Hlášení dne 7.8.2020
Oznamujeme občanům, že od pondělí 10. do pátku 14.srpna bude obecní úřad z
důvodu nemoci a dovolené otevřen pouze v omezeném režimu. Nebude proto možné
využít služby Czech POINT, ověřování ani pokladnu pro příjem plateb. Otevírací
doba je následující: pondělí od 13 – 16 hod, úterý zavřeno, středa od 13 – 16 hod,
čtvrtek od 13 – 15 hod, pátek zavřeno. Děkujeme za pochopení.
Soukromý zemědělec Marek Imrich bude tuto sobotu 8.srpna na skladu vedle pile v
Mor.Nové Vsi od 8:00 – 11:00 hod prodávat pšenici a ječmen. Cena za 1q/500,-Kč.
Hráči TJ Sokol Týnec sehrají v neděli 9.srpna 1.mistrovské utkání, tentokrát na hřišti
soupeře s hráči Dolních Dunajovic. Začátek zápasu je stanoven na 15 hod.
Čičina Tvrdonice nabízí práci v restauraci a penzionu ve Tvrdonicích: pokojská,
číšník-servírka, pomocný(á) kuchař(ka). Zajímavé finanční ohodnocení. Práce v
turnuse krátký dlouhý týden. Zájemci se mohou hlásit na tel. 770 175 872.

Hlášení dne 6.8.2020
Soukromý zemědělec Marek Imrich bude tuto sobotu 8.srpna na skladu vedle pile v
Mor.Nové Vsi od 8:00 – 11:00 hod prodávat pšenici a ječmen. Cena za 1q/500,-Kč.
MUDr. Bartoš Mor.Nová Ves oznamuje občanům, že ve čtvrtek 6.srpna bude
ordinovat pouze od 6:30 – 8:15 hod. Sestra bude v ordinaci přítomna do 12 hod.
Do naší obce přijede firma Jaroslav Doležal – kamenické práce a renovace hrobů a
bude nabízet tyto služby: žulové pomníky, obruby a zákrytové desky z kvalitní
kameniny, čištění terasových náhrobků, soklů a obrub, leštění terasových obrub,
opravy základů, zpevnění rozjetých obrub, sekání a obnova nápisů, kameninové a
nerezové náhrobky (lampy, vázy, mísy, vitríny). Zájemci se mohou dostavit před
místní hřbitov v sobotu 8.srpna od 13:30 – 14:00 hod.

Hlášení dne 5.8.2020
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 5.srpna od 9:10 – 9:20 hod u Oú
prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, nové brambory 11Kč/kg, cibuli,
rajčata, papriky, okurky, česnek a švestky.
Cukrářství Petra Gertnerová Hodonín oznamuje, že ve středu 5.srpna v 9 hod u OÚ
bude prezentovat a objednávat zákusky menších velikostí k místním hodům.
Dodávka pak bude na stejné místo v předhodový pátek 28.srpna v 17 hod. Vlastní
výběr druhů i množství je možný. Zákusky lze objednávat i telefonicky na tel.č.
774 311 106.
Soukromý zemědělec Marek Imrich bude tuto sobotu 8.srpna na skladu vedle pile v
Mor.Nové Vsi od 8:00 – 11:00 hod prodávat pšenici a ječmen. Cena za 1q/500,-Kč.

MUDr. Bartoš Mor.Nová Ves oznamuje občanům, že ve čtvrtek 6.srpna bude
ordinovat pouze od 6:30 – 8:15 hod. Sestra bude v ordinaci přítomna do 12 hod.
Do naší obce přijede firma Jaroslav Doležal – kamenické práce a renovace hrobů a
bude nabízet tyto služby: žulové pomníky, obruby a zákrytové desky z kvalitní
kameniny, čištění terasových náhrobků, soklů a obrub, leštění terasových obrub,
opravy základů, zpevnění rozjetých obrub, sekání a obnova nápisů, kameninové a
nerezové náhrobky (lampy, vázy, mísy, vitríny). Zájemci se mohou dostavit před
místní hřbitov v sobotu 8.srpna od 13:30 – 14:00 hod.

