1. Zprávy obce Štěpánkovice
1.1. Srdečně Vás zveme na letní kino v sobotu 27.8.2022 po 20.00 hod. Promítat se
bude ve Svobodě u Hasičárny filmová komedie „Pánský klub“. Vstupné je
dobrovolné.
1.2. Upozorňujeme na změnu termínu odstávky vody v ul. U Bartošovce. Odstávka
bude 8.8.2022 v době od 7.30 hod. do odvolání z důvodu výměny vodovodních
přípojek. Děkujeme za pochopení.
1.3. Obecní knihovna ve Štěpánkovicích oznamuje změnu výpůjční doby v době letních
prázdnin, a to takto: Pondělí 8.00 - 12.00, 14.00 - 18.00 hodin, Čtvrtek: 8.00 12.00, 14.00 - 18.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

2. Zprávy ostatních úřadů
2.1. Na zámku v Kravařích je poznávání zábavou! Každý prázdninový pátek od 10:00
do 16:00 hodin. A je to tady! Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi i speciální
zábavné programy pro děti na zámku v Kravařích! Tentokrát na téma Já jsem
muzikant... A na co všechno se děti můžou těšit? Na stezku plnou poztrácených
hudebních nástrojů. Na hudební dílničky, kde si děti můžou vyrobit jednoduchý
hudební nástroj. Foto koutek plný princeznovských šatů a taky na společné
tancování! A nebudou chybět ani prohlídky zámecké expozice pro děti s krásnou
princeznou. Vstupné je 80 Kč pro děti od tří let. Prohlídky zámecké expozice se
platí samostatně.

3. Komerční zprávy
3.1. Prodejce z Polska bude zítra od 7.30 hod. prodávat u hasičské zbrojnice okurky
nakládačky, broskve, meruňky, květák, brambory, rajčata a jiné.
3.2. Česká pošta s.p. upozorňuje na dočasnou změnu hodin pro veřejnost provozovny ve
Štěpánkovicích Poštovní 364/1, Štěpánkovice. Rozsah hodin pro veřejnost bude
omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech od 8.8.2022 – 12.8.2022 z provozních
důvodů. Rozpis hodin je zveřejněn v aktualitách na internetových stránkách obce
Štěpánkovice.
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3.3. Český svaz zahrádkářů zve všechny občany na tradiční Zahrádkářskou slavnost v
sobotu 30.7. od 16 hod. a v neděli 31.7. od 10 hod. do zahrádkářského areálu. Po
oba dny je zajištěna živá hudba, bohaté občerstvení, čepované pivo, domácí
klobásy, bramborové placky, smažené tvarůžky, víno, míchané nápoje, alko i
nealko, káva a koláče apod. Pro děti je zajištěn skákací hrad. V neděli od 16:30
hod. vystoupí imitátor Petr Stebnický. Na Vaši návštěvu se těší zahrádkáři.
3.4. Dne 22.7. 2022 se ztratila korela. Je šedá a slyší na jméno SISI. Případné informace
o nálezu prosím na číslo 604834836.
3.5. Mudr. Míček oznamuje, že od 1.8. do 12.8.2022 nebude z důvodu dovolené
ordinovat. Zastupující lékař nebude předepisovat chronickou medikaci, zajistěte si
ji předem u MUDr. Míčka.
3.6. MUDr. Jan Lebeda oznamuje, že dne 28.7. 2022 bude ordinovat ve Štítině od 7.30
– 8.30 hod. a v Kravařích od 9.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 13.00 hod. Z
důvodu dovolené nebude ordinovat od 29.7. - 8.8.2022. Během prázdnin - každé
úterý ordinační hodiny jen v Kravařích: 7.30 – 11.30 hod. V případě nutnosti,
zastupuje MUDr. KERLÍNOVÁ ve svých ordinačních hodinách.
3.7. MUDr. Radan Míček oznamuje, že v měsíci červenci od 11.7.2022 a v měsíci
srpnu 2022 se bude ordinovat ve zkrácených ordinačních hodinách: pondělí,
středa, čtvrtek od 7.00 – 12.00 hod., úterý od 13.00 – 17.00 hod. a pátek od
7.00 - 11.00 hod.
4. Smuteční oznámení
Oznamujeme Vám, že dne 25.7.2022 zemřela naše spoluobčanka paní Anna Dostálová
z ul. Jasanová ve věku 69 let. Rozloučení se zesnulou bude v pátek 29.7.2022 ve 14.30
hod. v kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích. Modlení za zesnulou bude dnes před
mši svatou. Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Zapsala: 27.7.2022 Bronislava Rycková
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