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REKONSTRUKCE CHODNÍKU ULICE SYROVICKÁ ZAČÍNÁ 8.7.2019
Byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníku na ulici SYROVICKÁ, v rozsahu od Staré pošty po firmu Stroje Polák –
Honda. Dbejte zvýšené opatrnosti při průchodu a průjezdu touto ulicí.

E.ON – OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE – 11.7.2019
E.ON Distribuce a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy 11.7.2019 v době od 7:30 do 17:30 hod., vypnutá oblast: Dobrovského č.p. 595, 594, 173

E.ON – OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE – 15.7.2019
E.ON Distribuce a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy 15.7.2019 v době od 7:30 do 17:30 hod. vypnutá oblast: Dobrovského č.p. 590 -593

AKÁTOVÝ DŮM – HOST ZDENĚK JUNÁK – 11.7.2019
Domov pro seniory Akátový dům Srdečně zve na setkání s hercem Městského divadla Brno Zdeňkem Junákem
11.7.2019 VE 14 HOD.

MINIGOLF PRO DĚTI Z RAJHRADU ZDARMA!
Minigolfový klub Rajhrad ve spolupráci s Městem Rajhrad připravil na letošní rok akci pro všechny Rajhradské děti
do 15ti let a studenty v podobě minigolfu zdarma.
Tuto akci můžete využít na minigolfovém hřišti Na Aleji v Rajhradě v provozní dobu hřiště tj.
v sobotu 9:00 – 19:00 a neděli 9:00 – 14:00.

Drůbežárna Prace – prodej – 11.7.2019
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 11.7. ve 12:30 hod. prodávat: kuřice všech barev, chovné kohouty, roční
slepice, krůty, káčata a husokačeny mulard, jatečné kachny o váze 3,5-4 kg krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.

prodej – sezónní zelenina od soukromého zemědělce – Rajhradice
PRODEJ sezónní zeleniny od soukromého zemědělce v RAJHRADICÍCH na konci ulice Za Sokolovnou – ve stodole
Po – Pá 18-18.15 hod., tel. 605 961 711, p. Homola

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ČERVENEC 2019
Ve čtvrtek 11. 7. 2019 proběhne svoz papíru, v pátek 12. 7. 2019 svoz plastů a 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

