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INZERCE - ROZHLASEM – T26/2018

ZŠ RAJHRAD – ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO 4.-9. ROČNÍKY –
28.6. A 29.6.2018
Ve čtvrtek 28. června a v pátek 29. června 2018 vyhlašuje ředitel ZŠ Rajhrad pro 4. – 9. ročníky ředitelské volno, které
se budovy na Masarykově ulici netýká.

TRADIČNÍ PETROPAVELSKÁ ZÁBAVA – 30.6.2018
Tradiční Petropavelská zábava se koná v sobotu 30.června 2018 ve 20.00 hod. v areálu RAFK Rajhrad.
Srdečně zvou pořadatelé.

VÝSTAVA LILIÍ 30.6. – 6.7.2018
Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium ve spolupráci s Benediktinským opatstvím
Rajhrad pořádá výstavu lilií v prostorách benediktinského kláštera od 30. ČERVNA do 6.ČERVENCE 2018
otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin.

MĚK – OMEZENÍ LETNÍHO PROVOZU
Městská knihovna bude příští týden 2.července – 4.července 2018 uzavřena

MUDR. KOSTKOVÁ, GYNEKOLOGIE – DOVOLENÁ 2.7 –
6.7.2018
Gynekologická ambulance MUDr. Kostková oznamuje, že ve dnech 2.– 6. července 2018 bude z důvodu dovolené
AMBULANCE UZAVŘENA. Akutní potíže ošetří MUDr. Krchňavá v Židlochovicích.
Ordinační hodiny: pondělí, úterý, středa : 9.00 – 11.00 hod.

MUDR. HAVELKOVÁ, DĚTSKÁ ORDINACE – DOVOLENÁ 2.7. –
4.7. 2018
Dětská ordinace MUDr. Havelková oznamuje,‘
že ve dnech 2.- 4. července 2018 z důvodu dovolené neordinuje.
Akutní stavy ošetří MUDr. Hana Jarošová.

Potraviny U Sedláčků – akce týdne T26/2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 25.6. do 1.7.2018
nabízí za zvýhodněné ceny například:
- Párky s telecím masem 1Kg – pouze za 89,90 Kč
- Starobrno Medium 0,5l Plech – pouze za 11,90 Kč
Potraviny u Sedláčků oznamují, že z personálních důvodů bude
prodejna do konce letních prázdnin každou neděli uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Masna Tuček Musilová – akce týdne T26/2018
Prodejna masa, teplých jídel a zabijačkových Tuček-Musilová, Masarykova 124, Rajhrad
nabízí v akci týden T26/2018:
vepřová kýta za 85,-Kč/kg,
původ masa ČR, akce platí do vyprodání zásob.
Prodejna bude 2.7. - 6.7. 2018 z důvodu dovolené uzavřena.

NÁLEZ – FENKA – 21.6.2018
Městská policie Židlochovice oznamuje odchycení fenky belgického ovčáka
dne 21. června 2018. Více podrobností sdělí: Městská policie Židlochovice Komenského 38, Židlochovice,
telefon: 604 290319 pohotovostní mobil (nepřetržitý provoz) e.mail: mp@zidlochovice.cz

Práce – učitelka 1. stupeň – Holasice
ZŠ a MŠ Holasice hledá učitelku 1. stupně dle kvalifikačních předpokladů na celý úvazek s nástupem od 27. srpna 2018.
Životopisy zasílejte na zsholasice@seznam.cz.
Podrobnosti na https://www.holasice.cz/

Svoz komunál. a tříděného odpadu z domácností 29.6.2018
V pátek 29.června 2018 proběhne svoz komunálního a tříděného odpadu (papíru i plastů) z domácností.
Zároveň vyzýváme poplatníky, kteří doposud nesplnili povinnost včasné úhrady místního poplatku za svoz odpadu,
aby tak bezodkladně učinili bezhotovostně, nebo přímo na pracovišti MěÚ – evidence obyvatel.

