Výběr ze zveřejněných příspěvků www.rajhrad.cz
INZERCE - ROZHLASEM – T15/2019
PPM – VERNISÁŽ – 10.4.2019
Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě zve na vernisáž výstavy Knihovny benediktinských klášterů
Broumov a Rajhrad 10.4.2019 od 17 hod. za doprovodu hudebního uskupení Musica Krakela

UZAVŘENÍ PARKOVIŠTĚ ZA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM – 11.4.2019
Ve čtvrtek 11.4.2019 bude UZAVŘENO PARKOVIŠTĚ za zdravotním střediskem a u Restaurace Na Kině, v
předpokládaném čase 7 – 15 hod. z důvodu údržbových oprav povrchu bez možnosti vjezdu na výjimku!

DOBROČINNÝ BAZÁREK – 13.4.2019
14. dobročinný bazárek na podporu Záchranné stanice Rajhrad se koná v sobotu 13.4.2019 od 14.00 do 18.00 hod.
kdy bude příjem i prodej věcí současně a pouze prodej v neděli 14.4.2019

VELIKONOČNÍ PĚVECKÝ KONCERT – 14.4.2019
Rajhradský pěvecký sbor zve na Velkopáteční a velikonoční kantátu „ Dík za Golgotu a On je skutečně vzkříšený“ ,
koncert se koná v neděli 14.4.2019 v 16.00 hod. v kapitulní kapli Benediktinského klášter

Oční optika Osička – jarní akce
Oční optika Osička vyhlašuje speciální slevovou akci 25% na všechny ztenčené brýlové čočky včetně multifokálních. Akce
je platná do 30.4.2019 a platí při nákupu celých brýlí včetně brýlové obruby. Měření zraku v úterý a v pátek zdarma.
Provozovna na adrese: Odbojářů 600, Rajhrad.

Adosa Židlochovice – nabídka služeb, sleva sortimentu
Zve k návštěvě své prodejny. Najdete zde širokou nabídku nových modelů skútrů , motorek, elektrokol a elektroskútrů.
Využijte výrazných slev na vybrané modely.
Nově nabízí přihlášení a provedení STK skútrů i motorek, včetně dovozu k Vám domů.
Kompletní nabídka na webových stránkách www.adosa.cz

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – DUBEN 2019
Ve středu 10.4.2019 proběhne svoz bioodpadu, ve čtvrtek 11.4.2019 svoz papíru a v pátek 12.4.2019 svoz
komunálního odpadu z domácností.
Nádoby na odpad chystejte na svozové místo nejlépe den předem. Časy svozu nejsou pevně stanoveny
Pro ukládání nadměrného odpadu a pro dále využitelných předmětů je pro občany přístupný sběrný dvůr

na ul. Tovární. UPOZORŇUJEME, že odkládání odpadu mimo sběrnou nádobu je zakládání skládky na
veřejném prostranství s možností pokutování.

Úplné znění zveřejněných příspěvku najdete na webu města

