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Valná hromada RAFK 8.6.2018
Výkonný výbor RAFK, Z.S. tímto zve své členy a příznivce na zasedání Valné hromady, která se koná v pátek
8.června 2018 od 19.45 hod. v restauraci Alcapone na fotbalovém hřišti v Rajhradě

RAFK – pozvánka na fotbalová utkání
RAFK Rajhrad zve všechny své příznivce na utkání 25.kola I.B třídy, v němž se mužstvo „A“ utká s mužstvem
FC Charvatská Nová Ves. Utkání se hraje v pátek 8.června 2018 na domácím hřišti v 17:30 hod.
V neděli 10. června 2018 hostí naše „B“ mužstvo FC Mokrá – Horákov. Utkání se hraje v 16:30hod., také
v Rajhradě.

Z pohádky do pohádky 9.6.2018
Školní klub Klubíčko a parta nadšenců Vás srdečně zve na akci Z pohádky do pohádky, v sobotu 9. června
2018 od 14:30 do 17:00 hod. v Rajhradské bažantnici

Potraviny u Sedláčků – akce týdne T23/2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 4.června do 9.června 2018 nabízí za zvýhodněné ceny například:
- Mléko trvanlivé polotučné Bohemilk 1l .– pouze za 11,90 Kč
- Džus Hello 100%, 1l – pouze za 23,90 Kč
Prodejna Potraviny u Sedláčků, bude mimořádně tuto neděli 10.června 2018 z technických důvodů uzavřena.
Prodejna Potraviny U Sedláčků bude mimořádně tuto neděli z technických důvodů uzavřena."

Masna Tuček Musilová, akce týdne T23/2018
Prodejna masa, teplých jídel a zabijačkových specialit Tuček-Musilová, Masarykova 124, Rajhrad
v tomto týdnu nabízí v akci: na týden T23/2018 ( 4.června – 8.června)
- vepřovou kotletu s. k . 95,-Kč/kg, původ masa ČR, akce platí do vyprodání zásob.

Prodej zeleniny -Rajhradice
Pan Homola prodává v Rajhradicích v ul. Za Sokolovnou ve stodole v PO-PÁ od 18.00 – 18:15 hod.
rané brambory, cibuli, hrášek,
okurky od 11.června 2018
rajčata od 18.června 2018
dále pak vejce, červenou řepu a jiné

Svoz komunálního odpadu 8.6.2018
V pátek 8.června 2018 bude svezen z domácností komunální odpad.

