Hlášení dne 28.7.2022
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 29.července v době od
9:35 – 9:50 hod u OÚ nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového a hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, klobásy,
špekáčky, masové rolády, škvarky, škvařené sádlo a nově i vejce z farmářského
volného chovu. V akci např.: hovězí zadní falešná svíčková 339,90 Kč/kg, krůtí horní
stehno 189,90 Kč/kg, králík celý 209,-Kč/kg, vepřová pečeně bez kosti 159,90 Kč/kg,
, masitá žebra 115,90 Kč/kg, farmářská vejce z volného chovu 3,50 Kč/ks.
TJ Sokol Týnec zve všechny příznivce fotbalu v pátek 29. července na přátelské
utkání dorostu FKM Podluží na domácím hřišti. Začátek zápasu je stanoven na
18hod. V neděli 31. července proběhne také na domácím hřišti přátelské utkání
mužstva Týnec-Hrušky s hráči z Dolních Bojanovic. Začátek utkání je v 17.30hod.
Zveme Vás na zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka, na posílení imunitního systému a detoxikaci.
Přednáška se uskuteční v pondělí 1.srpna v místní knihovně, začátek v 17 hod.
Přednáší lázeňský doktor a bylinkář, přednáška je zdarma.

Hlášení dne 27.7.2022
Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude ve středu 27.července v době od
9:10 – 9:20 hod u OÚ prodávat: čerstvá vejce, cena 2,50 a 3,50 Kč/ks, skleníková
rajčata, papriky, okurky, nové brambory, novou cibuli, nový česnek, med a mák. Dále
bude nabízet borůvky. Nádoby vezměte s sebou.
Pošta Týnec oznamuje občanům, že ve středu 27.července bude otevřeno pouze
od 8-11 hod a ve čtvrtek 28.července od 13-15hod, a to z provozních důvodů.
Děkujeme za pochopení.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 28.července v 11:00 hod u OÚ prodávat: roční
slepice, mladé kuřice a kohouty, brojlerová kuřata, káčata, housata a krůty, krmivo
pro nosnice a králíky a vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat králičí kožky, cena
15,-Kč/ks.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 29.července v době od
9:35 – 9:50 hod u OÚ nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového a hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, klobásy,
špekáčky, masové rolády, škvarky, škvařené sádlo a nově i vejce z farmářského
volného chovu. V akci např.: hovězí zadní falešná svíčková 339,90 Kč/kg, krůtí horní
stehno 189,90 Kč/kg, králík celý 209,-Kč/kg, vepřová pečeně bez kosti 159,90 Kč/kg,
, masitá žebra 115,90 Kč/kg, farmářská vejce z volného chovu 3,50 Kč/ks.

TJ Sokol Týnec zve všechny příznivce fotbalu v pátek 29. července na přátelské
utkání dorostu FKM Podluží do Mutěnic. Začátek zápasu je stanoven na 18hod. V
neděli 31. července proběhne na domácím hřišti přátelské utkání mužstva TýnecHrušky s hráči z Dolních Bojanovic. Začátek utkání je v 17.30hod.
Rodinná farma DELTA JANE zve všechny na Hobby Westernové závody, které se
konají v sobotu 30.července od 13 hod. Občerstvení je zajištěno, večer s živou
country hudbou. Startovné pro jezdce je 300 Kč.
Zveme Vás na zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka, na posílení imunitního systému a detoxikaci.
Přednáška se uskuteční v pondělí 1.srpna v místní knihovně, začátek v 17 hod.
Přednáší lázeňský doktor a bylinkář, přednáška je zdarma.

Hlášení dne 26.7.2022
Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude ve středu 27.července v době od
9:10 – 9:20 hod u OÚ prodávat: čerstvá vejce, cena 2,50 a 3,50 Kč/ks, skleníková
rajčata, papriky, okurky, nové brambory, novou cibuli, nový česnek, med a mák.
Soukromý prodejce bude ve středu 27.července v době od 7:40 – 7:45 hod u OÚ
nabízet: kuřecí čtvrtky 1kg/66 Kč, křídla s hrudí 1kg/44 Kč, prsní řízky 1kg/135 Kč,
stehenní řízky 1kg/113 Kč.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 28.července v 11:00 hod u OÚ prodávat: roční
slepice, mladé kuřice a kohouty, brojlerová kuřata, káčata, housata a krůty, krmivo
pro nosnice a králíky a vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat králičí kožky, cena
15,-Kč/ks.
Zveme Vás na zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka, na posílení imunitního systému a detoxikaci.
Přednáška se uskuteční v pondělí 1.srpna v místní knihovně, začátek v 17 hod.
Přednáší lázeňský doktor a bylinkář, přednáška je zdarma.

