Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky oznamujeme:
Od páteční (13.3.2020) šesté hodiny ranní se zakazují všechny veřejné i soukromé akce
s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se týká kulturních, sportovních či náboženských akcí,
výstav i například veletrhů. Zákaz se nevztahuje na zasedání či schůze ústavních orgánů,
orgánů veřejné moci či soudů a pohřby.
Knihovna Slavkov:

do odvolání uzavřena.

Sportovní hala Slavkov:

do odvolání uzavřena.

Farnost:

oznamuje, že do odvolání budou slouženy mše svaté
a pobožnosti bez účasti lidu. Další informace průběžně sledujte
na webu farnosti. Připojme se také každý večer ve 20 hodin
k modlitbě za ukončení epidemie, ke které nás vyzývá papež
František i arcibiskup Jan.

Charitní dům Slavkov:

v provozu - do odvolání platí zákaz návštěv.

Školy ZŠ, SŠ, ZUŠ:

do odvolání zavřené.

Školní družina:

do odvolání uzavřena.

Mateřská škola:
v provozu.
Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol, žádáme rodiče, kteří mají
možnost nechat své děti doma, aby zvážili nutnost docházky dětí do MŠ. Připomínáme, že
děti s jakýmikoli příznaky nemoci: rýma, kašel, zvýšená teplota atd. do kolektivu nepatří.
Venkovní sportoviště:

v provozu s účastí max. 30 osob ve stejný čas.

FK Javořina:

tréninky a všechny akce FKJ do odvolání zrušeny.

Obecní úřad:
v provozu.
Zvažte prosím nutnost osobní návštěvy úřadu (přijďte jen v nezbytných případech), prioritně
řešte věci telefonicky nebo elektronicky. Sledujte obecní www stránky, čtěte naše sdělení.
Doprava:

autobusy jedou od pondělí 16. března v prázdninovém režimu.

Vinárna Pod Třešněmi:

otevírací doba od 15:00 do 20:00 hod.

Doporučení:

- dodržujte základní hygienická pravidla.
- omezte vzájemný kontakt na nezbytné minimum.
- nakupování zkraťte na minimální dobu.
- pokud jste nemocní, zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře.
Zároveň bych chtěl všechny poprosit o maximální ohleduplnost k ostatním. Řiďte se pokyny
a opatřeními, které průběžně vydává Vláda ČR. Na stránkách naší obce najdete všechny
potřebné odkazy, kontakty a informace. Jak rychle se bude nemoc šířit a jak bude situace
vypadat za týden či čtrnáct dnů, teď záleží na nás všech. Apeluji proto na všechny, aby dbali
na dodržování a respektování všech doporučení, zákazů a pokynů vydávaných naší vládou.
Libor Švardala, starosta obce – telefon 724 178 679.

