Oznamujeme občanům, že v úterý 22. listopadu od 17:00 hodin bude v NOVAKEMPU probíhat
přehlídka ohňostrojů.

Obec Rouchovany a Římskokatolická farnost pořádá v sobotu 26. listopadu tradiční řemeslný
jarmark. Začátek jarmarku bude v 15:00 hodin, dále od 17:00 hodin adventní zamyšlení,
rozsvícení vánočního stromu a lampiónový průvod. Občerstvení a lampióny zajištěny.

V sobotu 26. listopadu bude v kinokavárně Vánoční kavárna Johnny Coffee, dále tvoření pro
děti a dětský koutek. Otevřeno bude od 13:00 hodin.

Římskokatolická farnost a Obec Rouchovany zve všechny děti a jejich rodiče na Mikulášskou
nadílku, která se uskuteční v neděli 4. prosince od 14:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Vystoupí děti z mateřské školy. Děti, nachystejte si pro Mikuláše obrázek.

Letos už šestým rokem pořádáme v Rouchovanech sbírku vánočních dárků pro děti s názvem
Krabice od bot.
Děti vyberou dárek z věcí, které by i jim udělaly radost (hračka, pěkné tričko, knížka, pastelky
atd.). Věci nemusí být nové, ale pěkné a čisté. Rodiče jim pomohou dárek zabalit a donést na
sběrné místo, které je otevřeno v Rouchovanech na faře v úterý a ve čtvrtek od 17:00 hodin
do 18:00 hodin od 22. listopadu do 4. prosince 2022 a v sobotu 26. listopadu od 13:00 hodin
do 15:00 hodin. Dárky potěší děti z dětských domovů, azylových domů a SOS dětských
vesniček.

V úterý 22. listopadu bude soukromý prodejce prodávat od 8:00 hodin do 12:00 hodin na
náměstí háčkované hračky, teplé kalhoty, čepice, rukavice, šály, spodní prádlo, ovčí kůže apod.

Ve středu 23. listopadu přijede do naší obce pojízdná prodejna pivovaru Gajdoš z Biskupic.
Bude prodávat pivo v jedno a dvoulitrových PET lahvích. Bude možno zakoupit světlá piva –
11, 12 a 13ti stupňová, dále pak višňové, zázvorové, řezané a tmavé a novinku, sladovou
limonádu meruňkovou. Možno platit i kartou. Prodej proběhne na parkovišti před obecním
úřadem od 14:00 hodin do 14:45 hodin.

