Informace MěÚ Štěpánov

Na pokladně městského úřadu jsou v předprodeji vstupenky na recitál Jitky
Molavcové, který se uskuteční ve čtvrtek 08.09.2022 od 18 hodin v kostele
svaté Barbory ve Štěpánově. Cena vstupenky je 120 Kč a kapacita je omezená.
Dále je možné zakoupit vstupenky na talkshow Úsměvy Josefa Dvořáka, na
kterou zveme do kina ve Štěpánově v sobotu 15. října 2022 od 18 hodin.
Akce v sobotu 27. 8. 2022:
Český rybářský svaz, výbor místní skupiny Štěpánov, pořádá rybářské závody
pro členy rybářského kroužku. Prezentace je od 6 hodin, zahájení závodů v 7
hodin. Vyhlášení výsledků a předání cen bude ve 12 hodin.
Restaurace na Hutích ve Štěpánově pořádá od 10 hodin auto moto sportovní
den pro děti a dospělé. Budete mít jedinečnou šanci svézt se v závodním voze
Lotus, k vidění budou motocykly Harley-Davidson, čeká na Vás diskotéka pro
děti a dospělé. Občerstvení je připraveno!
Kulturní komise obce Liboš vás srdečně zve na Rozloučení s prázdninami,
které se uskuteční od 15 hodin na hřišti u rybníka v Liboši. Připravena je
zábava s Agenturou Jana, malování na obličej, heliové balonky, hasičská pěna,
tetování, tombola a ukázka vojenské techniky. Občerstvení je zajištěno. Od 18
hodin vám zahraje rocková skupina P. O. Z.
Fotbalisté z Moravské Huzové zvou své příznivce na první domácí utkání,
které se uskuteční od 16. hodin, kdy hostí celek TJ Střeň. Tradiční občerstvení
a pečené makrely zajištěny. Těšíme se na vaši návštěvu po dlouhé pauze.
Fotbalisti TJ Štěpánov vás zvou na další domácí utkání, které se uskuteční od
16.30h proti mužstvu Těšetic. Po třech vítězných utkáních se přijďte podívat a
povzbudit v tomto utkání. Občerstvení jako vždy zajištěno. Těšíme se na Vás.
Fotbalisti TJ Štěpánov.

Srdečně všechny zveme na letošní poslední promítání letního kina.
Nabídneme novou českou romantickou komedii s Aňou Geislerovou a
Ondřejem Vetchým v hlavních rolích Prezidentka. Projekce začne po setmění,
tedy kolem 21:00 hodin. Občerstvení je připraveno. Vstupné je 120 Kč.
V případě nepříznivého počasí film odpromítáme v kině u parku.

