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 parkovat na komunikacích, nebude sníh odklizen.
1.2. Upozorňujeme občany, že na staveniště rekonstrukce komunikace ul. Na Kopečku a
ul. Zahradní je přísný zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
1.3. 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.

3. Komerční zprávy
3.1. Prodejce z Polska bude zítra od 9.00 hod. prodávat u hasičské zbrojnice brambory,
rybí výrobky, pečenáče, rajčata, jablka, hrušky, žampiony a jiné.
3.2. ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánovanou odstávku elektřiny dne 1.2.2022 od 8.00
– 15.00 hod. v lokatitě Štěpánkovice, Svoboda – část ul. Vlčoch. Bližší informace
jsou zveřejněny na úřední desce OÚ Štěpánkovice a v aktualitách na internetových
stránkách obce.
3.3. Svaz zahrádkářů oznamuje, že od 10.1.2022 se přijímají objednávky na sadbové
brambory. Objednávky se přijímají v prodejně p. Emila Kurky.
3.4. Štěpánkovický ochotnický spolek Vás zve na divadelní komedii „Miláčku vydrž“,
která se bude konat ve dnech 14.1. a 15.1.2022 v 18.00 hod. v kinosále kulturního
domu ve Štěpánkovicích. Cena vstupenky je 100,--Kč. V předprodeji jsou na
obecním úřadě ve Štěpánkovicích, v Kobeřicích a v Bolaticích a v prodejně
průmyslové zboží p. Emila Kurky. Vstup bude pouze pro očkované nebo po
prodělání nemoci 180 dnů. Při vstupu bude nutné předložit potvrzení.
3.5. 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
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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.
3.6. Paní Emilie Židková, U Dvora 18, Štěpánkovice prodává respirátory 1 ks 7,-- Kč,
antigení testy slinové a výtěrové 1 balení 60 Kč. Na požádání vystaví fakturu. Tel.
608 460 733.
3.7. 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:12.1.2022 Bronislava Rycková
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