hod bude
módní předhlídka a zájemci si budou moci vyzkoušet malování modrotisku.
Soukromý prodejce p. Prokeš bude ve středu 17.června od 9-9.30hod u OÚ
prodávat čerstvá vejce. Cena za proložku 60,- nebo 70,-Kč.

Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a.s. Ratíškovice bude ve středu 17.června v
10:30 u OÚ prodávat: krmné směsi pro hospodářská zvířata – králíky 25kg/220,-Kč,
nosnice sypká 25kg/245,-Kč, nosnice granule 25kg/250,-Kč, krmiva pro kuřata,
kačeny, a jiné na objednávku. Produkty jsou nabízeny v baleních po 10kg a 25 kg,
vše za výhodné ceny. Více info na telefonu 727 982 766.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 17.června od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: jahody, nové brambory ze Znojma za 19Kč/kg, české rajčata, papriky,
okurky, novou cibuli a česnek, jablka, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a
zeleninu. Nabízíme i český med a olejové svíčky 10Kč/ks.

Hlášení dne 12.6.2020
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 12.června v době od
9:35 - 9:50 hod u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového, hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků a škvařené sádlo
za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude i prodej českých vajíček. Dále např.
vepřová pečeně bez kosti 169Kč/kg, vepřová krkovice bez kosti 159Kč/kg, uzená
makrela bez hlavy 149Kč/kg, vepřová plec 129Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 109Kč/kg,
hovězí přední s kostí 109Kč/kg, sádlo škvařené od 89Kč/kg, miroslavské špekáčky a
klobásy, paštiky, salámy, masové rolády aj.
Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a.s. Ratíškovice bude ve středu 17.června v
10:30 u OÚ prodávat: krmné směsi pro hospodářská zvířata – králíky 25kg/220,-Kč,
nosnice sypká 25kg/245,-Kč, nosnice granule 25kg/250,-Kč, krmiva pro kuřata,
kačeny, a jiné na objednávku. Produkty jsou nabízeny v baleních po 10kg a 25 kg,
vše za výhodné ceny. Více info na telefonu 727 982 766.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 17.června od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: jahody, nové brambory ze Znojma za 19Kč/kg, české rajčata, papriky,
okurky, novou cibuli a česnek, jablka, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a
zeleninu. Nabízíme i český med a olejové svíčky 10Kč/ks.

Hlášení dne 11.6.2020
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 12.června v době od
9:35 - 9:50 hod u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového, hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků a škvařené sádlo
za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude i prodej českých vajíček. Dále např.
vepřová pečeně bez kosti 169Kč/kg, vepřová krkovice bez kosti 159Kč/kg, uzená
makrela bez hlavy 149Kč/kg, vepřová plec 129Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 109Kč/kg,
hovězí přední s kostí 109Kč/kg, sádlo škvařené od 89Kč/kg, miroslavské špekáčky a
klobásy, paštiky, salámy, masové rolády aj.
Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a.s. Ratíškovice bude ve středu 17.června v
10:30 u OÚ prodávat: krmné směsi pro hospodářská zvířata – králíky 25kg/220,-Kč,
nosnice sypká 25kg/245,-Kč, nosnice granule 25kg/250,-Kč, krmiva pro kuřata,

kačeny, a jiné na objednávku. Produkty jsou nabízeny v baleních po 10kg a 25 kg,
vše za výhodné ceny. Více info na telefonu 727 982 766.
Od čtvrtka 11. do neděle 14.června bude v Břeclavi-Poštorné hostovat cirkus
Metropol. V programu lze vidět několik artistů, největší atrakcí jsou létající papoušci!
Ve čtrvtek, v pátek a v sobotu je začátek v 18 hod, v neděli od 11 hod. Celým
představením bude provázet klaun TONITO. Každý den od 10 hod bude v provozu
točená zmrzlina z Opočna.
Společnost Royal Wine s.r.o., s provozovnou v Mor.Nové Vsi, Luční 1027, hledá
brigádníky do vinného sklepa na období od 1.června do 31.srpna. Více info na tel.č.
702 057 772 nebo přímo v provozovně. Popis pozice: příprava vína k prodeji,
obsluha strojů a zařízení, čištění tanků, plnění KEG sudů. Požadujeme fyzickou
zdatnost, technické myšlení, ochotu zaučit se. Práce ve vinném sklepě.
Koupím rodinný dům v lokalitě Týnec určený k rekonstrukci o minimální dispozici 2+1
a větší. Jsem přímo zájemce, v případě domluvy garantuji velmi rychlé jednání.
Nabídky můžete zasílat na email patrik-slama@seznam.cz nebo volejte 777 303 330.

