Hlášení MR ze dne 12. února 2019
*****
Starosta obce Bělkovice-Lašťany zve občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce BělkoviceLašťany, které se bude konat ve středu 13. února 2018 v 17:00 hodin v bývalém hostinci Parlament
č.p. 248. Program zasedání je zveřejněn na úředních deskách obecního úřadu.
*****
T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat do sálu sokolovny na
MAŠKARNÍ PLES „ŠIBŘINKY“, který se koná 16. února 2019 v sále sokolovny. Začátek je ve
20:00 hodin. Hraje hudební skupina YANTAR. Vstupné 70,- Kč, masky 20,- Kč.
Děti všeho věku zveme na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES, který se koná 17. února 2019 v sále
sokolovny. Začátek ve 14:00 hodin. O zábavný program se postará šašek Viki.
Vstupné dopělí 30,-Kč, děti zdarma.
Bohaté občerstvení je na oba plesy zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
*****
MUDr. Jarmila Ševčíková oznamuje, že v pátek 15. února nebude ordinovat. Uzavřeno bude celé
zdravotní středisko v Bohuňovicích, včetně lékárny.
*****
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 14. 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
*****
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouhodobou tradicí, které u nás dnes bude
přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční
nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v
okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle 777 888 332.
Nabízí :
•
•
•
•
•
•

Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení.
Broušení starých hrobů.
Kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování.
Jiné opravy a úpravy vašeho hrobu.
Dnes sleva až 30%.
Opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777 888 332.
*****

Dnes slaví narozeniny
paní Ludmila Kráčmarová a
paní Libuše Filipová
Oběma jubilantkám přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.

