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INFORMACE K BOHOSLUŽBÁM
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Mše sv. jsou dále slouženy dle rozpisu, pouze pro
rodinu, která může se zúčastnit v počtu 13 lidí do
neděle 10. května 2020, pak bude změna, která bude
zveřejněna na stránkách www.farnostvlachovice.cz.
Pokud tento počet rodina neobsadí, může si pozvat
další známé do počtu 13 lidí.
U vchodu do kostela je dezinfekce, kterou každý
použije.
ocitáme se v květnu, je to lásky čas. Zamilovaní toho jistě využili a
na první májový den Svátek práce, i přes nošení roušek, políbili své
milé pod rozkvetlým stromem. Přes velké sucho jsme se dočkali
také májového deště. Pranostika říká: „Mokrý máj – v stodole ráj“.
V dalším květnovém týdnu si připomeneme 75 let od konce 2.
světové války. Přejme si a dělejme všechno proto, aby nás již nikdy
takové časy nepotkaly.
Druhou květnovou neděli oslavíme Den matek. Je to den, kdy se
vzdává pocta matkám a mateřství. Děti jsou pro maminky tím
největším darem a v tento den děti dávají dárečky svým
maminkám.
Když se vrátím na úplný začátek května, tak si asi každý všimnul
postavených májek v naší obci. Jestli se budeme moci sejít při jejich
kácení, to je otázka. Zatím platí nouzový stav do 17. května. Na
druhou stranu přichází spousta uvolňovacích opatření. U nás jsme
otevřeli knihovnu, sice za upravených podmínek, ale otevřeli. I
v naší Restauraci Na Mýtě využijeme uvolňovacích podmínek a 11.
května otevřeme. Protože se opatření mění skoro ze dne na den,
tak nebudu upřesňovat, jaké podmínky budou platit. S podmínkami
každého otevřeného provozu vás budeme aktuálně informovat.
Proto sledujte pravidelně zpravodajské relace a dodržujte jejich
pokynů. Snad to už brzy povede k tomu, že se potkáme při nějaké
společenské akci.
S pozdravem a přáním krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

V kostele obsazujte maximálně dva lidi do jedné lavice,
v druhé a další na střídačku – taktéž dva lidé s rouškou.
Intence na další půlrok se budou zapisovat v sobotu
13. června od 8.00 hod. v sakristii, vstup po jednom.
Ostatní budou čekat před kostelem v řadě s
bezpečnostní vzdáleností.

Stránka |2
UVOLŇOVÁNÍ KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ
Od 11. května 2020
Od 20. dubna 2020









Vysoké
školy
(vědecko-akademické
instituce) – individuální aktivity v rámci studia
na vysoké škole pro studenty v posledním
ročníku studia vždy do max. počtu 5
studentů.
Individuální konzultace; individuální zkoušky,
zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní
zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium;
individuální přítomnost při laboratorních,
experimentálních, uměleckých a praktických
aktivitách a praxích nebo klinické a praktické
výuce, které jsou nezbytné pro dokončení
bakalářského,
magisterského
nebo
doktorského
studia,
popř.
dokončení
bakalářských, diplomových nebo disertačních
prací); individuální návštěvy knihoven a
studoven pro všechny ročníky za účelem pouze
příjmu či odevzdání studijní literatury.
Řemesla s provozovnou
Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
Autobazary a autosalóny
Venkovní
tréninkové
aktivity
profesionálních sportovců s vyloučením
veřejnosti v menších skupinách za přesně
definovaných
podmínek (sportovci
s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci
MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
Svatby
do
10 lidí
za
specifických
hygienických podmínek (účastnit obřadu se
mohou snoubenci, dva svědci, osoba jednající
za orgán veřejné moci či osoba jednající za
orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše
čtyři další osoby)

















Od 24. dubna 2020







Na veřejně dostupných místech lze pobývat
nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou
členů
domácnosti,
výkonu
povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat
odstup od jiných osob nejméně 2 metry
Trénink sportovců, pro které je sport
výdělečnou činností v menší skupině za
splnění definovaných podmínek
Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob za
splnění definovaných podmínek
Účast
na
spolkové
činnosti
za
splnění definovaných podmínek
Sportování na venkovních sportovištích,
v parcích, v přírodě a na jiných veřejně
přístupných místech v menší skupině za
splnění definovaných podmínek