Hlášení dne 4.8.2020
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 5.srpna od 9:10 – 9:20 hod u Oú
prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, nové brambory 11Kč/kg, cibuli,
rajčata, papriky, okurky, česnek a švestky.
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody. Z důvodu provádění plánovaných oprav
na vodovodní síti bude v úterý 4.srpna přerušena dodávka pitné vody pro části obce
Týnec. Předpokládaná doba odstávky je od 10:00 – 11:30 hod pro ulice – Vyhnalov,
Rybáře a Sportovní, od 11:30 – 13:00 hod pro ulice Obecní, K Valům, U Kyjovky,
Sportovní a Vývoz.
Cukrářství Petra Gertnerová Hodonín oznamuje, že ve středu 5.srpna v 9 hod u OÚ
bude prezentovat a objednávat zákusky menších velikostí k místním hodům.
Dodávka pak bude na stejné místo v předhodový pátek 28.srpna v 17 hod. Vlastní
výběr druhů i množství je možný. Zákusky lze objednávat i telefonicky na tel.č.
774 311 106.
Soukromý zemědělec Marek Imrich bude tuto sobotu 8.srpna na skladu vedle pile v
Mor.Nové Vsi od 8:00 – 11:00 hod prodávat pšenici a ječmen. Cena za 1q/500,-Kč.

Hlášení dne 3.8.2020
Cukrářství Petra Gertnerová Hodonín oznamuje, že ve středu 5.srpna v 9 hod u OÚ
bude prezentovat a objednávat zákusky menších velikostí k místním hodům.
Dodávka pak bude na stejné místo v předhodový pátek 28.srpna v 17 hod. Vlastní
výběr druhů i množství je možný. Zákusky lze objednávat i telefonicky na tel.č.
774 311 106.
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody. Z důvodu provádění plánovaných oprav
na vodovodní síti bude v úterý 4.srpna přerušena dodávka pitné vody pro části obce
Týnec. Předpokládaná doba odstávky je od 10:00 – 11:30 hod pro ulice – Vyhnalov,
Rybáře a Sportovní, od 11:30 – 13:00 hod pro ulice Obecní, K Valům, U Kyjovky,
Sportovní a Vývoz.

Potřebujete brýle na dálku nebo na čtení? V oční optice Dr.Optik v shoppingu
BřecLove koupíte kompletní dioptrické brýle už za 1 690,-Kč. Pro vyšší dioptrie pak
máme tenčená skla za 790,-Kč/ks. Zdarma vám změříme zrak, neváhejte, přijďte a
uvidíte. Otevírací doba: Po-pá 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod, So 9:00 – 12:00 hod.

Hlášení dne 31.7.2020
Dětská a dorostová ambulance MUDr. Špačková Kučerová Mor.N.Ves oznamuje, že
ve čtvrtek 30. a v pátek 31.července nebude ordinovat. Zástup MUDr. Burýšková ,
ve čtvrtek od 13:30 – 15:00 hod v Lanžhotě, v pátek od 11:30 – 13:30 hod v
Lanžhotě, od 13:30 – 14:30 hod ve Tvrdonicích.
V sobotu 1.srpna pořádají Vinaři z Týnce na Velkém Hradíšťku akci – Otevřené
sklepy. Začátek ve 12 hod. Při akci bude produkce živé muziky, ta bude vyhrávat od
18 do 24 hod. Pro účastníky akce budou v areálu rozmístěny stany.
Chasa Tvrdonice, slovácký krůžek a obec Tvrdonice vás srdečně zvou na Krojované
hody, které se konají od soboty 1. do úterý 4.srpna. V sobotu od 19 hod
předhodovní zpívání, v neděli a v pondělí večerní zábavy s DH Zlaťanka, v úterý pak
bude vyhrávat DH Pivoňka a nebudou chybět maškary.
Cukrářství Petra Gertnerová Hodonín oznamuje, že ve středu 5.srpna v 9 hod u OÚ
bude prezentovat a objednávat zákusky menších velikostí k místním hodům.
Dodávka pak bude na stejné místo v předhodový pátek 28.srpna v 17 hod. Vlastní
výběr druhů i množství je možný. Zákusky lze objednávat i telefonicky na tel.č.
774 311 106.
Svoz pyltů s papírem a plasty od domů občanů proběhne v pondělí 3. srpna v
odpoledních hodinách.

