Informace MěÚ Štěpánov
Sýrárna Brazzale Moravia, Tři Dvory hledá muže na pozici dělník
mlékárenské výroby na hlavní pracovní poměr i na brigádu. Nástup
možný ihned. Mzda po zapracování minimálně 35.000 Kč. Zájemci
volejte: 739 547 408 nebo pište na kariera@brazzale.cz. Více
informací na www.brazzalemoravia.cz.
Kruh přátel hudby Štěpánov, ve spolupráci s nadací Český hudební
fond, uvádí v koncertním sále ZUŠ ve Štěpánově Aperto trio.
Koncert se uskuteční v sobotu 26. března od 18 hodin.
Firma Studio R ve Štěpánově hledá pro rozšíření výroby pozice
dělníka do kovovýroby, přípraváře, obsluhu pily, dále zámečníka
svářeče. Nástup je možný ihned. Dobré platové podmínky.
Jednosměnný provoz. Zájemci mohou kontaktovat pana Šlotíře na
tel. č. 602 714 666 nebo 585 386 170 nebo osobně na adrese firmy
Za Drahou 6, Štěpánov. Před osobní návštěvou je lepší zavolat.
Základní umělecká škola Žerotín, pobočka Štěpánov pořádá
ŠTĚPÁNOVSKÉ JAŘENÍ. Koncert se uskuteční 17. března 2022 od 17
hodin v koncertním sále ZUŠ Štěpánov.
V úterý 22. března 2022 bude z důvodu inventury prodejna COOP
Moravská Huzová zavřená.
Dnes v 19 hodin zveme do kina ve Štěpánově členy i nečleny
filmového klubu na oceněné polské drama Corpus Christi.
MUDr. David Folprecht oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ve
dnech 16. - 18. 3. 2022 nebude ordinovat, zastupuje MUDr. Jitka
Tóthová.
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna je tento týden z důvodu
nemoci uzavřená.

Žádáme spoluobčany ze Stádla, Moravské Huzové, Benátek a
Březců, aby ve dnech 16. – 17. 3. 2022 nechali venku nádoby na
komunální odpad i bioodpad, a to do 17. hodiny. Bude probíhat
čipování těchto nádob.
Základní škola Štěpánov pořádá 1. dubna 2022 od 10 do 17 hodin
zápis do 1. ročníku. Zapisovat se budou děti narozené od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016 a děti, které mají povolený odklad školní docházky do
31. 8. 2022. S sebou je potřeba přinést rodný list dítěte a občanský
průkaz zákonného zástupce.

