Informace MěÚ Štěpánov
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2022/2023 do MŠ Štěpánov, Sídliště 555, příspěvková
organizace se koná v úterý 3. května 2022 od 9 do 16 hodin
v budově Mateřské školy Štěpánov, Sídliště 555 s osobní
přítomností zákonného zástupce a dítěte. Podrobné
informace a dokumenty ke stažení najdete na webové
stránce mateřské školy: www.skolkastepanov.cz nebo si je
můžete vyzvednout v mateřské škole od 20. dubna 2022.
V současné době probíhá POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍ
TECHNICKÉ MAPY OLOMOUCKÉHO KRAJE. S tím je spojené
grafické značení vlícovacích a kontrolních bodů. Obracíme se
na Vás s prosbou, abyste tyto body nijak neničili,
nepoškozovali či neupravovali. V následujících týdnech
budou tyto značky využity pro mobilní mapování, kdy na
území Olomouckého kraje (na silnicích II. a III. třídy) začnou
jezdit speciálně osazené automobily kamerami a budou
provádět mapování.
Obec Liboš a kulturní komise obce Vás srdečně zvou na
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se uskuteční 29. dubna od 17
hodin na hřišti v Liboši. Hraje DJ Krbec, zábavu pro děti
obstará Agentura Jana a celý výtěžek bude darován na
pomoc Ukrajině.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou
tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré
kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této

akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s
tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce
a to na jednoduchém telefonním čísle 777 888 332.
Nabízené služby: nové pomníkové sestavy v žulovém
provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v
oboru kamenictví a restaurování, veškeré opravy a úpravy
Vašeho hrobu, dnes sleva až 30 %.
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 je ve
ČTVRTEK dne 28. 4. 2022. 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 950 Kč. Zájemci
se mohou objednat na telefonním čísle 608 748 989.
Upozorňujeme občany na nový kalendář svozu odpadů,
který je k nalezení na webových stránkách města Štěpánova,
v sekci Aktuality. Tento kalendář vyjde i v dalším vydání
Našich novin.
V sobotu 23. a v neděli 24. dubna zveme do kina ve
Štěpánově na animovaný sportovní rodinný film Space Jam:
nový začátek a to v sobotu v 17 hodin a v neděli v 15 hodin.
V neděli v 19 hodin zveme všechny milovníky českých
komedií na nový český film Jana a Zdeňka Svěráka
Betlémské světlo.
V neděli 24. dubna v 17 hodin zveme do koncertního sálu
Základní umělecké školy Žerotín ve Štěpánově na koncert
Kruhu přátel hudbys názvem Zámecká hudební kratochvíle.

Účinkovat budou Ludmila Netolická (housle) a Martin Hroch
(cembalo).
Fotbalisté z Moravské Huzové zvou své příznivce na domácí
mistrovské utkání v sobotu 23. 4. od 16 hodin, kdy hostí
celek Velký Újezd. Tradiční občerstvení a pečené makrely
zajištěno. Srdečně zvou huzovští fotbalisté.
Praktická lékařka MUDr. Tóthová oznamuje, že zítra
(21.04.2022) nebude ordinovat. Zastupuje praktický lékař
MUDr. Folprecht ve svých ordinačních hodinách.

