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INZERCE - ROZHLASEM – T48/2018

Potraviny U Sedláčků – akce týdne T48/2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 26.11. do 2.12.2018 nabízí za zvýhodněné ceny například:
Olivy s lososem 314ml – pouze za 19,90
Kondenzované mléko Tatra Grand 310g – pouze za 22,90

Prodej vánočních stromků – Židlochovice
Firma JK TIMBER CZ, spol. s r.o. oznamuje, že prodej vánočních stromků bude zahájen dne 1.12.2018 v areálu Beda Boty
v Židlochovicích. Prodejní doba : pondělí – neděle 9.00 – 17.00 HOD. V nabídce naleznete široký sortiment jedlí,
borovic a smrků.

Drůbežárna Prace – prodej 4.12.2018
Drůbežárna Prace bude v úterý 4.12. ve 12:30 hod. prodávat svůj běžný sortiment drůbeže,krmivo pro drůbež a
králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky – cena 5 Kč/ks.

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – LISTOPAD 2018
V pátek 30.11.2018 proběhne svoz tříděného odpadu -plastů z domácností.
Upozorňujeme na zimní režim svozu komunálního odpadu z domácností

PPM – PŘÍBĚH VÁNOC – OD 21.11.2018
Památník písemnictví na Moravě Vás srdečně zve na Příběh Vánoc - hravou výstavu s poutavými příběhy, určenou
malým i velkým milovníkům Vánoc. Přijďte a poznejte sváteční zvyky napříč Evropou. Výstava potrvá do 3. února 2019.
Těšíme se na Vás od úterý do neděle, vždy od 9 do 16 hodin.

MĚK – PŘEDNÁŠKA -KUBA – 29.11.2018
Městská knihovna Rajhrad zve na přednášku manželů Sukových – ostrov Kuba ve čtvrtek 29. listopadu v 18 hodin

DOMARO – ADVENTNÍ TVOŘENÍ – 29.11.2018
Domov Matky Rosy – domov pro seniory zve ve čtvrtek 29. listopadu na prohlídku Domova Matky Rosy a ADVENTNÍ
TVOŘENÍ, které se uskuteční v jídelně DoMaRo, Klášter Sester Těšitelek BSJ od 14:00 do 17:00 hod.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY – 30.11.2018
Školní klub při ZŠ T.G.M. Rajhrad pořádá tradiční ADVENTNÍ DÍLNIČKY pro děti i dospělé v pátek 30.11. v čase 15.30 –
18.30 hod. v budově školního klubu v areálu ZŠ Havlíčkova

ZAHÁJENÍ BRUSLAŘSKÉ SEZÓNY – 1.12.2018
Bruslení pro veřejnost na městském umělém kluzišti bude zahájeno v sobotu 1.12.2018

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – 4.12.2018
Město Rajhrad vás zve na tradiční akci SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU s tradičním programem
úterý 4. prosince 2018 v 17 hod. před radnicí
– vystoupí děti MŠ Rajhrad, ZUŠ Rajhrad, Rajhradský pěvecký sbor
– teplé nápoje pro návštěvníky akce

Úplné znění zveřejněných příspěvku najdete na webu města

