Hlášení MR ze dne 29. března 2019
*****
V pondělí 1.dubna a v úterý 2.dubna od 14:00 do 17:00 hod. proběhne zápis do 1. ročníku ZŠ
Bělkovice-Lašťany. Zápis se bude konat v budově ZŠ Bělkovice. S sebou si, prosím , rodiče
přinesou rodný list dítěte, očkovací průkaz, občanský průkaz, zápisní list a žádost o přijetí dítěte k
základnímu vzdělávání.
Těšíme se na budoucí prvňáčky
*****
V pondělí 1. dubna 2019 proběhne v celé obci strojní čištění komunikací. Žádáme laskavě
občany o přeparkování vozidel mimo komunikace tak, aby mohl být zajištěn v tento den úklid.
Děkujeme za trpělivost a spolupráci.
*****
Informujeme občany, že od 2. dubna bude opět otevřen Malý sběrový dvůr na bioodpad vedle
autoservisu Michalík, a to každé úterý od 16:00 do 18:00 hod.
Velký sběrový dvůr v Bělkovicích za mateřskou školou bude otevřen od 3. dubna každou středu, od
8:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 18:00 hod. V sobotu bude otevřen od 8:00 do 12:00 hod.
*****
Restaurace „U Dočkalů“ v Bělkovicích-Lašťanech oznamuje, že bude v době od 1.dubna 2019 do
15. dubna 2019 z technických důvodů uzavřena.
*****
Program SK Bělkovice-Lašťany na víkend:
V sobotu 30.3.2019 v 10:00 hod. sehrají naši dorostenci první mistrovské utkání v jarní sezóně
v Litovli. Muži hrají v neděli 31.3.2019 v 15:00 hod. také své první mistrovské utkání v jarní
sezóně na hřišti soupeře a to v Pasece. Zveme své fanoušky, aby podpořili naše hráče.
*****
Obec Bohuňovice a Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice z.s. Vás srdečně zvou na
divadelní představení, která se konají v neděli 31. března 2019 v Kulturním domě Bohuňovice.
Začátek prvního představení: „Krakonošův klobouk“ je v 15:00 hod. Rodinná písničková pohádka
je určena nejen pro děti a vstupné je dobrovolné.
Druhé představení: komedie „Otylka“ začíná v 18:00 hod., vstupné je 80,- Kč.
*****

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.
*****

Drůbežárna Prace bude ve středu 3. dubna 2019 ve 12:30 hodin u sokolovny prodávat:
kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny
mulard, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky,
dále pak bude vykupovat králičí kožky –cena 10 Kč/ks.
*****

V neděli oslaví narozeniny
paní Marie Porčová.
Jubilantce přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.

