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INZERCE - ROZHLASEM – T40/2019
LEKCE POWER JOGY – RAJHRAD
Lekce power jogy pro muže i ženy
Každé úterý od 8.10. 2019 v 19.30 Sokolovna Rajhrad , cena 130,-/ lekce 60 min.

DCHB OCHB RAJHRAD – KOLÁČ PRO HOSPIC – 9.10.2019
Ve středu 9. října 2019 bude Oblastní charita Rajhrad organizovat sbírku Koláč pro hospic.
Ty nejsladší koláče si budete moct opatřit u stánku, který bude od 9 do 16,30 hod na prostranství před MěÚ.

PPM – STŘEDĚNÍ – PÁLAVO NÁDHERNÁ – 9.10.2019
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Památník písemnictví na Moravě zve na STŘEDĚNÍ 9.10.2019 od 16 hod.
komentovaná prohlídka výstavy Pálavo nádherná s výtvarnicí Danuší Vítkovou-Klímovou

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE – 11.10.2019
E.ON Distribuce a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy v pátek 11.10.2019 v době od 7:30 do 16:00 hod.
vypnutá oblast :
– Městečko od trati směr klášter , včetně kabin u hřiště
- Komenského
– Na Aleji , včetně zahrádek a garáží
- Klášter, Benediktinská, U pile
– Popovická, Tovární od trati směr Popovická a Městečko
– Masarykova od ul. Havlíčkova po SOU č.p.198
- Ostrůvek – Palackého - mimo ČD, Zeleného,
– odběratelská trafostanice Sladovna, odběratelská trafostanice Rajhrad-skleníky, odběratelská trafostanice Rajhrad
Bytex

VERNISÁŽ FOTOGENIE – 12.10.2019
fotografická výstava FOTOGENIE v benediktinském klášteře v Rajhradě, sobota 12. října 2019 v 18,00 hod.

Potraviny u Sedláčků – akce týdne – T41/2019
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 7.10. do 13.10.2019 nabízí za zvýhodněné ceny například:

Eidam 30% cihla 1Kg – pouze za 109,90
Nescafé 3v1 10×16,5g – pouze za 29,90

Drůbežárna Prace – prodej – 11.10.2019
Drůbežárna Prace bude v pátek 11.10.2019 ve 12:30 hod. prodávat na tržním místě u kašny svůj běžný sortiment
drůbeže, krmiva, vitamínových doplňků a vykupovat králičí kožky.

Dýňobraní – Hortis Židlochovice – 12.10.2019
Zahradnické centrum Hortis Židlochovice, zve na sobotní akci Dýňobraní v rámci kterého proběhnou soutěže, opékání
špekáčků a ohňostroj, otevřeno do 19.00 hod.

Kominické služby – kontrola, čištění
Kominictví Martin Prokopec Troubky,nabízí kontrolu a čištění komínů, službu lze sjednat telefonicky: Tel.: 602
477 044. Předběžný termín poskytnutí služeb-dle zájmu 16.10.2019.

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ŘÍJEN 2019
Ve středu 9.10.2019 proběhne svoz bioodpadu, ve čtvrtek 10.10. svoz papíru a v pátek 11.10. 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 u sběrných míst je zakládání skládky na veřejném
prostranství s možností pokutování.

Úplné znění zveřejněných příspěvku najdete na webu města

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ŘÍJEN 2019
V pátek 4.10.2019 proběhne svoz 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 u sběrných míst je
zakládání skládky na veřejném prostranství s možností pokutování.
Úplné znění zveřejněných příspěvku najdete na webu města