Hlášení dne 10.6.2020
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 10.června od 9:10 – 9:20 hod u
Oú prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, skleníková rajčata, papriky,
okurky, česnek, med a mák.
Od čtvrtku 11. do neděle 14.června bude v Břeclavi-Poštorné hostovat cirkus
Metropol. V programu lze vidět několik artistů, největší atrakcí jsou létající papoušci!
Ve čtrvtek, v pátek a v sobotu je začátek v 18 hod, v neděli od 11 hod. Celým
představením bude provázet klaun TONITO. Každý den od 10 hod bude v provozu
točená zmrzlina z Opočna.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 12.června v době od
9:35 - 9:50 hod u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového, hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků a škvařené sádlo
za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude i prodej českých vajíček. Dále např.
vepřová pečeně bez kosti 169Kč/kg, vepřová krkovice bez kosti 159Kč/kg, uzená
makrela bez hlavy 149Kč/kg, vepřová plec 129Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 109Kč/kg,
hovězí přední s kostí 109Kč/kg, sádlo škvařené od 89Kč/kg, miroslavské špekáčky a
klobásy, paštiky, salámy, masové rolády aj.

Hlášení dne 9.6.2020
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 10.června od 9:10 – 9:20 hod u
Oú prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, skleníková rajčata, papriky,
okurky, česnek, med a mák.

Od čtvrtka 11. do neděle 14.června bude v Břeclavi-Poštorné hostovat cirkus
Metropol. V programu lze vidět několik artistů, největší atrakcí jsou létající papoušci!
Ve čtrvtek, v pátek a v sobotu je začátek v 18 hod, v neděli od 11 hod. Celým
představením bude provázet klaun TONITO. Každý den od 10 hod bude v provozu
točená zmrzlina z Opočna.
Společnost Royal Wine s.r.o., s provozovnou v Mor.Nové Vsi, Luční 1027, hledá
brigádníky do vinného sklepa na období od 1.června do 31.srpna. Více info na tel.č.
702 057 772 nebo přímo v provozovně. Popis pozice: příprava vína k prodeji,
obsluha strojů a zařízení, čištění tanků, plnění KEG sudů. Požadujeme fyzickou
zdatnost, technické myšlení, ochotu zaučit se. Práce ve vinném sklepě.

Hlášení dne 8.6.2020
Koupím rodinný dům v lokalitě Týnec určený k rekonstrukci o minimální dispozici 2+1
a větší. Jsem přímo zájemce, v případě domluvy garantuji velmi rychlé jednání.
Nabídky můžete zasílat na email patrik-slama@seznam.cz nebo volejte 777 303 330.
Zdravotnická záchranná služba Břeclav U Nemocnice 1, hledá pracovníka na
pravidelný úklid kanceláří, vysávání koberců, stírání podlah, vynesení odpadků,
otření omaků na nábytku, úklid soc.zařízení, otření prachu. Zkrácený pracovní
úvazek na 4hod/denně, mzda 96,30 – 110,-Kč/hod Nástup ihned, požadujeme
spolehlivost. První kontakt pouze telefonicky nechodit na pracoviště, tel.č.
723 612 506, 800 991 188, email prace@forcorp.cz.
Společnost Royal Wine s.r.o., s provozovnou v Mor.Nové Vsi, Luční 1027, hledá
brigádníky do vinného sklepa na období od 1.června do 31.srpna. Více info na tel.č.
702 057 772 nebo přímo v provozovně. Popis pozice: příprava vína k prodeji,
obsluha strojů a zařízení, čištění tanků, plnění KEG sudů. Požadujeme fyzickou
zdatnost, technické myšlení, ochotu zaučit se. Práce ve vinném sklepě.
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 10.června od 9:10 – 9:20 hod u
Oú prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, skleníková rajčata, papriky,
okurky, česnek, med a mák.
Od čtvrtka 11. do neděle 14.června bude v Břeclavi-Poštorné hostovat cirkus
Metropol. V programu lze vidět několik artistů, největší atrakcí jsou létající papoušci!
Ve čtrvtek, v pátek a v sobotu je začátek v 18 hod, v neděli od 11 hod. Celým
představením bude provázet klaun TONITO. Každý den od 10 hod bude v provozu
točená zmrzlina z Opočna.

