1. Zprávy obce Štěpánkovice
1.1. Dnes probíhá svoz plastů.
1.2. Obecní knihovna ve Štěpánkovicích oznamuje čtenářům knihovny, že výdejní
okénko je otevřeno v pondělí a ve středu od 14.00 – 17.00 hodin. Vstup je vchodem
u knihovny a dále pak rovně chodbou, první dveře vlevo. Knihy je možné vrátit i
půjčit. Knihy lze dopředu rezervovat na email. adrese knihovna@stepankovice.cz
Tel. pevná linka je z důvodu rekonstrukce knihovny dočasně odpojena. Těší se na
Vás pracovnice knihovny.
1.3. Z důvodu současné epidemiologické situace se letos výběr poplatků za odpady
nebude konat v tradičním únorovém týdnu, ale až v jarních měsících. Průběžně Vás
budeme informovat o přesném termínu. Platbu je stále nutno uhradit nejpozději do
30.6.2021. Platby se mohou hradit již nyní převodem na účet obce 5623821/0100,
variabilní symbol = číslo popisné, specifický symbol 1340 a do poznámky uvést
všechna příjmení, za která se poplatek platí. Částka poplatku za letošní rok je 600,-Kč/osobu s trvalým pobytem. Neobydlený dům je zpoplatněn rovněž 600,-Kč/objekt. Letos nebudou vydávány nálepky na popelnice – platí ty z loňského
roku 2020. Informace k placení poplatků za odpady jsou vyvěšeny ve vývěskách
obecního úřadu.
1.4. Z důvodu nařízení vlády starosta obce oznamuje: Obecní úřad Štěpánkovice je stále
jen pro objednané. Obecní úřad zachovává svou činnost, ale v souvislosti
s opatřeními proti šíření koronaviru Covid 19 je omezen kontakt s veřejností.
Otevřeno je jen pro objednané, a to pondělky od 10 – 12 hod. a od 14 – 17 hod. a
středy od 10 – 12 hod. a od 13 – 16 hod. elektronicky nebo po telefonu. Osobní
kontakt probíhá v těchto hodinách a ve výjimečných případech. Vyřizování agend,
které vyžadují osobní kontakt s klienty, probíhá v tomto období pouze v naléhavých
případech a po předchozí elektronické nebo telefonické dohodě s kontaktní osobou
úřadu a s ochrannou rouškou, po provedení desinfekce rukou u hlavního vstupu do
budovy úřadu a při dodržení bezpečného odstupu 2 metrů. Omlouváme se za
vzniklé komplikace, ale toto opatření je vedeno snahou zajistit zachování chodu
úřadu v maximální míře a zamezit dalšímu šíření nákazy.
1.5. Z důvodu současné epidemiologické situace a nařízení vlády ČR je vjezd a vstup do
sběrného dvora ve Štěpánkovicích povolen pouze po jedné osobě nebo po jednom
autu (v autě budou pouze dvě osoby) za dodržení platných hygienických nařízení.
1.6. Na obecním úřadě jsou stále k dispozici látkové roušky. Pokud někomu chybí,
může si je přijít vyzvednout. Roušky jsou zdarma.
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2. Zprávy ostatních úřadů
2.1.

3. Komerční zprávy
3.1. Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů
oznamuje, že bude v naší obci provádět revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak
provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín
revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 9.2.2021. Cena za kontrolu a čištění
komínu je 350 Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle od 350 Kč, cena za
revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na
telefonním čísle: 608 748 989.
3.2. I přes vládní nařízení zůstává kovošrot a sběrné suroviny RITSCHNY v Kravařích
nadále otevřen. Otevírací doby, ceníky a další informace naleznete na
WWW.VASESBERNA.CZ
3.3. Svaz zahrádkářů oznamuje, že se přijímají objednávky na sadbové brambory.
Objednávky se přijímají v prodejně p. Emila Kurky.
3.4. Praktický lékař MUDr. Radan Míček oznamuje, že od 20.7.2020 je povinnost nosit
ochranu dýchacích cest v prostorách ambulance. Nadále jsou pacienti ošetřováni po
předchozím objednání na konkrétní čas (tzv. časovka). Pacienti s nachlazením,
teplotou, rýmou, kašlem, průjmovým onemocněním nevstupujte do čekárny, volejte
sestře na tel. 776 655 707 a vyčkejte před střediskem na další pokyny.

Zapsala: 28.1.2021 Bronislava Rycková
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