Hlášení dne 25.7.2022
Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude v pondělí 25.července od 10:15 hod
u OÚ prodávat lesní a zahradní borůvky 1kg/120 Kč, nádoby vemte s sebou.
Obchodnice z Břeclavi bude v pondělí 25.července od 8:00 – 11:00 hod u prodejny
COOP Jednota nabízet: dámský a pánský textil jako jsou halenky, kalhoty, pyžama,
noční košile, pánská pyžama, monterky a další.,
Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude ve středu 27.července v době od
9:10 – 9:20 hod u OÚ prodávat: čerstvá vejce, cena 2,50 a 3,50 Kč/ks, skleníková
rajčata, papriky, okurky, nové brambory, novou cibuli, nový česnek, med a mák.

Soukromý prodejce bude ve středu 27.července v době od 7:40 – 7:45 hod u OÚ
nabízet: kuřecí čtvrtky 1kg/66 Kč, křídla s hrudí 1kg/44 Kč, prsní řízky 1kg/135 Kč,
stehenní řízky 1kg/113 Kč.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 28.července v 11:00 hod u OÚ prodávat: roční
slepice, mladé kuřice a kohouty, brojlerová kuřata, káčata, housata a krůty, krmivo
pro nosnice a králíky a vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat králičí kožky, cena
15,-Kč/ks.

Hlášení dne 22.7.2022
Vážení občané od středy 20.července se pokračuje ve stavbě dešťové kanalizace
od křižovatky s ulicí Sportovní směrem K Valům až k domu č.p. 3 a následně od
křižovatky s ulicí Vinohradní směrem k obecnímu úřadu po křižovatku k Vývozu.
Respektujte prosím stavbu a dbejte vlastní bezpečnosti. Další informace poskytneme
bezprostředně po jejich obdržení.
Upozorňujeme občany, že ulice K Valům bude po celý víkend uzavřena, proto prosím
jezděte na sběrný dvůr ulicí Sportovní. Děkujeme za pochopení.
Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude v pondělí 25.července od 10:15 hod
u OÚ prodávat lesní a zahradní borůvky 1kg/120 Kč, nádoby vemte s sebou.
Obchodnice z Břeclavi bude v pondělí 25.července od 8:00 – 11:00 hod u prodejny
COOP Jednota nabízet: dámský a pánský textil jako jsou halenky, kalhoty, pyžama,
noční košile, pánská pyžama, monterky a další.,

Hlášení dne 21.7.2022
Vážení občané od středy 20.července se pokračuje ve stavbě dešťové kanalizace
od křižovatky s ulicí Sportovní směrem K Valům až k domu č.p. 3 a následně od
křižovatky s ulicí Vinohradní směrem k obecnímu úřadu po křižovatku k Vývozu.
Respektujte prosím stavbu a dbejte vlastní bezpečnosti. Další informace poskytneme
bezprostředně po jejich obdržení.
Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude v pondělí 25.července od 10:15 hod
u OÚ prodávat lesní a zahradní borůvky 1kg/120 Kč, nádoby vemte s sebou.

Hlášení dne 20.7.2022
Soukromý prodejce p. Prokeš bude ve středu 20.července od 9:00 - 9:30 hod u OÚ
prodávat čerstvá vejce. Cena za proložku je 65 a 85 Kč.

Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 20.července od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: okurky nakladačky, borůvky, meruňky ze Strážnice, brambory ze Znojma,
česká rajčata, papriky, okurky, novou cibuli, nový česnek, žampiony, hlívu ústřičnou,
jablka a další ovoce a zeleninu. Dále nabízí olejové svíčky a včelí med, Řidič přijímá
objednávky na okurky nakladačky tel.č. 773 000 656.
Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr bude dnes ve středu 20.července z důvodu
rozkopané silnice zavřený. V sobotu 23.července bude otevřený.
Vážení občané od dnešního dne 20.července se pokračuje ve stavbě dešťové
kanalizace od křižovatky s ulicí Sportovní směrem K Valům až k domu č.p. 3 a
následně od křižovatky s ulicí Vinohradní směrem k obecnímu úřadu po křižovatku k
Vývozu. Respektujte prosím stavbu a dbejte vlastní bezpečnosti. Další informace
poskytneme bezprostředně po jejich obdržení.

