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INZERCE - ROZHLASEM – T9/2019
KLUZIŠTĚ – UKONČENÍ PROVOZU 2019
Provoz městského veřejného kluziště byl ukončen.

AKÁTOVÝ DŮM – PAŘÍŽ (CESTOPISY) – 27.2.2019
Domov pro seniory Akátový dům - přednáška s promítáním – Ing. Jaromár Novák
PAŘÍŽ – PERLA NAD SEINOU, MĚSTO KONTRASTŮ
27. února 2019 ve 14 hod.

MĚK RAJHRAD – CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 28.2.2019
Městská knihovna Rajhrad zve na cestovatelskou přednášku Romana Janusze LADAKH – putování Malým Tibetem
28.2.2019 v 18.00 hod.

RAJHRADSKÝ MASOPUST – 2.3.2019
Město Rajhrad ve spolupráci s organizátory vás srdečně zve na Rajhradský masopust 2.3.2019
10:00 – průvod maškar, 19:45 – večerní tancovačka v maskách

Potraviny U Sedláčků – akce týdne T9/2019
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 25.2. do 3.3.2019 nabízí za zvýhodněné ceny například:
Chalupářský bochník 800g – pouze za 24,90
Olivový olej česká cena 500ml – pouze za 79,90

prodej – Drůbežárna Prace – 27.2.2019
Drůbežárna Prace bude ve středu 27.2. ve 12:30 hod. prodávat svůj běžný sortiment drůbeže, krmiva, vitamínové
doplňky, vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – BŘEZEN 2019
V pátek 1. března 2019 proběhne svoz komunálního odpadu z domácností.

Pro ukládání nadměrného odpadu je pro občany přístupný sběrný dvůr na ul. Tovární. UPOZORŇUJEME, že
odkládání odpadu mimo sběrnou nádobu je zakládání skládky na veřejném prostranství s možností
pokutování.
INFORMACE k platbě místního poplatku za rok 2019
Místní poplatky za SVOZ ODPADU jsou splatné k 31.3.2019
(případně 31.3.2019 a 30.9.2019 při rozložení do 2 stejných splátek) dle platné vyhlášky: OZV č. 2/2017
možnost úhrady :
převodem nebo v hotovosti (v hotovosti lze místní poplatek uhradit na pokladně Evidence obyvatel)

ZÁJEZD – MUZIKÁL ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA PRAHA 2.3.2019
Obec Opatovice pořádá v sobotu zájezd do Prahy na muzikál Šíleně smutná princezna.
Informace: 420 547 232 433 , E-mail: podatelna@opatovice.eu

Úplné znění zveřejněných příspěvku najdete na webu města

