Hlášení MR ze dne 31. ledna 2019
*****
Obec Bělkovice-Lašťany si vás dovoluje pozvat na OBECNÍ PLES, který se koná v pátek
1. února 2019 od 20:00 hodin v sále sokolovny v Bělkovicích-Lašťanech. K tanci a poslechu
hraje hudební skupina YANTAR. V programu vystoupí s ukázkami orientálního tance skupina
AYSUN, členové Street Workout Olomouc a profesionální barman s vámi připraví ty nejlepší
nápoje. Vstup pouze ve společenském oděvu. Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Vstupenky s místenkou v ceně 100,- Kč si můžete zakoupit do 30. ledna 2019 na Obecním úřadě
v Bělkovicích-Lašťanech.
*****
V pátek 1. února 2019 o pololetních prázdninách se uskuteční v nevýrobní části cukrářské
provozovny umístěné ve dvoře Parlamentu v Bělkovicích - Lašťanech, v době od 8 do 13 h kurz
pečení pro děti. Kurz je určen dětem od 8 do 15 let. Společně si s dětmi upečeme bábovku, koláčky
a zbude-li čas i linecké cukroví. Pro děti bude zajištěn program v době od 8 h do 13 h. Více
informací dostanete a přihlášky posílejte na email: info@buchtyzbelkovic.cz.
*****
Senior klub Bělkovice-Lašťany vás zve na posezení v úterý 5. února 2019 v 15:00 hodin do
Parlamentu. Hostem bude pan starosta Tomáš Němčic. Těšíme se na vás.
*****
Drůbežárna Prace bude v pátek 1. února 2019 ve 12:30 hodin u sokolovny prodávat:
kuřice červené za 170 Kč/ks, roční slepice za 90 Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky 120 Kč/10 kg
balení+ vitamínové doplňky, dále pak bude vykupovat králičí kožky –cena 10 Kč/ks
*****
Dětská lékařka v Dolanech MUDr. Vladimíra Hamalová nebude z důvodu dovolené ordinovat
v pátek 1.2.2019. Akutní případy ošetří pohotovost.
*****
Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení Olomouc, pořádá v sobotu 2. února 2019 v BEA
centru Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, školení od 8:00 do 12:00 hodin na téma: Aktuality
v bezpečnosti potravin. Přednášet bude paní Ing. Jitka Götzová. Pořadatelé zvou na školení
všechny příznivce zahrádek a zahrádkaření. Školení se mohou zúčastnit i neorganizovaní zájemci.
*****
Oznamujeme občanům, že v Marketu Zuzka v Bohuňovicích bude od pátku 1. února 2019
nově otevřen obchod s textilem, galanterií, papírnictvím a dárkovým balení. Otevírací doba
bude pondělí-pátek od 8:30 do 17:00 hod.
*****

*****
Dnes slaví narozeniny
paní Danuše Pastyříková.
Jubilantce přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.