Hlášení dne 19.7.2022
Soukromý prodejce p. Prokeš bude ve středu 20.července od 9:00 - 9:30 hod u OÚ
prodávat čerstvá vejce. Cena za proložku je 65 a 85 Kč.
Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 20.července od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: okurky nakladačky, borůvky, meruňky ze Strážnice, brambory ze Znojma,
česká rajčata, papriky, okurky, novou cibuli, nový česnek, žampiony, hlívu ústřičnou,
jablka a další ovoce a zeleninu. Dále nabízí olejové svíčky a včelí med, Řidič přijímá
objednávky na okurky nakladačky tel.č. 773 000 656.

Hlášení dne 18.7.2022
Soukromý prodejce p. Prokeš bude ve středu 20.července od 9:00 - 9:30 hod u OÚ
prodávat čerstvá vejce. Cena za proložku je 65 a 85 Kč.
Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 20.července od 9:00 – 9:20 hod u OÚ
prodávat: okurky nakladačky, borůvky, meruňky ze Strážnice, brambory ze Znojma,
česká rajčata, papriky, okurky, novou cibuli, nový česnek, žampiony, hlívu ústřičnou,
jablka a další ovoce a zeleninu. Dále nabízí olejové svíčky a včelí med, Řidič přijímá
objednávky na okurky nakladačky tel.č. 773 000 656.

Hlášení dne 15.7.2022
Vedoucí pošty v Týnci oznamuje občanům, že v pátek 15.července bude pošta v
Týnci z provozních důvodů otevřena pouze dopoledne od 8 – 10 hod.

Vedoucí lékárny v Mor.Nové Vsi upozorňuje občany, že v pátek 15.července bude
lékárna otevřena pouze dopoledne od 7:30 – 12:00 hod.
V sobotu 16.července se na fotbalovém hřišti v Týnci koná oslava ke 100.výročí
založení SDH v Týnci. Program: v 11 hod mše svatá v místním kostele, ve 12:30 hod
nástup jednotek na hřišti, od 15 – 18 hod program pro děti i dospělé, ukázky
hasičské techniky, požární útok a pěna pro děti, od 19 hod živá kapela GRAF.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou hasiči Týnec,
Pani účetní z DSO Hrušky-Týnec oznamuje občanům, že od pondělí 18. do pátku
22.července bude DSO z důvodu dovolené uzavřeno.

Hlášení dne 14.7.2022
Vedoucí pošty v Týnci oznamuje občanům, že v pátek 15.července bude pošta v
Týnci z provozních důvodů otevřena pouze dopoledne od 8 – 10 hod.
Vedoucí lékárny v Mor.Nové Vsi upozorňuje občany, že zítra v pátek 15.července
bude lékárna otevřena pouze dopoledne od 7:30 – 12:00 hod.
V sobotu 16.července se na fotbalovém hřišti v Týnci koná oslava ke 100.výročí
založení SDH v Týnci. Program: v 11 hod mše svatá, ve 12:30 hod nástup jednotek
na hřišti, od 15 – 18 hod program pro děti i dospělé, ukázky hasičské techniky,
požární útok a pěna pro děti, od 19 hod živá kapela GRAF. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči Týnec,
Pani Hesová z knihovny v Týnci oznamuje čtenářům, že dnes ve čtvrtek
14.července bude knihovna z důvodu dovolené zavřená. Otevřená bude opět v
pondělí 18.července od 16 – 19 hod.
Pani účetní z DSO Hrušky-Týnec oznamuje občanům, že od pondělí 18. do pátku
22.července bude DSO z důvodu dovolené uzavřeno.

Hlášení dne 13.7.2022
Soukromý prodejce bude ve středu 13.července v době od 7:40 – 7:45 hod u OÚ
nabízet: kuřecí čtvrtky 1kg/66 Kč, křídla s hrudí 1kg/44 Kč, prsní řízky 1kg/135 Kč,
stehenní řízky 1kg/113 Kč.
Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude ve středu 13.července v době od
9:10 – 9:20 hod u OÚ prodávat: čerstvá vejce, cena 2,50 a 3,50 Kč/ks, skleníková
rajčata, papriky, okurky, nové brambory, novou cibuli, nový česnek, med a mák.
Současně bude nabízet lesní a zahradní borůvky 1kg/120 Kč, nádoby vemte s
sebou.

Vedoucí pošty v Týnci oznamuje občanům, že v pátek 15.července bude pošta v
Týnci z provozních důvodů otevřena pouze dopoledne od 8 – 10 hod.
V sobotu 16.července se na fotbalovém hřišti v Týnci koná oslava ke 100.výročí
založení SDH v Týnci. Program: v 11 hod mše svatá, ve 12:30 hod nástup jednotek
na hřišti, od 15 – 18 hod program pro děti i dospělé, ukázky hasičské techniky,
požární útok a pěna pro děti, od 19 hod živá kapela GRAF.

