1. Zprávy obce Štěpánkovice
1.1. Přílohy ke krizovému opatření vlády k omezení pohybu od 1.3.2021 – „Čestné
prohlášení - vzor, Formulář na cesty mimo práci a Potvrzení zaměstnavatele na více
cest do práce“ naleznete na internetových stránkách obce Štěpánkovice v záložce
„Aktuality“.
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. Poplatky za odpady můžete hradit 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. Platbu je stále nutno uhradit nejpozději do 30.6.2021. Letos nebudou
vydávány nálepky na popelnice – platí ty z loňského roku 2020. Informace k
placení poplatků za odpady jsou vyvěšeny ve vývěskách obecního úřadu.

2. Zprávy ostatních úřadu
2.1. Ředitelství ZŠ a MŠ ve Štěpánkovicích oznamuje, že v souvislosti s
protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude zápis
realizován bez osobní přítomnosti dětí, a to v termínu od úterý 13. do čtvrtka 15.
dubna. Z důvodu zamezení vyšší koncentrace a pohybu osob v prostorách školy
proběhne zápis v kanceláři MŠ. Žádáme rodiče, aby se dostavili s vyplněnou
žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku
ZŠ, rodným listem dítěte a občanským průkazem v tomto režimu:
Úterý – 13. 4. 2021 – 14:00 – 16:00 – rodiče dětí narozených od 1. 2. 2014 30.11.2014
Středa – 14. 4. 2021 – 14:00 - 16:00 – rodiče dětí narozených od 1. 12. 2014 –
30.4.2015
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Čtvrtek – 15. 4. 2021 – 14:00 – 16:00 – rodiče dětí narozených od 1. 5. 2015 – 31.
8. 2015
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, prosím kontaktujte vedení
školy
telefonicky
–
číslo
553
675
129,
popřípadě
mailem
pavlasek@zsstepankovice.cz s ohledem na zorganizování administrativních
záležitostí odkladu.
Požadované dokumenty si můžete stáhnout zde:
Dotazník pro rodiče žáků 1. ročníku
Žádost o přijetí pro školní rok 2021–2022

3. Komerční zprávy
3.1. Vedoucí pošty ve Štěpánkovicích oznamuje, že důchody splatné 2.4.2021 budou
vypláceny 1.4.2021 a důchody splatné 4.4.2021 a 6.4.2021 budou vypláceny
6.4.2021.
3.2. Společnost Mojepneu hledá brigádníka do svého skladu v Kravařích. Vaší prací
bude příprava objednávek pro internetový obchod, příjem a výdej zásilek a
manipulace se zbožím, kterým jsou pneumatiky a disky pro osobní vozy.
Zaměstnavatel nabízí hodinovou mzdu 130,--Kč/hod. a zaměstnanecké benefity v
podobě slev na prodávané zboží. Nástup je možný ihned nebo po dohodě.
Spolehliví a manuálně zruční zájemci se mohou hlásit přímo v pneuservise
Mojepneu v Kravařích, na telefonním čísle 608 361 845 nebo na e-mailové adrese
smolka@mojepneu.cz
3.3. Studénka drůbež nabízí k prodeji: kuřice různých barev 22 týdnů, chovné kohouty,
krmné směsí, vitamíny, cibule, brambory. Prodej se uskuteční u obecního úřadu dne
25.3.2021 v době od 10:30-10:45 hod.
3.4. Pani Židková, ul. U Dvora 18 nabízí k prodeji respirátory 1 ks 10Kč. Na požádání
vystaví fakturu.
3.5. Dětský lékař MUDr. Lebeda oznamujeme, že dne 1. 4. 2021 z důvodu dovolené,
neordinuje. Zastupovat bude MUDr. Kerlínová ve svých ordinačních hodinách.
3.6. Praktický lékař MUDr. Radan Míček upozorňuje pacienty s nachlazením, teplotou,
rýmou, kašlem, průjmovým onemocněním, aby nevstupovali do čekárny, volejte
sestře na tel. 776 655 707. Nadále jsou i ostatní pacienti ošetřováni po předchozím
objednání na konkrétní čas (tzv. časovka). V prostorách ambulance je povinnost
nosit ochranu dýchacích cest.

Zapsala: 24.3.2021 Bronislava Rycková
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