Obec Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice u Vítkova

Aktuální informace o důsledcích vyhlášení nouzového stavu
a nařízení o omezeném pohybu osob, které se
bezprostředně dotýkají naší obce
Od 18. března je možný pohyb osob na veřejnosti pouze s
rouškou či jinou ochranou úst a nosu (šála, šátek). Roušku
si můžete vyzvednout na OÚ ve stanovených úředních
hodinách či si ji po telefonické domluvě nechat doručit
domů. Opatření s vyhrazenými hodinami pro nakupování
osob starších 65 let v místní prodejně NEPLATÍ!! Pokud
nejste schopni si nakoupit sami, kontaktujte nás
telefonicky na 556310029 nebo 777017527
Zrušeny jsou následující akce a aktivity
 II. Větřkovský košt slivovice (28.3.)
 Jarní společný koncert Smíšeného pěveckého sboru Komenský a Dechového orchestru
ZUŠ Vítkov (4.4.),
 IV. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu (10.4.),
 Velikonoční taneční zábava (11.4)
 Akademie dětí u příležitosti dne matek (7.5.)
 Divadelní představení „Hrátky s čertem“ (16.5.)
 Tréninky, mistrovská i přátelská utkání fotbalového družstva,
 Tréninky, soutěžní utkání oddílu stolního tenisu
 Tréninky florbalového oddílu
 Stolní tenis pro veřejnost
 Lekce Jumpingu Michaely Rotterové
 Uzavření místní knihovny do odvolání
Obecní úřad Větřkovice
 Omezení úředních hodin pro veřejnost:
Pondělí: 8.30 – 10.00 14.30 – 16.00
Středa: 8.30 – 10.00 14.30 – 16.00
Mimo uvedené hodiny bude vchod do budovy OÚ UZAVŘEN!!!
 na obecní úřad choďte jen v nejnutnějších případech, upřednostňujte telefonickou
a elektronickou komunikaci
ou@vetrkovice.cz
556 310 029 / 777 017 527
 pro platby (nájemné, poplatky…atd) využívejte především internetové bankovnictví.
Bankovní spojení obce Větřkovice: 1841419329/0800

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Větřkovice, p. o. na základě nařízení vlády oznamuje uzavření základní školy a školní
družiny do odvolání. Rovněž jsou zrušeny všechny zájmové kroužky (hra na zobcovou flétnu,
keramika, gymnastika) a výuka náboženství. Obědy ve školní jídelně jsou žákům základní
školy odhlášeny. Žádosti o ošetřovné jsou k vyzvednutí v kanceláři mateřské školy.
Od 17. 3. do odvolání je uzavřena také Mateřská škola a uzavřen provoz školní jídelny!!
V
případě
potřeby
kontaktujte
ředitelku
školy
(tel.:
601088941,
e-mail:
zsvetrkovice@zsvetrkovice.cz).
Zápis žáků do 1. ročníku proběhne korespondenčním způsobem bez osobní přítomnosti
dětí ve škole. Žádosti o přijetí zákonní zástupci podají dne 2. 4. 2020.
Více
informací
u
ředitelky
školy
(tel.
777142091)
a
na
webových
stránkách https://www.zsvetrkovice.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-rocniku-zs
Ordinace praktického lékaře
Od 24. 3. 2020 ordinuje MUDr. Zakreničnyj v ordinaci ve Větřkovicích každý den v době od 8
do 12 hod. Pacienti s akutními respiračními potížemi budou volat 1212 a budou
převezeni na infekční odd. SN Opava k vyšetření. Veškeré odběry jsou do odvolání zrušeny. O
dalších změnách situace budete včas informováni. Tel.: 556 310 209 OPL Větřkovice / 556 307
031 OPL Březová
Provozovna České Pošty, s.p. ve Větřkovicích
Otevírací doba:
Pondělí, Úterý, Středa, Pátek: 8.00 – 10.30 14.30 – 16.00
Čtvrtek:
8.00 – 10.30 13.30 – 15.00
Římskokatolická farnost Březová u Vítkova
Až do odvolání nebudou slouženy mše svaté a všem osobám uděluje otec biskup dispenz
od nedělní bohoslužby. Úmysly na mše, které nebudou odslouženy veřejně, budou
odslouženy soukromě. Pohřby proběhnou formou rozloučení v úzkém rodinném kruhu
u hrobu. Zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření pak ve
společenství farnosti.
V případě nutného zaopatření nebo vykonání svátosti smíření
kontaktuje otce Petra Bohačíka (tel.: 732336411, e-mail: rkf.brezovauvitkova@doo.cz).
Restaurace Větřkovice
Restaurace Větřkovice oznamuje, že v pracovních dnech budou obědy vydávány pouze do
jídlonosičů (nebude možnost obědvat přímo v prostorách restaurace) a to v době od 11 do
12.30 hod. Rozvoz zůstává nezměněn!
Veřejná doprava
S ohledem na přerušení školní docházky, budou od pondělí 16. 3. 2020 jízdní řády platné v
období letních školních prázdnin.
Zrušení zjišťování průběhu hranic
Katastrální úřad pro MsK, Katastrální pracoviště Opava, v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze
dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření pozastavuje zjišťování průběhu hranic
v obci Větřkovice. Pro zjišťování hranic bude stanoven náhradní termín, o kterém budete
v dostatečnému předstihu informováni

Obecná doporučení
 používání ochranných roušek (i improvizovaných) a dodržování hygienických doporučení
 omezte vzájemný kontakt na nezbytné minimum
 nakupování zkraťte na minimální dobu
 pokud jste nemocní, zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře,
 pobyt venku mezi lidmi omezte na pracovní záležitosti a nutné zásobování rodiny,
 sledujte obecní webové stránky, facebookový profil, čtěte naše sdělení

podepsán v. r.
Miroslav Černoch
starosta obce Větřkovice

