Hlášení MR ze dne 11. září 2019
*****
Starosta obce Bělkovice-Lašťany zve občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce BělkoviceLašťany, které se koná dnes v 17:00 hodin v Sokolovně, Bělkovice-Lašťany č.p. 131. Program
zasedání je zveřejněn na úředních deskách obecního úřadu.
*****
Obecní knihovna Bělkovice-Lašťany bude od 16. do 20. září 2019 z důvodu dovolené uzavřena.
*****
Racing team Pája a Sk Bělkovice -Lašťany pořádají 5.ročník závodů mopedů O Chlašťanský
pohár,v sobotu 14.9.2019 v areálu hřiště SK.Prezentace jezdců do 12.30 hod..
Start závodu v 13:00 hod. Občerstvení:makrely,guláš,pečená kýta,dobroty z udírny,slosování o
ceny,hudební doprovod,večerní ohňostroj.Doprovodné soutěže:pití piva na čas,tradiční večerní
kolečková soutěž. Na vaší účast se těší pořadatelé.
Současně prosíme občany o respektování uzavírek a pokynů pořadatelů po dobu probíhajícího
závodu,od 13h do 15h.Občany, kteří parkují svá auta na ulici v úseku autobusové zastávky- garáže k
Parlamentu prosíme, aby neparkovali svá vozidla na této silnici v době závodu, a to od 12.30 do 15
hod, pořadatelé děkují za pochopení.
*****
Zítra, tj. ve čtvrtek 12. září 2019 od 11:30-11:50 u oú bude soukromá firma z Jižní Moravy
prodávat: brambory na uskladnění žluté i červené odrůdy, okurky přerostky, borůvky, maliny,
jahody, ostružiny, čerstvý květák, broskve, meruňky, český česnek, cibule, vlašské i lískové
ořechy, jablka od 18 Kč, čerstvou zeleninu ze Slovenska (okurky salátovky, rajčata za 19 Kč,
papriky, ředkvičky, kedlubny), žampióny, hlívu, český med, čerstvá vejce i křepelčí. Dále
nabízí velký výběr bonbonu a čokolád.
*****
Klub RoDo Legendy zve všechny své příznivce na zápas malé kopané, který se uskuteční v pátek
13. září 2019 v 18:00 hodin na hřišti s umělým povrchem vedle koupaliště.
Soupeřem je TONERY Olomouc.
Přijďte si zafandit a strávit s námi příjemné sportovní zážitky. Občerstvení tentokrát zajištěno není.
*****
Obec Liboš Vás zve na 19. Libošské hody, které se konají v neděli 15. září 2019 v zahradě
pohostinství „Za vodó“ v Liboši.
Od 13:00 hod se koná Křeslo pro hosta s Alenou Antalovou
Ve 14:00 hod sousedské posezení s Acoustic Lumen
V 15:00 hod mše svatá v kapličce
*****

