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E.ON – Přerušení dodávky el. energie – 23. a 24.5 2018
Společnost E.ON Distribuce oznamuje přerušení dodávky elektrické energie, z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržby a revize. Podrobné informace budou zveřejněny
mimořádným hlášením v daných oblastech, dále je naleznete na webu a vývěsce MěÚ Rajhrad
středa 23.5.2018 – v čase 8.00 - 10.00 hod vypnutá oblast – ulice Jiráskova č.p. 374 až č.p. 806
Odbojářů 657, bistro Budka
areál kláštera sester Těšitelek
Stará pošta č.p.365
čtvrtek 24.5.2018 v čase 7:30 – 14:30 hod. vypnutá oblast: - u Pile č.p. 331
zahrádky od kláštera po č.p. 331

Akátový dům – beseda – Až na konec světa 23.5.2018
Domov pro seniory Akátový dům, Městečko 52, Rajhrad zve na
- besedu „Až na konec světa“, o cestě rodiny Denkových s plachetnicí do Antarktidy,
ve středu 23.května 2018 ve 14.00 hod.

Pozvánka – otvírání Tajemné studánky – 23.5.2018
Zveme vás na jarní obřad otvírání Tajemné studánky, ve středu 23.5.2018
Sraz v 18.00 hod. u ZŠ Masarykova

Potraviny u Sedláčků – akce týdne T21/2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 21.května do 20.května 2018 nabízí za zvýhodněné ceny například:
- Balkánský sýr 125g .– pouze za 15,90 Kč
- Tatranky různé příchutě – pouze za 3,90Kč

Masna Tuček Musilová, akce týdne T21/2018
Prodejna masa, teplých jídel a zabijačkových specialit Tuček-Musilová, Masarykova 124, Rajhrad

v tomto týdnu nabízí v akci: na týden T14/2018 (21.května - 25.května)
- vepřová kýta za 85,-Kč/kg, původ masa ČR, akce platí do vyprodání zásob.

Koberce Trend – akce 23.5 a 24.5.2018
Koberce Trend Brno-Žabovřesky mají mimořádnou akci -31% na všechno pouze 23. a24. května 2018.
Přesvědčte se o skvělých cenách na koberce, PVC, vinyl a další sortiment v prodejně Trend v Brně
Žabovřeskách na ulici Stránského 28

Svoz bioodpadu – 23.5.2018
Ve středu 23. května 2018 proběhne svoz bioodpadu z domácností.
Čipované nádoby na bioodpad lze zakoupit na pracovišti MěÚ Rajhrad – evidence obyvatel.

