1. Zprávy obce Štěpánkovice
1.1. Obec Štěpánkovice přijme osobu zodpovědnou za bezpečný přechod dětí cestou do
školy. Jedná se o hodinu denně a to od 7.00 do 8.00 hod., vhodné pro důchodce.
Více informací na obecním úřadě ve Štěpánkovicích.
2. Zprávy ostatních úřadů
2.1

3. Komerční zprávy

3.1. TJ Sokol oznamuje, že na sobotní zápas do Staré Bělé (hraje se na hřišti ve
Vratimově) je zajištěn autobus, který bude u hřiště TJ Sokol přistaven v 14:30hod.
Počet míst je omezený na 30 osob. Kdo má zájem volejte na tel. číslo: 773007030.
3.2. Svaz zahrádkářů zve všechny občany na 30. výstavu ovoce, zeleniny a květin, která
se koná 12.9. – 13.9.2019 v zahrádkářském areálu. Otevřeno bude v sobotu od
14.00 do 18.00 hod. a v neděli bude výstava zahájena v 9.30 hod. mši svatou na
Poděkování za úrodu. Po oba dva dny je zajištěno občerstvení, pivo, víno, burčák,
káva a koláče, domácí klobásky atd. Zároveň prosí členy i ostatní občany
Štěpánkovic, aby přinesli své výpěstky ve čtvrtek 10.9.2019 od 16.00 hod. do
areálu, ať uvidíme, co se v letošním roce urodilo na zahrádkách. Vše bude v
pondělí vráceno. Zvou a děkuji zahrádkáři.
3.3. TJ Sokol Štěpánkovice vás zve na domácí utkání B týmu, které se uskuteční tuto
sobotu 5. 9. v 16:30hod., soupeřem bude mužstvo Darkoviček. Naše A mužstvo
zajíždí ve stejnou dobu do Staré Bělé,(zápas se odehraje na hřišti ve Vratimově),
kde utkání začíná také v 16:30 hod. Starší žáci hrají v neděli 6. 9. v 9:30hod. v
Darkovičkách. Již zítra (ve čtvrtek 3. 9.) se můžete přijít podívat na domácí půdě na
starší přípravku v zápase s Chlebičovem, který začíná v 17:00 hod. a v pátek 4. 9.
na přátelské utkání starších žáků v 16:30hod. s týmem z Oldřišova. Přijďte
povzbudit nejen naši mládež.
3.4. Studénka drůbež nabízí k prodeji: kuřice různých barev, chovné kohouty, káčata,
husokačeny, krůty, housata, brojlerová kuřata, krmné směsi, vitamíny. Prodej se
uskuteční 4.9.2020 v 10.30-10.45hod. u OÚ.
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3.5. Pan Emil Kurka oznamuje, že u příležitosti zahájení školního bude ještě dnes 2.9. a
zítra 3.9.2020 při nákupu školních potřeb a pomůcek poskytnuta 10% sleva. Všem
žákům přejí hodně úspěchů v novém školním roce a zvou k výhodným nákupům
Emil a Donata Kurkovi.
3.6. Společnost AGROLAND Štěpánkovice bude ve dnech 8. a 9. 9. 2020(tj. úterý a
středa) od 8.00 do 17.00 hod vydávat nájemné za půdu.
3.7. Farma Gazda Bohumín bude prodávat: nosné kuřice, husokáčata, krůťata, krmiva,
vitamíny a doplňky pro drůbež. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 3.9.2020 ve
14.25hod. u OÚ.
3.8. Svaz zahrádkářů oznamuje, že od 3.9.2020 se až do odvolání bude každý čtvrtek
od 16 -18 hod. moštovat ovoce v zahrádkářském areálu.
3.9. Praktický lékař MUDr. Radan Míček oznamuje, že od 20.7.2020 je povinnost nosit
ochranu dýchacích cest v prostorách ambulance. Nadále jsou pacienti ošetřováni po
předchozím objednání na konkrétní čas (tzv. časovka). Pacienti s nachlazením,
teplotou, rýmou, kašlem, průjmovým onemocněním nevstupujte do čekárny, volejte
sestře na tel. 776 655 707 a vyčkejte před střediskem na další instrukce. Ošetřeni
budete jen s rouškou!!! Děkujeme za ohleduplnost.
3.10. Náhradní termín představení Mamma Mia bude 7.11.2020 a představení Bobo a
Heluš (Zounar a Randová) bude 21.11.2020. Lístky je možné stále zakoupit v
Ticket Kravaře. Původní prodané lístky zůstávají v platnosti.
3.11. Dne 3.10.2020 od 19.00hod. vystoupí v KD ve Štěpánkovicích Zdeněk Izer.
Vstupné je 290,--Kč. Předprodej vstupenek: Ticket Kravaře.

3.9.2020 Bronislava Rycková
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