Hlášení dne 30.7.2020
MUDr. Bartoš Mor.N.Ves oznamuje občanům, že v pondělí 27.července bude
ordinovat od 9 - 12 hod, v úterý 28.července od 8 - 12 hod, ve středu 29.července
od 7:00 – 9:30 hod, ve čtvrtek 30.července od 6:30 – 8:30 hod, sestra bude v
ordinaci přítomna do 11 hod.
Děts.a dorost.ambulance MUDr. Špačková-Kučerová. Mor. Nová Ves oznamuje, že
ve čtvrtek 30. července a v pátek 31. července nebude ordinovat. Zástup MUDr.
Burýšková ve čtvrtek od 13.30-15hod v Lanžhotě, v pátek od 11.30-13.30hod. v
Lanžhotě a od 13.30-14.30hod ve Tvrdonicích.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 29.července od 9:00 – 9:20 hod u
OÚ prodávat: okurky nakladačky, meruňky 49Kč/kg, borůvky, broskve, nektarinky,
nové brambory ze Znojma 14Kč/kg, novou cibuli 17Kč/kg, česnek Dukát, česká

rajčata, papriky, okurky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu.
Přijímáme objednávky na ovoce na kvas a to švestky a hrušky na tel.č. 606 575 578.
Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a.s. Ratíškovice bude ve středu 29.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. Produkty jsou nabízeny
v baleních po 10kg a 25 kg, vše za výhodné ceny. Více info na telefonu 727 982 766.
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody. Z důvodu provádění plánovaných oprav
na vodovodní síti bude v úterý 4.srpna přerušena dodávka pitné vody pro části obce
Týnec. Předpokládaná doba odstávky je od 10:00 – 11:30 hod pro ulice – Vyhnalov,
Rybáře a Sportovní, od 11:30 – 13:00 hod pro ulice Obecní, K Valům, U Kyjovky,
Sportovní a Vývoz.

Hlášení dne 28.7.2020
MUDr. Bartoš Mor.N.Ves oznamuje občanům, že v pondělí 27.července bude
ordinovat od 9 - 12 hod, v úterý 28.července od 8 - 12 hod, ve středu 29.července
od 7:00 – 9:30 hod, ve čtvrtek 30.července od 6:30 – 8:30 hod, sestra bude v
ordinaci přítomna do 11 hod.
Děts.a dorost.ambulance MUDr. Špačková-Kučerová. Mor. Nová Ves oznamuje, že
ve čtvrtek 30. července a v pátek 31. července nebude ordinovat. Zástup MUDr.
Burýšková ve čtvrtek od 13.30-15hod v Lanžhotě, v pátek od 11.30-13.30hod. v
Lanžhotě a od 13.30-14.30hod ve Tvrdonicích.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 29.července od 9:00 – 9:20 hod u
OÚ prodávat: okurky nakladačky, meruňky 49Kč/kg, borůvky, broskve, nektarinky,
nové brambory ze Znojma 14Kč/kg, novou cibuli 17Kč/kg, česnek Dukát, česká
rajčata, papriky, okurky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu.
Přijímáme objednávky na ovoce na kvas a to švestky a hrušky na tel.č. 606 575 578.
Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a.s. Ratíškovice bude ve středu 29.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. Produkty jsou nabízeny
v baleních po 10kg a 25 kg, vše za výhodné ceny. Více info na telefonu 727 982 766.
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody. Z důvodu provádění plánovaných oprav
na vodovodní síti bude v úterý 4.srpna přerušena dodávka pitné vody pro části obce
Týnec. Předpokládaná doba odstávky je od 10:00 – 11:30 hod pro ulice – Vyhnalov,
Rybáře a Sportovní, od 11:30 – 13:00 hod pro ulice Obecní, K Valům, U Kyjovky,
Sportovní a Vývoz.

