Hlášení MR ze dne 6. září 2019
*****
Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany si Vás dovoluje pozvat na netradiční hasičské
soutěže, které se konají 7. září na koupališti v Bělkovicích-Lašťanech.
Od 9:00 hod budou měřit své síly družstva dětí a od 14:00 hod se koná soutěž mužů a žen.
Přijďte podpořit naše závodní týmy. Bohaté občerstvení a dobrá nálada zaručena.
*****
Bistro Koupaliště je tu pro Vás otevřeno až do konce září. Kromě pondělí a úterý máme otevřeno
každý den vždy od 16 do 22 hodiny. Každou středu a čtvrtek pokračují minikina s vybranými filmy
a od pátku do neděle na Vás čekají Gurmanské víkendy. V pátek od 18.00 hodin tradiční makrely a
pstruzi na grilu. Po celý víkend pak vítečné hamburgery. Dobrá zábava, skvělé pivo a gurmánské
dobroty, to je Bistro Koupaliště.
*****
Praktická půjčovna Penkovi půjčuje stroje na čištění koberců, sedaček, taburetů, křesel, matrací
apod. Čistící stroje jsou k vyzvednutí v Lašťanech (za hřištěm). Objednávky na tel. 775 171 523.
*****
Obec Tovéř a parta dobrovolníků Vás tímto srdečně zve na další ročník Cesty pohádkovým lesem v
Tovéř, který se koná v sobotu 7. září 2019 od 14:00 se startem na Tovéřské skalce.
Těšit se můžete na Křemílka a Vochomůrku, Boba a Bobka, Krkonošské pohádky,, Macha a
Šebestovou atd. a též na bohaté občerstvení, soutěže pro děti a snad i miniaturní ZOO.
*****
Stavební úřad Dolany oznamuje občanům, že bude od 6. do 13. září 2019 z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
*****
Pan Komárek z Bohuňovic nabízí od dnešního dne burčák na adrese Za pilou 236, Bohuňovice.
Provozní doba je dnes od vyhlášení do 20:00 hodin.V sobotu a v neděli od 9:00 hodin do vyprodání
zásob. Cena je 65,- Kč za 1 litr.
*****
Dnes slaví narozeniny
paní Jana Kršová.
V sobotu oslaví narozeniny
pan Zdeněk Jakuba.
V neděli oslaví narozeniny
paní Marta Ochmanová.
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.

