Hlášení dne 3.7.2020
Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a.s. Ratíškovice bude ve středu 8.července 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.
Drůbežárna Prace bude v pátek 10. 7. 2020 v 11 hod u OÚ prodávat mladé červené
kuřice, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a krůty, krmivo
pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky. Dále budou vykupovat králičí kožky cena
5Kč/ks.
Vedoucí lékárny v Mor. Nové Vsi upozorňuje občany, že mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví z 1.7., je do lékáren I ostatních zdravotnických zařízení při
vstupu nadále povinné nošení roušky.
Svoz pytlů s papírem, plastem a nápojovými kartony od domů občanů se uskuteční z
důvodu svátků v úterý 7. července v odpoledních hodinách. Současně znovu
upozorňujeme občany, aby do pytlů nedávali odpad, který do nich nepatří (např.
objemný plastový odpad, tvrdý plast, neroztříděný odpad jak v papíru, tak i v
plastech), jinak odpad nebude odvezen.
Město Lanžhot zve na Letní kino od 14.-16.července na Šlajsi. Začátky představení
ve 21hod, vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma. Hraje se za každého počasí.
Program: 14.7. Doolittle (rodinná komedie), 15.7. Přes prsty (romantická komedie),
16.7. Bohemian Rhapsody (životopisné drama).

Hlášení dne 2.7.2020
MUDr. Kosík oznamuje, že v pátek 3. července neordinuje. Zastupuje MUDr.
Bartoš, Mor. Nová Ves od 9-11 hod. Tel. č. 774 234 116.
Upozorňujeme občany, ať si pohlídají své psy při procházkách v terénu a
nenechávají je volně pobíhat. A to z důvodu pravděpodobného výskytu nebezpečí
možné otravy nebo nákazy.
Svoz pytlů s papírem, plastem a nápojovými kartony od domů občanů se uskuteční z
důvodu svátků v úterý 7. července v odpoledních hodinách. Současně znovu
upozorňujeme občany, aby do pytlů nedávali odpad, který do nich nepatří (např.
objemný plastový odpad, tvrdý plast, neroztříděný odpad jak v papíru, tak i v
plastech), jinak odpad nebude odvezen.

Hlášení dne 1.7.2020
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.
V místní knihovně se ve středu 1.července v 18 hod uskuteční přednáška o
bylinkách a jejich vlivu na naše zdraví.
MUDr. Kosík oznamuje, že v pátek 3. července neordinuje. Zastupuje MUDr.
Bartoš, Mor. Nová Ves od 9-11 hod. Tel. č. 774 234 116.
Upozorňujeme občany, ať si pohlídají své psy při procházkách v terénu a
nenechávají je volně pobíhat. A to z důvodu pravděpodobného výskytu nebezpečí
možné otravy nebo nákazy.
Svoz pytlů s papírem, plastem a nápojovými kartony od domů občanů se uskuteční z
důvodu svátků v úterý 7. července v odpoledních hodinách. Současně znovu
upozorňujeme občany, aby do pytlů nedávali odpad, který do nich nepatří (např.
objemný plastový odpad, tvrdý plast, neroztříděný odpad jak v papíru, tak i v
plastech), jinak odpad nebude odvezen.
Slovanské Hradiště v Mikulčicích vás zve na výstavu fotografií s duchovní
tématikou “Člověk a víra”, která potrvá do 31. července 2020.

Hlášení dne 30.6.2020
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.
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.
V místní knihovně se ve středu 1.července v 18 hod uskuteční přednáška o
bylinkách a jejich vlivu na naše zdraví.
Jihomoravská komunitní nadace vás zve na Bleší trh 4. 7.-5. 7. od 10-18 hod na
adrese Pod Kostelem 972, Moravská Nová Ves.

Minipivovar Na Vyhlídce v Moravské Nové Vsi vás zve tento víkend na uzené
pstruhy z vlastní udírny. Otevřeno bude v pátek a sobotu od 16 hod a v neděli od 13
hod. Rezervace mist na tel. 604 344 345

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.