Hlášení dne 27.7.2020

Vedoucí lékárny Mor.N.Ves oznamuje občanům, že dnes v pondělí 27. a v úterý
28.července bude lékárna zavřená.
MUDr. Bartoš Mor.N.Ves oznamuje občanům, že v pondělí 27.července bude
ordinovat od 9 - 12 hod, v úterý 28.července od 8 - 12 hod, ve středu 29.července
od 7:00 – 9:30 hod, ve čtvrtek 30.července od 6:30 – 8:30 hod, sestra bude v
ordinaci přítomna do 11 hod.
Zelenina JUVITA Uherský Brod bude ve středu 29.července od 9:00 – 9:20 hod u
OÚ prodávat: okurky nakladačky, meruňky 49Kč/kg, borůvky, broskve, nektarinky,
nové brambory ze Znojma 14Kč/kg, novou cibuli 17Kč/kg, česnek Dukát, česká
rajčata, papriky, okurky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu.
Přijímáme objednávky na ovoce na kvas a to švestky a hrušky na tel.č. 606 575 578.
Potřebujete brýle na dálku nebo na čtení? V oční optice Dr.Optik v shoppingu
BřecLove koupíte kompletní dioptrické brýle už za 1 690,-Kč. Pro vyšší dioptrie pak
máme tenčená skla za 790,-Kč/ks. Zdarma vám změříme zrak, neváhejte, přijďte a
uvidíte. Otevírací doba: Po-pá 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod, So 9:00 – 12:00 hod.
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody. Z důvodu provádění plánovaných oprav
na vodovodní síti bude v úterý 4.srpna přerušena dodávka pitné vody pro části obce
Týnec. Předpokládaná doba odstávky je od 10:00 – 11:30 hod pro ulice – Vyhnalov,
Rybáře a Sportovní, od 11:30 – 13:00 hod pro ulice Obecní, K Valům, U Kyjovky,
Sportovní a Vývoz.
Roman Melichar s přítelkyní Hanou Novákovou děkují všem občanům, kteří se přišli
v sobotu 25.července rozloučit se zesnulou pani Helenou Trčkovou, roz.Balíkovou.

Hlášení dne 23.7.2020
MUDr. Bartoš Mor.N.Ves oznamuje občanům, že ve čtvrtek 23.července bude
ordinovat pouze od 8 - 11 hod, v pátek 24.července nebude ordinovat vůbec, sestra
bude v ordinaci přítomna od 7 – 12 hod. V pondělí 27.července bude ordinovat od 9
- 12 hod, v úterý 28.července od 8 -12 hod.
MUDr. Kosík oznamuje občanům, že od pondělí 27. do pátku 31.července nebude
ordinovat. Zástup MUDr. Špániková v Lanžhotě od 8 -10 hod. Tel.č. 519 336 200.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 24.července v době od
9:35 - 9:50 hod u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového, hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků. Současně s
prodejem masa bude i prodej českých vajíček a české sezónní zeleniny. Např. krůtí
prsní řízek 199 Kč/kg, vepřová krkovice 119 Kč/kg, uzená makrela bez hlavy 149
Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 99 Kč/kg, hovězí přední s kostí 109 Kč/kg, sádlo
škvařené od 89 Kč/kg, miroslavské špekáčky a klobásy, paštiky, salámy, masové
rolády aj. (cibule 17 Kč/kg).

Neoveská chasa Vás srdečně zve na Svatojakubské hody, které se konají ve dnech
25. – 28.července. V soboru 25. od 20 hod předhodovní zpívání, v neděli 26. v 15
hod průvod krojovaných, hraje DH Zlaťulka, v pondělí 27. v 15 hod průvod
krojovaných pro stárků, hraje DH Bojané, v úterý 28. od 19 hod hodová zábava pod
zeleným, hraje DH Lácaranka.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 25.července v 11:00 hod u OÚ prodávat: mladé
kuřice, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krmivo pro
drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále bude vykupovat králičí kožky, cena 5
Kč/ks.