Hlášení dne 5.6.2020

MUDr. Bartoš Mor.Nová Ves oznamuje občanům, že v pátek 5.června nebude
ordinovat. Sestra bude v ordinaci přítomna od 7 – 11 hod.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 6.června od 10:30 –
11:00 hod na místním hřbitově objednávky na veškeré kamenické práce a rovněž
nabízí prodej hřbitovních doplňků. Na přijaté zakázky platí velké slevy.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 6.června v 11:00 hod u OÚ prodávat: mladé kuřice
a chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a
krůty, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále bude vykupovat králičí
kožky, cena 5 Kč/ks.
Jihomoravská komunitní nadace Vás zve na charitativní BLEŠÍ TRH, který se koná v
sobotu 6. a v neděli 7.června od 10 – 18 hod v Mor.Nové Vsi, ul. Pod Kostelem
972.
Vedoucí pošty v Týnci oznamuje občanům, že má pošta nové tel.č. - 954 269 154.
TJ Sokol Týnec vás zve na přátelské utkání mezi hráči Sokola Týnec a Sokola
Hrušky v neděli 7.června. Začátek utkání je v 15 hod na místním fotbalovém hřišti.
Koupím rodinný dům v lokalitě Týnec určený k rekonstrukci o minimální dispozici 2+1
a větší. Jsem přímo zájemce, v případě domluvy garantuji velmi rychlé jednání.
Nabídky můžete zasílat na email patrik-slama@seznam.cz nebo volejte 777 303 330.

Hlášení dne 4.6.2020
MUDr. Bartoš Mor.Nová Ves oznamuje občanům, že v pátek 5.června nebude
ordinovat. Sestra bude v ordinaci přítomna od 7 – 11 hod.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 6.června od 10:30 –
11:00 hod na místním hřbitově objednávky na veškeré kamenické práce a rovněž
nabízí prodej hřbitovních doplňků. Na přijaté zakázky platí velké slevy.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 6.června v 11:00 hod u OÚ prodávat: mladé kuřice
a chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a
krůty, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále bude vykupovat králičí
kožky, cena 5 Kč/ks.
Jihomoravská komunitní nadace Vás zve na charitativní BLEŠÍ TRH, který se koná v
sobotu 6. a v neděli 7.června od 10 – 18 hod v Mor.Nové Vsi, ul. Pod Kostelem
972.
Vedoucí pošty v Týnci oznamuje občanům, že má pošta nové tel.č. - 954 269 154.
TJ Sokol Týnec vás zve na přátelské utkání mezi hráči Sokola Týnec a Sokola
Hrušky v neděli 7.června. Začátek utkání je v 15 hod na místním fotbalovém hřišti.

Hlášení dne 3.6.2020
Ve středu 3.června bude v době od 9:00 – 9:30 hod u OÚ p. Prokeš, prodávat
čerstvá vejce. Cena za proložku je 60 a 75 Kč.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 3.června od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: slovenská rajčata, papriky, okurky, dále jahody, konzumní brambory, cibuli,
česnek, jablka, hrušky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Nabízíme
i český med a olejové svíčky 10Kč/ks.
Koupím rodinný dům v lokalitě Týnec určený k rekonstrukci o minimální dispozici 2+1
a větší. Jsem přímo zájemce, v případě domluvy garantuji velmi rychlé jednání.
Nabídky můžete zasílat na email patrik-slama@seznam.cz nebo volejte 777 303 330.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 6.června od 10:30 –
11:00 hod na místním hřbitově objednávky na veškeré kamenické práce a rovněž
nabízí prodej hřbitovních doplňků. Na přijaté zakázky platí velké slevy.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 6.června v 11:00 hod u OÚ prodávat: mladé kuřice
a chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a
krůty, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále bude vykupovat králičí
kožky, cena 5 Kč/ks.
Jihomoravská komunitní nadace Vás zve na charitativní BLEŠÍ TRH, který se koná v
sobotu 6. a v neděli 7.června od 10 – 18 hod v Mor.Nové Vsi, ul. Pod Kostelem
972.
Vedoucí pošty v Týnci oznamuje občanům, že má pošta nové tel.č. - 954 269 154.
TJ Sokol Týnec vás zve na přátelské utkání mezi hráči Sokola Týnec a Sokola
Hrušky v neděli 7.června v 15 hod na místním fotbalovém hřišti.
Společnost Royal Wine s.r.o., s provozovnou v Mor.Nové Vsi, Luční 1027, hledá
brigádníky do vinného sklepa na období od 1.června do 31.srpna. Více info na tel.č.
702 057 772 nebo přímo v provozovně. Popis pozice: příprava vína k prodeji,
obsluha strojů a zařízení, čištění tanků, plnění KEG sudů. Požadujeme fyzickou
zdatnost, technické myšlení, ochotu zaučit se. Práce ve vinném sklepě.
Zdravotnická záchranná služba Břeclav U Nemocnice 1, hledá pracovníka na
pravidelný úklid kanceláří, vysávání koberců, stírání podlah, vynesení odpadků,
otření omaků na nábytku, úklid soc.zařízení, otření prachu. Zkrácený pracovní
úvazek na 4hod/denně, mzda 96,30 – 110,-Kč/hod Nástup ihned, požadujeme
spolehlivost. První kontakt pouze telefonicky nechodit na pracoviště, tel.č.
723 612 506, 800 991 188, email prace@forcorp.cz.

