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INZERCE - ROZHLASEM – T16/2019
PPM – VERNISÁŽ – 17.4.2019
Památník písemnictví na Moravě zve na výstavu Skácelové – ke kořenům , vernisáž k výstavě se koná 17.4.2019 od
17.00 hod.

RAFK – POZVÁNKA NA FOTBAL – T16/2019
RAFK Rajhrad zve všechny své příznivce na utkání „A“ mužstva s TJ SK Přímětice v sobotu 20.4. a nedělní zápas „B“
mužstva SK Tvarožná. Zápasy se odehrají na domácím hřišti v 16:00 hodin.

Potraviny u Sedláčků – akce týdne T16/2019
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 15.4. do 21.2019 nabízí za zvýhodněné ceny například:
Bohemia chips solené 70g – pouze za 13,90
Anglická slanina rolovaná – Uzenářství Sláma V. Bíteš 1Kg – 149,90

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.

prodejní akce Jaro plné květů – Ořechov u Brna
Zahradnictví u Ryšánů Ořechov u Brna, srdečně zve na 26 prodejní akci Jaro plné květů 2019
Od 16.4. – do 31.5.2019, včetně sobot, nedělí a svátků. Vstup zdarma.

SBĚRNÝ DVŮR O VELIKONOCÍCH 2019 UZAVŘEN
SBĚRNÝ DVŮR bude v průběhu velikonočních svátků t.j. od pátku 19.4. do pondělí 22.4. 2019 UZAVŘEN
Otevíráme opět od úterý 23.4. 2019.

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – DUBEN 2019
V pátek 19.4.2019 proběhne svoz tříděného odpadu plastů 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.
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