Hlášení dne 12.7.2022
Soukromý prodejce bude ve středu 13.července v době od 7:40 – 7:45 hod u OÚ
nabízet: kuřecí čtvrtky 1kg/66 Kč, křídla s hrudí 1kg/44 Kč, prsní řízky 1kg/135 Kč,
stehenní řízky 1kg/113 Kč.
Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude ve středu 13.července v době od
9:10 – 9:20 hod u OÚ prodávat: čerstvá vejce, cena 2,50 a 3,50 Kč/ks, skleníková
rajčata, papriky, okurky, nové brambory, novou cibuli, nový česnek, med a mák.
Současně bude nabízet lesní a zahradní borůvky 1kg/120 Kč, nádoby vemte s
sebou.
V sobotu 16.července se na fotbalovém hřišti v Týnci koná oslava ke 100.výročí
založení SDH v Týnci. Program: v 11 hod mše svatá, ve 12:30 hod nástup jednotek
na hřišti, od 15 – 18 hod program pro děti i dospělé, ukázky hasičské techniky,
požární útok a pěna pro děti, od 19 hod živá kapela GRAF.

Hlášení dne 11.7.2022
Soukromý prodejce bude ve středu 13.července v době od 7:40 – 7:45 hod u OÚ
nabízet: kuřecí čtvrtky 1kg/66 Kč, křídla s hrudí 1kg/44 Kč, prsní řízky 1kg/135 Kč,
stehenní řízky 1kg/113 Kč.
Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude ve středu 13.července v době od
9:10 – 9:20 hod u OÚ prodávat: čerstvá vejce, cena 2,50 a 3,50 Kč/ks, skleníková
rajčata, papriky, okurky, nové brambory, novou cibuli, nový česnek, med a mák.

Hlášení dne 8.7.2022
Čerpací stanice Eurobit Hrušky přijme do svého týmu obsluhu bistra. Ranní a
odpolední směny, výborné platové ohodnocení plus náborový příspěvek. Nástup
možný ihned, info na tel.č. 737 349 407 nebo 737 746 307.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 8.července v době od
9:35 – 9:50 hod u OÚ nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového a hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, klobásy,
špekáčky, masové rolády, škvarky, škvařené sádlo a nově i vejce z farmářského

volného chovu. V akci např.: krůtí prsní řízek 229,90 Kč/kg, krůtí horní stehno 179,90
Kč/kg, králík celý 209,-Kč/kg, vepřová krkovice bez kosti 179,90 Kč/kg, vepřová
pečeně bez kosti 159,90 Kč/kg, výpečky 125,90 Kč/kg, masitá žebra 115,90 Kč/kg,
bavorská sekaná 99,90 Kč/kg, vejce z volného chovu 3,50 Kč/ks aj.
Ovosadba Mikulčice nabízí okurky nakladačky, volat můžete na tel.č. 737 746 307.

Hlášení dne 7.7.2022
MUDr. Bartoš Mor.Nová Ves oznamuje občanům, že až do pátku 8.července
nebude ordinovat. Zástup MUDr. Svobodová v Mikulčicích od 9:00 – 11:00 hod,
pouze neodkladné případy, tel.č. 518 321 192.
MUDr. Kosík oznamuje občanům, že od pondělí 4. do pátku 8.července nebude
ordinovat. Zástup MUDr Špániková v Lanžhotě od 8:00 – 10:00 hod, tel.č.
519 336 200.
Čerpací stanice Eurobit Hrušky přijme do svého týmu obsluhu bistra. Ranní a
odpolední směny, výborné platové ohodnocení plus náborový příspěvek. Nástup
možný ihned, info na tel.č. 737 349 407 nebo 737 746 307.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude v pátek 8.července v době od
9:35 – 9:50 hod u OÚ nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového a hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, klobásy,
špekáčky, masové rolády, škvarky, škvařené sádlo a nově i vejce z farmářského
volného chovu. V akci např.: krůtí prsní řízek 229,90 Kč/kg, krůtí horní stehno 179,90
Kč/kg, králík celý 209,-Kč/kg, vepřová krkovice bez kosti 179,90 Kč/kg, vepřová
pečeně bez kosti 159,90 Kč/kg, výpečky 125,90 Kč/kg, masitá žebra 115,90 Kč/kg,
bavorská sekaná 99,90 Kč/kg, vejce z volného chovu 3,50 Kč/ks aj.

