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INZERCE - ROZHLASEM – T24/2018

POZVÁNKA NA XXI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RAJHRAD
XXI. zasedání Zastupitelstva města Rajhradu se koná zítra tj. ve středu 13. června v 18.00 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu.

MĚK – OMEZENÍ LETNÍHO PROVOZU
MěK Rajhrad oznamuje, že bude ve dnech 13. a 14. června 2018 uzavřena.

ZUŠ Rajhrad – závěrečný koncert tanečního oboru – 14.6.2018
ZUŠ Židlochovice, pobočka Rajhrad a ArtZUŠ vás zvou na
závěrečný koncert tanečního oboru „Obrazy v tanci“, ve čtvrtek 14. června 2018 v 17.30 hod. v sále restaurace
Na kině.

Nově otevřen pultový prodej masa,uzenin a lahůdek Krásno 12.6.2018
Dnes 12. června 2018 je nově otevřen pultový prodej masa, uzenin a lahůdek v Tescu v Rajhradě. S nabídkou
kvalitního sortimentu se na vás těší kolektiv rodinné firmy Krásno z Valašského Meziříčí.

Potraviny U Sedláčků – akce týdne T24/2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 11.června do 17.června 2018 nabízí za zvýhodněné ceny například:
-Sardinky L´Chefs v tomatě, v oleji 125g – pouze za 14,90 Kč
-Turistický nářez – Uzenářství Sláma V.Bíteš 1Kg – pouze za 99,90 Kč

Masna Tuček Musilová – akce týdne T24/2018

Prodejna masa, teplých jídel a zabijačkových specialit Tuček-Musilová, Masarykova 124, Rajhrad
v tomto týdnu nabízí v akci: na týden T23/2018 ( 11.června – 17.června)
-vepřovou krkovici s k. za 95,- Kč/kg, původ masa ČR, akce platí do vyprodání zásob

Prodej – Drůbežárna Prace 14.6.2018
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 14.června 2018 ve 12:30 hod. u kašny prodávat:
Kuřice a kohouty různých barev, roční slepice, krůty, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny,
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10Kč / ks

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 18.června 2018 i rajčata
dále pak vejce, červenou řepu a jiné

Kadeřnictví H-STYLE Holasice nabízí kadeřnické služby bez
objednání
Kadeřnictví H-STYLE v Holasicích ( v prostorách OÚ ) oznamuje všem zájemcům o kadeřnické služby, že od
12. června 2018 vždy v úterý, středu a pátek v době od 14.00 do 19.00 hod. je možné využít služby bez
objednání.
Pánské, dámské, dětské střihy dle vašeho přání. Těšíme se na vaši návštěvu.

NÁLEZ – PES – 11.6.2018
Dne 11.6.2018 byl nalezen na Staré poště pes, pravděpodobně yorkshire.
Pes je k vyzvednutí na Městské policii Židlochovice.

ZTRÁTA – KOTĚ – RAJHRAD
Dnes se na ul. Masarykova ztratilo 2.měsíční mourovaté kotě – kočička.
Kontakt na majitele 728 241 626

Svoz komunálního odpadu 15.6.2018
V pátek 15.června 2018 bude svezen z domácností komunální odpad a plast.

