Výběr ze zveřejněných příspěvků www.rajhrad.cz
INZERCE - ROZHLASEM – T17/2018 - čtvrtek

Svoz komunálního odpadu 27.4 2018
V pátek 27. dubna 2018 proběhne svoz komunálního odpadu z domácností.

SZAŠ – Jarní prodejní trhy – 28.4.2018
Střední zahradnická škola Rajhrad, Masarykova 198, vás zve na Jarní prodejní trhy
28. dubna 2018, od 9.00 do 17.00 hod. v areálu školy.
Doprovodný program od 11.00 – 16.00 hod.

Rybářský den 28.4.2018
Moravský rybářský svaz – městská organizace Rajhrad
zve na
Rybářský den - sobota 28. dubna 2018 6.00- 17.00 hod. – na rybníku Za Starou pilou
K rybníku platí ze silnic zákaz vjezdu motorových vozidel!!
Motorové prostředky proto odstavte
na parkovišti před rajhradským klášterem!
Cesta k rybníku trvá asi 3 minuty.

RAFK – víkendová fotbalová utkání
RAFK Rajhrad zve všechny své příznivce na domácí utkání 19.kola I.B třídy
v němž se „A“ mužstvo utká s mužstvem MSK Břeclav „B“.
V sobotu 28.dubna v 16:00 na hřišti v Rajhradě.
V neděli 29.dubna hostí naše „B“ mužstvo v 16:00 mužstvo SK Žabčice.

MěÚ a MěK Rajhrad – uzavření 30.4. a 7.5. 2018
Městský úřad Rajhrad oznamuje omezení provozu na všech svých pracovištích v pondělí 30.
dubna 2018 a pondělí 7. května 2018
Pro veřejnost budou z technických důvodů v tyto dny uzavřeny budovy:


Městský úřad Rajhrad – všechny pracoviště
v pondělí 30. 4. 2018 a v pondělí 7. 5. 2018
http://novy.rajhrad.cz/



Městská knihovna Rajhrad
v pondělí 30. 4. 2018 a v pondělí 7. 5. 2018
http://www.rajhrad.knihovna.cz/

Sběrný dvůr Rajhrad – uzavření o státních svátcích
SBĚRNÝ DVŮR bude v průběhu květnových státních svátků
v úterý 1.května 2018 a v úterý 8.května 2018 UZAVŘEN.

MUDr. Kostková – gynekologie - dovolená - 30.4.7.5.2018
Gynekologická ambulance MUDr. Kostkové bude v příštím týdnu uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup pro akutní případy – MUDr. Krchňavá, Židlochovice, ve stanovených ordinačních hodinách.
http://novy.rajhrad.cz/mudr-kostkova-gynekologie-dovolena-od-30-4-2018/

MUDr. Havelková - dětská ordinace – dovolená 30.4. a
7.5.2018
Dětská ordinace MUDr. Havelková v pondělí 30. dubna a 7. května 2018 z důvodu dovolené neordinuje.
Zástup – MUDr. Jarošová

