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ODEČTY ELEKTROMĚRŮ – 21.1. – 2.2.2021
E-ON Česká republika s.r.o. oznamuje, že v době 21.1.2021 – 2.2.2021
bude provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování všech společností.
Žádáme občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, ti kdo mají elektroměry uvnitř domu, aby stavy elektroměrů
zapsali na lístky a vylepili na viditelné místo, případně oznamte telefonicky, nebo emailem.

PRÁCE – HLEDÁME PRACOVNÍKA ÚDRŽBY VEŘEJNÝCH PLOCH V RAJHRADĚ
Město Rajhrad přijme na volné pracovní místo pracovníka úklidu a údržby veřejných prostranství.
Jedná se o fyzickou práci. Nástup možný ihned. Bližší informace u paní místostarostky.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V RAJHRADĚ – UMÍSTĚNÍ HOTOVOSTNÍCH POKLADNIČEK
I v letošním roce nám přinesli tři králové radost a boží požehnání. Vzhledem k netradičním okolnostem koledníci letos
dorazili online. Přispět do tříkrálové sbírky můžeme online i v hotovosti. Sběrací pokladničky v Rajhradě najdete na
veřejném prostranství u radnice, na recepci v hospici, v kostele, v obchodě u Sedláčků a u Minaříků.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU U PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ V HOTOVOSTI –
1.2.2021
Splatnost místních poplatků je k 31.3.2021. Informace k platbě převodem naleznete na webu a ve vývěsce města,
platba v hotovosti bude možná od 1.2.2021!

VAS – VÝMĚNA VODOMĚRŮ RAJHRAD
Vodárenská akciová společnost v těchto dnech začala provádět nutnou výměnu vodoměrů u některých nemovitostí.
Identitu montérů lze vždy ověřit telefonicky 547 231 018 u VAS Židlochovice. Nevpouštějte do svých domovů neznámé
osoby.

Drůbežárna Prace – prodej leden-březen 2021
Drůbežárna Prace bude na prodejním místě Městečko, U KAŠNYv pátek 22.1.2021 ve 12.45 hod.
prodávat svůj běžný sortiment a vykupovat králičí kožky.

Prodejní sklad DUDÁK Měšťanský pivovar Strakonice – otevřen
Dudák Měšťanský pivovar Strakonice a.s. informuje, že i nadále je otevřen sklad Holasice Brněnská 289. Zde je možné
zakoupit kompletní sortiment lahvových piv včetně balení v sudech 20,30,50 litrů a zápůjčky výčepního zařízeni. Sklad
piva je zachlazený s cílem udržet co nejvyšší možnou kvalitu zakoupených výrobků. Dále jsou zde přijata veškerá
hygienická opatření související s ochranou jak spotřebitelů tak prodávajících.
Otevírací doba pondělí až pátek 8 -16:00 hodin Telefonický kontakt 601 385 670 nebo 724 697 770
Těší se na Vaši návštěvu.

práce – uklízečka do MŠ Rajhrad
Mateřská škola Rajhrad, Husova 509, 664 61 Rajhrad hledá na dlouhodobý zástup uklízečku
na odloučené pracoviště Úvoz 666. Nástup ihned. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na
e-mail: msrajhrad@volny.cz nebo tel.č. 732 999 006, Bc. Hana Hrdličková

KAM S POUŽITÝM VÁNOČNÍM STROMKEM
Použitý vánoční stromek lze do 3.2.2021 odložit na vyhrazená sběrná místa, která jsou viditelně označena
nepřehlédnutelnou značkou s nápisem „ MÍSTO PRO ODLOŽENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU ZDE“.
Město Rajhrad zajišťuje průběžný odvoz z těchto určených sběrných míst: SBĚRNÝ DVŮR , parkoviště za hřbitovem,
Tovární, Syrovická, Dobrovského, Husova, Klášterní dvůr.
Po tomto termínu bude sloužit k jeho odložení pouze sběrný dvůr.
Svozová firma FCC stromky ani jiné volně ložené předměty vedle kontejnerů nenakládá!

SVOZ ODPADU – LEDEN 2021
V pátek proběhne svoz tříděného odpadu plastů z domácností.

Po rozkliknutí nadpisu se Vám zobrazí celý příspěvek, zveřejněný na webu města.