Firma POPP z Velkých Bílovic, která se zabývá výrobou zastřešení bazénů, přijme
zaměstnance do výroby, ale hledá i brigádníky. V případě zájmu pošlete svůj
životopis na emailovou adresu info@popp.cz

Hlášení dne 2.6.2020
MUDr. Bartoš Mor.N.Ves oznamuje občanům, že v úterý 2.června nebude ordinovat.
Sestra bude v ordinace přítomna od 12:00 – 16:00 hod.
Ve středu 3.června bude v době od 9:00 – 9:30 hod u OÚ p. Prokeš, prodávat
čerstvá vejce. Cena za proložku je 60 a 75 Kč.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 3.června od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: slovenská rajčata, papriky, okurky, dále jahody, konzumní brambory, cibuli,
česnek, jablka, hrušky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Nabízíme
i český med a olejové svíčky 10Kč/ks.
Koupím rodinný dům v lokalitě Týnec určený k rekonstrukci o minimální dispozici 2+1
a větší. Jsem přímo zájemce, v případě domluvy garantuji velmi rychlé jednání.
Nabídky můžete zasílat na email patrik-slama@seznam.cz nebo volejte 777 303 330.
Vedoucí pošty v Týnci oznamuje občanům, že má pošta nové tel.č. - 954 269 154.

Hlášení dne 1.6.2020
MUDr. Bartoš Mor.N.Ves oznamuje občanům, že v úterý 2.června nebude ordinovat.
Sestra bude v ordinace přítomna od 12:00 – 16:00 hod.
Ve středu 3.června bude v době od 9:00 – 9:30 hod u OÚ p. Prokeš, prodávat
čerstvá vejce. Cena za proložku je 60 a 75 Kč.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 3.června od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: slovenská rajčata, papriky, okurky, dále jahody, konzumní brambory, cibuli,
česnek, jablka, hrušky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Nabízíme
i český med a olejové svíčky 10Kč/ks.
Společnost Royal Wine s.r.o., s provozovnou v Mor.Nové Vsi, Luční 1027, hledá
brigádníky do vinného sklepa na období od 1.června do 31.srpna. Více info na tel.č.
702 057 772 nebo přímo v provozovně. Popis pozice: příprava vína k prodeji,
obsluha strojů a zařízení, čištění tanků, plnění KEG sudů. Požadujeme fyzickou
zdatnost, technické myšlení, ochotu zaučit se. Práce ve vinném sklepě.
Zdravotnická záchranná služba Břeclav U Nemocnice 1, hledá pracovníka na
pravidelný úklid kanceláří, vysávání koberců, stírání podlah, vynesení odpadků,
otření omaků na nábytku, úklid soc.zařízení, otření prachu. Zkrácený pracovní
úvazek na 4hod/denně, mzda 96,30 – 110,-Kč/hod Nástup ihned, požadujeme

spolehlivost. První kontakt pouze telefonicky nechodit na pracoviště, tel.č.
723 612 506, 800 991 188, email prace@forcorp.cz.

