1. Zprávy obce Štěpánkovice
1.1. Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce Štěpánkovice, které se koná dnes
12.9.2022 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Štěpánkovice.
1.2. Zaměstnanci společnosti DIGIS provádějí v naší obci geodetické zaměřování hranic
komunikací a plotů pro potřeby zpracování aktualizace pasportu komunikací.
2. Zprávy ostatních úřadů
2.1.

3. Komerční zprávy
3.1. Studénka Drůbež nabízí k prodeji kuřice různých barev 23 týdnů, chovné kohouty,
krůty, krmné směsi a vitamíny, brambory na uskladnění červené i žluté, cibule na
uskladnění, česnek konzumní i sadbový. Prodej se uskuteční 14.9.2022 v době od
11:00 - 11:15 hod. u obecního úřadu.
3.2. FBC Letka, florbalový klub, Vás zve na utkání 3. kola 1. ligy mužů, a to mezi FBC
Letka Toman Finance Group a Sokol Brno I EMKOCase Gullivers. Utkání se
uskuteční v sobotu 17.9.2022 v 17:00 hod. ve sportovní hale TJ Slavia Malé
Hoštice.
3.3. Svaz zahrádkářů zve všechny občany na 32. výstavu ovoce, zeleniny a květin, která
se koná 17.9. – 18.9.2022 v zahrádkářském areálu. Otevřeno bude v sobotu od
14.00 do 18.00 hod. a v neděli bude výstava zahájena v 10:00 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 15.9.2022 od 16.00hod. do
areálu, ať uvidíme, co se v letošním roce urodilo na zahrádkách. Vše bude v
pondělí vráceno. Zvou a děkuji zahrádkáři.
3.4. Společnost AGROLAND s.r.o. Štěpánkovice pořádá dne 13. 9. 2022 od 13.00 hod.
v areálu střediska společnosti mítink s předsedou strany PRO
(PrávoRespektOdbornost) panem JUDr. Jindřichem Rajchlem. Zvaní jsou všichni
jeho příznivci.
3.5. Svaz zahrádkářů oznamuje, že až do odvolání se každý čtvrtek v čase od 16:00 hod.
do 18:00 hod. v zahrádkářském areálu moštuje ovoce.
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Zapsala: 12.9.2022 Bronislava Rycková
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