1. Zprávy obce Štěpánkovice
1.1. Obecní knihovna ve Štěpánkovicích zve všechny zájemce v pondělí 26.4.2021 od
9.00 do 18.00 hod. na prohlídku nově zrekonstruovaných prostor obecní knihovny.
S ohledem na nařízení vlády bude nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.
Základním pravidlem je dodržování bezpečné vzdálenosti cca 2 m mezi lidmi, musí
se dodržovat omezení počtu návštěvníků podle plochy knihovny a minimalizovat
pobyt v prostorách knihovny. Podmínkou zůstává používání ochranných pomůcek
pro zakrytí úst a nosu. Děti a dospělí obdrží malý dárek. Těší se na Vás pracovnice
knihovny.
1.2. 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 úřadů
2.1

3. Komerční zprávy
3.1. Od pondělí 26.4.2021 do pátku 30.4.2021 MUDr. Míček Radan n e o r d i n u j e !
Zástup: MUDr. Šimek Zdeněk OPL Kobeřice, č. tel. 553 657 354 ( po předešlé
telefonické domluvě) - Pondělí
26.4.2021 8.00 - 11.00
hod., Úterý
27.4.2021 8.00 - 11.00 hod., Středa 28.4.2021 8.00 - 11.00 hod., Čtvrtek
29.4.2021 13.00 - 16.00 hod., Pátek 30.4.2021 8.00 - 11.00 hod.
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3.2. Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude
provádět v naší obci 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 PONDĚLÍ dne 3.5.2021, cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč,
cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, cena za revizi kotle na
tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle:
608 748 989.
3.3. Sběrna RITSCHNY v Kravařích upozorňuje občany na stále trvající mimořádné
výkupní ceny novin a časopisů - jsou opět za 3,50 Kč/kg. Kompletní ceníky a
otevírací hodiny na WWW.VASESBERNA.CZ
3.4. Firma JUKKA bude prodávat v pátek 23.dubna 2021 v době od 10.30 - 11.15
hod. před obecním úřadem následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně a hrušně i
sloupovité, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení,
švestky japonské, durancie, třešně, višně, třešňovišně, kdouloně, oskeruše, jedlé
kaštany semenáče v kontejneru v akci za 120,- Kč/kus, keřové a stromkové
rezistentní angrešty, keřové rybízy černé a červené, keřovou jostu, lísky stromkové,
ostružiny, maliny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, kiwi,
fíkovníky, růže keřové i stromkové, rododendrony, azalky, stálozelené magnólie,
převislé vrby, sazenice jahod a jiné. Více informací najdete na letácích ve vašich
poštovních schránkách.
3.5. Soukromá firma nabízí občanům servis plastových a euro oken a dveří. Provádí
seřízení oken a dveří, impregnace kování a těsnění, hloubkové promazání kování,
opravy kování (výměna poškozených dílů), výměna těsnění, stínicí technika
(žaluzie, sítě proti hmyzu). Kontakt: tel. 732 110 357, email: rysy@seznam.cz
3.6. Firma AGS-DUO, spol. s r.o. Štěpánkovice-Svoboda nabízí práci na pozici
PRACOVNÍK NA OBSLUHU CNC soustruhu a frézky. Nástup ihned. Další
informace podá p. Duda tel. 737 283 940.
3.7. Paní Židková, ul. U Dvora 18 nabízí k prodeji respirátory 1 ks 10Kč. Na požádání
vystaví fakturu.
3.8. 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: 19.4.2021 Bronislava Rycková
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