1. Zprávy obce Štěpánkovice

1.1. Žádáme občany, kteří parkují svá vozidla na komunikacích, aby je odstavovali na
svých pozemcích, aby byl zajištěn bezpečný průjezd techniky pro odklízení sněhu.
V místech, kde vozidla budou nadále parkovat na komunikacích, nebude sníh
odklizen.
1.2. U nádraží ČD byly nalezeny hodinky. K vyzvednutí jsou na OÚ v kanceláři
matriky.
1.3. Na hřbitově je uzavřen přívod vody a od 1.12.2021 budou uzavřeny WC.
1.4. Upozorňujeme občany, že na staveniště rekonstrukce komunikace ul. Na Kopečku
a ul. Zahradní je přísný zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
1.5. Z důvodu rekonstrukce ul. Na Kopečku a části ul. Zahradní, žádáme občany z ul.
Na Kopečku, aby při pravidelných svozech odpadů popelnice vyváželi na ul.
Hlavní a občany z ul. Zahradní, aby popelnice vyváželi na ul. Zahradní na místo,
které není dotčené rekonstrukci komunikace. Žádáme rodiče, aby své děti posílali
do školy po ulici Kostelní.
1.6. Až do odvolání je přísný zákaz vstupu na staveniště školního hřiště z důvodu
realizace tartanového povrchu. Vstup do tělocvičen a sauny je z ul. Družby přes
bránu mateřské školy.
2. Zprávy ostatních úřadů
2.1. Dne 18.11.2021 očkovací centrum v Kravařích zahájilo svou činnost. Očkovací dny
budou úterý a čtvrtek. Zatím se předpokládá fungování očkovacího centra do konce
měsíce listopadu. Veškeré dotazy směřujte na Slezskou nemocnici v Opavě, která
provoz očkovacího centra zajišťuje a rozhoduje i o dalším postupu.

3. Komerční zprávy
3.1. Studio Sk v Rohově, ul. Hlavní 51 zve ženy a muže na kosmetické a pedikérské
ošetření. Pracovní doba je od pondělí do pátku a to pouze na objednání.
Objednávky na tel. 608343514 nebo osobně v saloně. Inf. na Facebooku- Studio
SK. Těší se na Vás.
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3.2. Praktický lékař MUDr. Radan Míček očkuje 3. dávkou proti onemocnění COVID19. Očkování je prováděno vakcínou firmy Moderna a Pfizer/BioNTech. K
očkování se mohou hlásit pouze pacienti, kteří jsou registrováni u MUDr. R. Míčka
a ostatní občané se mohou přihlásit do očkovacího centra v Kravařích, kteří mají
od podání 2. dávky očkování 6 měsíců a splňují podmínky k přeočkování 3. dávkou
(věk 60+, léčené onemocnění srdce či plic, pacienti po transplantacích, s
onkologickým onemocněním, cukrovka, obezita). Hlásit se můžete formou SMS ve
tvaru: 3davka Jmeno Prijmeni Rocnik. Sestra se pak ozve zpět s termínem
očkování.
3.3. Paní Emilie Židková, U Dvora 18, Štěpánkovice prodává respirátory 1 ks 6 Kč,
antigení testy slinové a výtěrové 1 balení 60 Kč. Na požádání vystaví fakturu. Tel.
608 460 733.
3.4. 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.

29.11.2021 Bronislava Rycková
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