aktualizováno
23.03.2020
Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky oznamujeme:
Vláda ČR od 16.3.2020 do 24.3.2020 do 6:00 zakázala volný pohyb osob na území ČR
s výjimkou: cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, nezbytných cest k obstarání
základních životních potřeb (nákup potravin, léků, hygienického zboží, krmiv atd.), cest do
zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, činnosti
sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, zajištění zdrav. a soc. služeb. Povolen je
nezbytný doprovod.
Vláda ČR nařizuje:
- osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných
místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů
výše uvedených;
- omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
- zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
2 metry (např. při nákupu);
- využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

Konkrétní informace z obce Slavkov:
Obecní úřad Slavkov:
- v provozu pro veřejnost v úřední dny: pondělí a středa od 9:00 do 12:00.
- V úterý, čtvrtek a pátek bude pro veřejnost zavřeno. Prioritně řešte věci telefonicky
nebo elektronicky. Sledujte obecní www stránky, čtěte naše sdělení.
- Kontakty: starosta obce - 724 178 679 (volejte kdykoliv), kancelář OÚ – 572 648 823.
- mail: obec@obecslavkov.cz, starosta@obecslavkov.cz .
Ambulance lékaře:
- nouzový režim – kontakt jen telefonicky nebo elektronicky.
- MUDr. Straka: Na základě doporučení SPL (sdružení praktických lékařů) z důvodu
absence ochranných respirátorů v tomto týdnu budeme ordinovat jen prostřednictvím
telefonu a emailu v čase od 8:00 do 13:00.
- budou fungovat obě telefonní čísla: Slavkov 775 94 68 23, Korytná 770 62 55 47.
- Recepty, neschopenky a zdravotnické informace a doporučení budeme poskytovat
telefonicky a elektronicky každý den pondělí až pátek.
- mail: straka.george@seznam.cz
Farnost:
- oznamuje, že do odvolání budou slouženy mše svaté a pobožnosti bez účasti lidu. Další
informace průběžně sledujte na webu farnosti - http://www.farnostnemci.cz/. Připojme
se také každý večer ve 20 hodin k modlitbě za ukončení epidemie, ke které nás vyzývá
papež František i arcibiskup Jan.

Mateřská škola:
-

uzavřena od 18.3.2020 až do odvolání.
Potvrzení ošetřovného bude vydáváno v MŠ Slavkov po telefonické domluvě
tel. 607 150 281 v dopoledních hodinách.
Děkujeme za chápavý přístup k této složité situaci.

Charitní dům Slavkov:
- v provozu – do odvolání platí zákaz návštěv.
Obchod Hruška:
- v provozu.
- prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
o je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob;
o prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
- Apeluji na všechny občany, aby při nakupování dodržovali uvedená nařízení
a doporučení. Omezte nákup na nezbytně nutnou dobu. Dodržujte doporučený
odstup 2 metry od ostatních osob. Nedělejte v obchodě nebo před obchodem
skupinky. Při nákupu pečiva používejte ochranné pomůcky (ochranné rukavice…).
Jde o zdraví nás všech, tak prosím o dodržování těchto základních pravidel.
Průmyslový areál Slavkov (Kasko, Kredit…):
- zákaz vstupu všech návštěv do areálu (do odvolání).
Doprava:
- autobusy jedou od pondělí 16.3.2020 v prázdninovém režimu.
Do odvolání uzavřeno:
- Výdejní místo České pošty (Poštovna)
o dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny.
Výdejní místo Slavkov. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu
od 16.03.2020 do odvolání, z důvodů vládního opatření. Po dobu jejího
uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou pošty v Horním
Němčí v rámci otevírací doby 8:00-11:00 a 13:30-15:30 (středa do 16:30).
-

Školy ZŠ, SŠ, ZUŠ, Školní družina
Knihovna
Sportovní hala Slavkov
Venkovní sportoviště
Kadeřnictví
Vinárna Pod Třešněmi
Sběrný dvůr Slavkov

Tato opatření jsou vytvořena ve snaze minimalizovat osobní kontakt a tím eliminovat možný
přenos koronaviru. Chtěl bych 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 – tel. 724 178 679.

