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Nová pobočka Partners market Rajhrad
Od 9. 11. 2020 je otevřena 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.

Školní a kancelářské potřeby Rajhrad – výdejní okénko
Školní a kancelářské potřeby Dita Leznarová nabízí službu prodej přes okénko ve dnech pondělí, středa, pátek od 14 do
16 hod. Pro výdej zboží kontaktujte pí Leznarovou telefonicky 751 458 867 , nebo prostřednictvím e –mailu:
leznarova@seznam.cz

MĚÚ RAJHRAD – UZAVŘENÍ – PONDĚLÍ 16. 11. 2020
Městský úřad oznamuje mimořádné omezení provozu.
Z provozních důvodů budou pracoviště MěÚ zcela uzavřeny v pondělí 16. 11. 2020.
Platby předepsaných úhrad lze provést bankovním převodem: KB č. ú. 3623641/0100;
pro účely úředního podání lze využít datovou schránku ID: rrebbtj nebo elektronickou podatelnu:
epodatelna@rajhrad.cz, případně schránku na hlavní budově MěÚ.

Potraviny u Sedláčků akce týdne T46/2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 9.11. do 15.11.2020 nabízí za zvýhodněné ceny například:
Džus Relax exotica – 1l – pouze za 19,90
Čokoláda na vaření – 100g – pouze za 14,90

Drůbežárna Prace – prodej 2020
Drůbežárna Prace bude na prodejním místě Městečko, ve čtvrtek 12.11. U KAŠNY ve 12.45 hod. prodávat svůj běžný
sortiment drůbeže, krmiva, vitamínových doplňků a vykupovat králičí kožky.

Topenářský servis – revize kotlů, čištění komínů
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. Malá Morávka ,bude v pátek 20.11.20202 provádět v Rajhradě revize kotlů na tuhá paliva.
Dále nabízí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Zájemci se mohou objednat na tel.: 608 748 989

SVOZ ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ – LISTOPAD 2020
V pátek proběhne svoz tříděného odpadu plastů 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.

