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Štěpánov
průmyslových podniků své doby na Moravě.
ŠTĚPÁNOV je jednou z největších a
Poštovní úřad byl otevřen v roce 1852. Roku 1901
nejvýznamnějších hanáckých vesnic. Prvá písemná
bylo
ustaveno
Rolnické
zmínka o obci je v donační listině
mlékařské družstvo. Živnostenská
krále Přemysla Otakara I. z roku
záložna, první velký český
1201, další listinou z roku 1267
peněžní ústav na Šternbersku,
král Přemysl Otakar II. donační
byla založena roku 1907.
dokument potvrdil. K rozšíření vsi
Regulace řeky Oskavy byla
došlo na základě souhlasu s
zahájena roku 1912 a dokončena
rozšířením obce listinou z roku
o deset let později. Obec byla
1273. Z roku 1455 pochází první
elektrifikována v roce 1917.
zmínka o štěpánovské faře, z roku
Nejstarší český spolek Beseda
1681 je nejstarší zmínka o
(od roku 1883 Občanská beseda)
štěpánovské škole.
Kostel Sv. Vavřince
byl založen roku 1864, roku 1888
Ve Štěpánově je farní kostel
byl založen čtenářský spolek Jaroslav. Oba spolky
sv. Vavřince, který byl dobudován v roce 1787,
byly sloučeny 1908 do místního odboru Národní
kostel sv. Barbory "Na hutích" pocházející z roku
jednoty pro východní Moravu. Roku 1907 založen
1875 a pravoslavný chrám sv. Prokopa Sázavského z
Sokol a roku 1924 postavena Sokolovna. Dělnický
r. 1928. První školní budova byla postavena v roce
dům byl postaven roku 1927. Pod názvem Ze
1786, německá obecná škola byla otevřena v roce
Štěpánova vyšlo v roce 1967 první číslo místních
1856. Nové budovy pro českou a německou obecnou
novin.
školu byly postaveny v roce 1890 a pro měšťanskou
školu v roce 1911. Nový školní pavilon Základní
V roce 1918 byl Štěpánov sídlem okresního
úřadu pro správu českého Šternberska a Okresního
školy byl dokončen v roce 1988.
národního výboru pro soudní okres Šternberk. V
Štěpánov leží na trati Olomouc - Praha, která je v
roce 1938 přechodně sídlil ve Štěpánově šternberský
okresní úřad. V témže roce byl v areálu železáren
internační tábor pro prominentní henleinovce. Od 1.
září 1939 byl ve stejném objektu internační tábor pro
zatčené v rámci akce Albrecht. V letech 1945 - 1946
se areál železáren využíval pro internační tábor
Němců v souvislosti s jejich pracovním začleněním
a později odsunem. Od roku 1949 patří Štěpánov do
okresu Olomouc (předtím okres Šternberk).
Obecní pečeti jsou zachovány v otiscích z let
1749 a 1787. V jejich pečetním poli je postava sv.
Historická fotografie nádraží ve Štěpánově
Vavřince držícího v levé ruce rožeň a v pravé ruce
palmovou ratolest.
provozu od roku 1845. V letech 1844 - 1932 byly v
Informace na Internetu: www.stepanov.cz
provozu štěpánovské železárny, jeden z největších

