Hlášení MR ze dne 27. listopadu 2015

*****
Obec Bělkovice-Lašťany vás zve na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 4. prosince 2015
v 17:00 hodin.
Program :
17:00 hod. - troubení koled v podání trubačů z Dolan,
17:30 hod. - přivítání občanů, slavnostní rozsvícení stromečku a další ....překvapení,
17:45 hod. - troubení vánočních písní v podání trubačů z Dolan,
18:00 hod. - hrají Turečci.
Občerstvení zajištěno.
Organizaci zajišťují spolky z naší obce: sokol, myslivci, hasiči, hokejisté a junák.
ZA HODNÝMI DĚTMI MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ.
PŘIJĎTE SE POBAVIT A UŽÍT SI PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU.

*****
Česká pošta s.p. oznamuje, že od
i v sobotu v dopoledních hodinách.

28. listopadu 2015 bude doručovat balíky do domácností

*****
Základní škola Bělkovice-Lašťany zve všechny rodiče, příbuzné a známé všech svých žáků a také
přátele školy na předvánoční besídku, která se jako každoročně bude konat na první adventní neděli
29. listopadu 2015 ve 14:00 hodin v sále sokolovny. Všech 139 účinkujících žáků vás zve v tento
předvánočně laděný čas, který si můžete společně s námi prožít v dobré náladě.

*****
TVOŘENÍČKO Bělkovice-Lašťany vás v sobotu 28. listopadu 2015 od 9:00 do 17:00 hodin
srdečně zve na tradiční VÁNOČNÍ DÍLNU. Přijďte načerpat inspiraci a vánoční náladu na
výstavku nebo při tvoření dekorací a dárků s vánoční tématikou. Občerstvení zajištěno. Těšíme se
na vás v sokolovně v Bělkovicích-Lašťanech.

*****
Kruh přátel hudby Dolany s podporou Nadace Český hudební fond vás zve na koncert „Petrof
piano trio“, který se bude konat v neděli 29. listopadu 2015 v 18:00 hodin v Základní
umělecké škole v Dolanech.
Účinkovat bude Martina Schulmeisterová na klavír, Jan Schulmeister na housle a Kamil Žvak na
violocello.

*****
Hostinec u Havlů Dolany přijme na hlavní pracovní poměr nebo na brigádu pomocnou sílu do
kuchyně. Nástup možný ihned. Kontakt na telefonních číslech 585 396 627, 777 004 877 nebo
e-mail: uhavlu@seznam.cz .

*****
V neděli 29. listopadu 2015 od 9:00 do 16:00 hodin se koná PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
v sokolovně v Dolanech. Přijďte se podívat a vyzkoušet svoje šikovné ruce a fantazii při výrobě
vánoční dekorace. Občerstvení zajištěno.

