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PPM zve na výstavu Emanuel Ranný - Setkávání 3.5. 2.9. 2018
Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě – Rajhrad zve na výstavu Emanuela
Ranného – Setkávání, kterou můžete navštívit od 3.května do 2.září 2018

MěK Rajhrad – přednáška Útulky pro opuštěná
zvířata – 3.5.2018
MěK Rajhrad srdečně zve na přednášku Ing. Svatavy Vitulové na téma „Útulky pro opuštěná
zvířata„ ve čtvrtek 3.května 2018 v 18.00 hod.
Přednáška zahájí putovní výstavu kreseb ateliéru Viridian na téma „ Zachrańte psy!“, která bude
ke shlédnutí do konce června.

Rajhradské pálení čarodějnic – 5.5.2018
Hasiči Rajhrad pořádají „ Pálení čarodějnic“ v sobotu 5. května od 14.00 hod. U staré pily.
Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, občerstvení zajištěno.

MěÚ , MěK Rajhrad a MěÚ Židlochovice – uzavřen
7.5. 2018
Městský úřad Rajhrad, Městská knihovna Rajhrad a Městský úřad Židlochovice budou v
pondělí 7. května 2018 uzavřeny.


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



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

ZŠ TGM Rajhrad - ředitelské volno – 7.5.2018
ZŠ TGM Rajhrad ohlašuje na pondělí 7. května 2018 ředitelské volno

Sběrný dvůr Rajhrad – uzavření 8.5.2018
Sběrný dvůr bude ve státní svátek v úterý 8.května 2018 UZAVŘEN.

MUDr. Kostková – gynekologie - dovolená 7.5.2018
Gynekologická ambulance MUDr. Kostkové bude pondělí 7. května 2018 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 7.5.2018
Dětská ordinace MUDr. Havelková pondělí 7. května 2018 z důvodu dovolené neordinuje.
Zástup – MUDr. Jarošová

Zápis dětí do MŠ Rajhrad 9. a 10.5.2018
Zápis dětí do MŠ Rajhrad pro školní rok 2018/2019 bude probíhat
ve středu 9.května a čtvrtek 10.května 2018 v MŠ Rajhrad , Husova 509.
Rodiče se dostaví s dítětem a přinesou vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře.

Potraviny u Sedláčků – akce týdne T18/2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 30.dubna do 6.května 2018 nabízí za zvýhodněné ceny
například:
- Jihlavanka extra speciál 150g - pouze za 44,90 Kč
- Paprikový salám 1kg - pouze za 109,90 Kč

Svoz komunálního a tříděného odpadu plastů a papíru
4.5. 2018
V pátek 4.května 2018 proběhne svoz komunálního a tříděného odpadu plastů a papíru
z domácností.

