Informace OÚ Štěpánov
Hostinec Sokolovna Vás zve v pátek dne 28. června od
20.00 na písničkáře Záviše. Hosta mu bude dělat Marty
Walker z Olomouce.
Chovatelé Vás zvou na kvalifikační závody v králičím
hopu Grand Prix Hanácké hop. Přijďte v sobotu 29.6. a v
neděli 30.6. povzbudit naše chovatele v boji o kvalifikaci na
Mistrovství České republiky. Na závodech uvidíte jak
začínající závodníky tak i současné mistry České republiky
a mistry Evropy. Vstupné je dobrovolné, občerstvení
zajištěno.
Restaurace Na Hutích ve Štěpánově na Nádražní ulici zve
všechny tuto sobotu 29. června 2019 po 15 hodině na
tradiční pečené makrely.
Psí domov v Žerotíně hledá člověka, který by měl zájem
vypomáhat jako OSVČ, dle domluvy v ranních či
odpoledních hodinách. Více informací Vám sdělí vedoucí
domova paní Larisa Zankerová na telefonním čísle 604
310 280.

Tento pátek 28. června 2019 zveme všechny malé i velké
diváky na první promítání Letního kina Štěpánov, Hned
po setmění, přibližně ve 22 hodin promítneme českou
pohádku Čertí brko. Žáci základních škol a studenti
středních škol, budou mít tradičně za vysvědčení se
samými jedničkami či za vysvědčení s vyznamenáním
vstup na zahajovací promítání zdarma.
Společnost Topset pořádá prezentaci svých výrobků,
vnitřních okenních parapetů a schodišťových systémů
Topstep. Tyto výrobky se pyšní značkou český výrobek.
Jedná se o ukázku produktů a vzorků, nikoliv přímý
prodej. Prezentace se bude konat v reklamním autobuse,
který je pro tyto akce přímo přizpůsobený. Zveme vás na
naši Roadshow, která se uskuteční v pondělí 1. července od
13 do 19 hod před Sokolovnou.
Soukromá firma v Štěpánově Studio.R , Za Drahou 6,
hledá ženu na pravidelný úklid ve firmě. Jednalo by se o 58 hodin týdně. Kontakt buď osobně v pracovní době od 7
do 15 hodin na adrese Za Drahou 6, Štěpánov nebo na
telefonním čísle 602 714 666.

Kamenictví G.A.L. - pro naši obec nabízí své služby
kamenictví s dlouholetou tradicí a bude u nás přijímat
objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné
ceny. Pro využití této výhodné nabídky, je NUTNÉ si
sjednat přesný čas schůzky s kameníkem, který se právě
pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém
telefonním čísle:
777-888-332 A nabízí:
•
•
•
•
•

Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení
broušení starých hrobů
kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování
a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu
dnes sleva až 30%

telefonní číslo, platné po celý rok 777-888-332

