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INZERCE - ROZHLASEM – T45/2020

Nová pobočka Partners market Rajhrad
Od 9.11.2020 otevírá nová pobočka Partners market na ulici Masarykova 515. Pobočka nabízí veškeré finanční služby od
více než 50 největších finančních institucí v ČR, v oblasti financování bydlení, zajištění příjmů i majetku, zhodnocení
peněz i poskytnutí povinného ručení nebo zřízení běžného účtu. Na Vaši návštěvu se těší tým Partners market Rajhrad.

Potraviny u Sedláčků akce týdne T45/2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 2.11. do 8.11.2020 nabízí za zvýhodněné ceny například:
Cacao extra tmavé – 75g – pouze za 9,90
Čokoláda s oříšky v karamelu – 80g – pouze za 19,90

SVOZ ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ – LISTOPAD 2020
Ve středu proběhne svoz bioodpadu, ve čtvrtek svoz papíru a v pátek komunálního odpadu z domácností. Časy svozu
nejsou pevně stanoveny.

FCC – UPOZORNĚNÍ NA SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Společnost FCC – poskytovatel služeb odpadového hospodářství v Rajhradě oznamuje,
že se množí případy, kdy obsah nádob na odpad neodpovídá jejich druhu určení.
Popelnice ani kontejnery, u kterých je obsah neodpovídající typu nádoby rozpoznán před výsypem
NEJSOU a NEBUDOU svozovou firmou vyváženy! Volně ložený odpad svozová společnost také nesváží!
Domácnosti v karanténě nesmí třídit odpad!

SZÚ – UPOZORNĚNÍ NA HYGIENICKÉ POSTUPY PŘI MANIPULACI S ODPADY V
OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19
Státní zdravotní ústav upozorňuje na nutnost dodržovat hygienické postupy při manipulaci s odpady pro domácnosti
v karanténě. Domácnosti s prokázaným onemocněním Covid – 19 netřídí odpad a ochranné pomůcky před předáním do
odpadu musí řádně zabezpečit proti šíření nákazy.
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