Hliášení dne 22.7.2020
Oznamujeme občanům, že od pondělí 20. do pátku 24.července bude obecní úřad
z důvodu nemoci a dovolené otevřen pouze v omezeném režimu. Nebude proto
možné využít služby Czech POINT, ověřování ani pokladnu pro příjem plateb.
Otevírací doba je následující: úterý zavřeno, středa od 13 – 16 hod, čtvrtek od 13 –
15 hod, pátek zavřeno. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Bartoš Mor.N.Ves oznamuje občanům, že ve čtvrtek 23.července bude
ordinovat pouze od 8 - 11 hod, v pátek 24.července nebude ordinovat vůbec, sestra
bude v ordinaci přítomna od 7 – 12 hod. V pondělí 27.července bude ordinovat od 9
- 12 hod, v úterý 28.července od 8 -12 hod.
MUDr. Kosík oznamuje občanům, že od pondělí 27. do pátku 31.července nebude
ordinovat. Zástup MUDr. Špániková v Lanžhotě od 8 -10 hod. Tel.č. 519 336 200.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 24.července v době od
9:35 - 9:50 hod u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového, hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků. Současně s
prodejem masa bude i prodej českých vajíček a české sezónní zeleniny. Např. krůtí
prsní řízek 199 Kč/kg, vepřová krkovice 119 Kč/kg, uzená makrela bez hlavy 149
Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 99 Kč/kg, hovězí přední s kostí 109 Kč/kg, sádlo
škvařené od 89 Kč/kg, miroslavské špekáčky a klobásy, paštiky, salámy, masové
rolády aj. (cibule 17 Kč/kg).
Neoveská chasa Vás srdečně zve na Svatojakubské hody, které se konají ve dnech
25. – 28.července. V soboru 25. od 20 hod předhodovní zpívání, v neděli 26. v 15
hod průvod krojovaných, hraje DH Zlaťulka, v pondělí 27. v 15 hod průvod
krojovaných pro stárků, hraje DH Bojané, v úterý 28. od 19 hod hodová zábava pod
zeleným, hraje DH Lácaranka.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 25.července v 11:00 hod u OÚ prodávat: mladé
kuřice, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krmivo pro
drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále bude vykupovat králičí kožky, cena 5
Kč/ks.

Hlášení dne 21.7.2020
Oznamujeme občanům, že od pondělí 20. do pátku 24.července bude obecní úřad
z důvodu nemoci a dovolené otevřen pouze v omezeném režimu. Nebude proto
možné využít služby Czech POINT, ověřování ani pokladnu pro příjem plateb.
Otevírací doba je následující: úterý zavřeno, středa od 13 – 16 hod, čtvrtek od 13 –
15 hod, pátek zavřeno. Děkujeme za pochopení.
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 22.července od 9:10 – 9:20 hod u
Oú prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, rajčata, papriky, okurky, česnek,
med a mák. Dále lesní borůvky 1l/110 Kč, nádoby vemte s sebou.
MUDr. Kosík oznamuje občanům, že od pondělí 27. do pátku 31.července nebude
ordinovat. Zástup MUDr. Špániková v Lanžhotě od 8 -10 hod. Tel.č. 519 336 200.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 24.července v době od
9:35 - 9:50 hod u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového, hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků. Současně s
prodejem masa bude i prodej českých vajíček a české sezónní zeleniny. Např. krůtí
prsní řízek 199 Kč/kg, vepřová krkovice 119 Kč/kg, uzená makrela bez hlavy 149
Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 99 Kč/kg, hovězí přední s kostí 109 Kč/kg, sádlo
škvařené od 89 Kč/kg, miroslavské špekáčky a klobásy, paštiky, salámy, masové
rolády aj. (cibule 17 Kč/kg).
Neoveská chasa Vás srdečně zve na Svatojakubské hody, které se konají ve dnech
25. – 28.července. V soboru 25. od 20 hod předhodovní zpívání, v neděli 26. v 15
hod průvod krojovaných, hraje DH Zlaťulka, v pondělí 27. v 15 hod průvod
krojovaných pro stárků, hraje DH Bojané, v úterý 28. od 19 hod hodová zábava pod
zeleným, hraje DH Lácaranka.

Hlášení dne 20.7.2020
Oznamujeme občanům, že od pondělí 20. do pátku 24.července bude obecní úřad
z důvodu nemoci a dovolené otevřen pouze v omezeném režimu. Nebude proto
možné využít služby Czech POINT, ověřování ani pokladnu pro příjem plateb.
Otevírací doba je následující: pondělí od 13 – 16 hod, úterý zavřeno, středa od 13
– 16 hod, čtvrtek od 13 – 15 hod, pátek zavřeno. Děkujeme za pochopení.
Soukromý prodejce z Uh.Hradiště bude ve středu 22.července od 9:10 – 9:20 hod u
Oú prodávat: čerstvá vejce cena 2,00 a 3,20 Kč/ks, rajčata, papriky, okurky, česnek,
med a mák. Dále lesní borůvky 1l/110 Kč, nádoby vemte s sebou.
MUDr. Kosík oznamuje občanům, že od pondělí 27. do pátku 31.července nebude
ordinovat. Zástup MUDr. Špániková v Lanžhotě od 8 -10 hod. Tel.č. 519 336 200.

