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POZVÁNKA – ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAJHRAD XIII.
Ve středu 16. 12. 2020 od 18 hod. se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Rajhradu v zasedací místnosti v budově
Městského úřadu Rajhrad, Masarykova 32 – 1. patro.
Vstup s vlastní ochranou dýchacích cest.

MĚK – ZAPŮJČENÍ KNIH NA OBJEDNÁVKU OD 16.12. DO 21.12.2020
Městská knihovna Rajhrad oznamuje čtenářům:
od středy 16.12. do pondělí 21.12. opět přecházíme na půjčování „přes okénko“.
Své požadavky volejte na telefon 547229432 nebo pište na knihovna@rajhrad.cz k domluvě na předání.
Mezi svátky je MěK zavřená.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – 20.12.2020 – RAJHRAD
Rajhradští skauti vám přináší BETLÉMSKÉ SVĚTLO ať přinese světlo i do našich srdcí i v této nelehké době
přijďte si odpálit v neděli 20. prosince 2020 16-17.30 hod. u vánočního stromu v Rajhradě

MĚÚ RAJHRAD – UZAVŘENÍ – VÁNOCE 2020
Městský úřad Rajhrad přerušení provozu na všech pracovištích od 23. 12. 2020 do 31. 1. 2020.
Poslední úřední den je pondělí 21. prosince 2020. Zahájení provozu opět v pondělí 4. ledna 2021.
Pracoviště MATRIKA je z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti matrikářky do konce roku 2020 uzavřeno.
Nové termíny pro osobní jednání budou otevřeny až v lednu 2021.

DOBROVOLNÉ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
Od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 probíhá dobrovolné antigenní testování obyvatel. Seznam odběrových míst
naleznete na webu města.

Potraviny u Sedláčků akce týdne T51/2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 14.12. do 20.12.2020 nabízí za zvýhodněné ceny například:
Gouda 48%, Emmentaler 45% – 100g – pouze za 19,90
Šunka Bohemia, Debrecínská pečeně – 100g – pouze za 19,90

Nábytek Mikulík – prodejna znovu otevřena
Nábytek Mikulík Vranovice zve k nákupu v pracovní dny až do 18 hodin a o všech adventních VÍKENDECH!

Všechno zboží na prodejně je pro vás připraveno k okamžitému ODBĚRU a navíc s DOPRAVOU ZDARMA!

SVOZ ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ – PROSINEC 2020
V pátek proběhne svoz komunálního odpadu z domácností. Časy svozu nejsou pevně stanoveny.