všechny provozovny v nákupních centrech
nad
5 000 m2 (s výjimkou
provozoven
stravovacích služeb);
provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl
zakázán provoz);
provozovny stravovacích služeb s prodejem
přes výdejní okénko a v rámci venkovních
(letních) zahrádek;
holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry,
masáže, kosmetické služby a podologie;
muzea, galerie a další podobná zařízení;
divadelní, hudební, filmová a další umělecká
představení,
sportovní,
kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční
a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy,
ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací
akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé,
s účastí
nepřesahující
ve stejný
čas
100 osob;
organizovaný trénink profesionálních i
amatérských sportovců na venkovním i
vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve
stejný čas 100 osob;
hromadné akce ve venkovních i vnitřních
prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas
100 osob;
svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100
osob;
bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas
100 osob;
možnost přípravy žáků a studentů SŠ,
konzervatoří a VOŠ ve školách na
závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria –
žáci nebo studenti musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků;
možnost přípravy žáků 9. ročníku základní
školy na přijímací zkoušky na střední školu,
přičemž docházka není pro tyto žáky
povinná a tito žáci musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků;
osobní účast žáků/studentů na vzdělávání
ve školách při zdravotnickém zařízení
poskytovateli zdravotních služeb;
střediska volného času za splnění podmínky
přítomnosti
nejvýše
15
účastníků
ve skupině;
osobní přítomnost studentů při studiu na
vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů
ve skupině – toto omezení se netýká
klinické a praktické výuky a praxe;
osobní přítomnost žáků na výuce na
základních
uměleckých
školách
a
jazykových
školách
s právem
státní
jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků
ve skupině;
prezenční výuka ve školách při dětských
domovech
se
školou,
výchovných
a diagnostických ústavech;

Stránka |3


osobní přítomnost osob na vzdělávání
v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní
výukou za účasti nejvýše 15 osob ve
skupině.
POVOLÍ SE, pokud nedojde ke zhoršení
epidemiologické situace
Následující plán rozvolňování bude ještě
upřesněn v závislosti na epidemiologické situaci.

Od 25. května 2020










provozovny
stravovacích
služeb (vnitřní
prostory),
hotely, venkovní kempy a další ubytovací
zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren),
taxislužby (dosud nepovolené),
živnosti, při kterých je porušována integrita
kůže (tetování, piercing),
zotavovací akce apod. pro děti do 15 let
věku,
další včetně opatření v cestovním ruchu,
zoologické, botanické a dendrologické
zahrady (včetně vnitřních prostor),
hrady a zámky (vnitřní prostory),
možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně
základních škol a jejich organizované a
zájmové aktivity nepovinného charakteru
formou školních skupin – doporučeno 15
dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez
možnosti měnit složení skupin, roušky
doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne
vyučující),
povinně
pak
roušky
ve
společných prostorách školy.

PRÁCE V OBCI V DUBNU 2020

V měsíci dubnu jsme prováděli úklidové práce a koncem měsíce
jsme začali sekat travnaté plochy v obou obcích.
Stále probíhá těžba smrkových stromů napadených kůrovcem.
Lukáš Ocelík vytěžil v Seči 40 m3 a v lokalitě Pod Suchým vrchem
(směr Újezd) 110 m3 napadených stromů. V Seči dále pálíme větve
po těžbě.
V Mladém háji jsme vysadili 2000 kusů bukových a 500 kusů
dubových stromků.
Firma Zlínské stavby pokračuje ve výstavbě víceúčelového hřiště,
byla provedena pokládka umělého trávníku a zahájeno oplocení
areálu.
Ladislav Obadal, místostarosta

INFORMACE Z MATRIKY – BŘEZEN 2020

Přihlášeno: 2, odhlášeno: 2, narození: 1, úmrtí: 0
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční
agendě, prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční
událost, tj. narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto
skutečnost nahlásili v kanceláři OÚ (na matrice) a současně
předložili i příslušný matriční doklad. Fotografie narozených dětí
nebo informace do rubriky Vzpomínáme, Výročí můžete
odevzdávat v kanceláři OÚ Vlachovice nebo posílejte na e-mail:
obec@vlachovice.cz nebo zpravodajvlachovice@seznam.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

Nejdříve od 1. června 2020
Možnost realizace maturitních a závěrečných
zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších
odborných školách.

Ve všech případech při dodržení přesně
definovaných podmínek.

USNESENÍ Z RO VLACHOVICE z 14. 4. a 27. 4. 2020





RO souhlasí s organizačními opatřeními v souvislosti s
epidemií COVID-19, a to se zajištěním dostatečného
množství ochranných roušek, rukavic a dezinfekčních
prostředků pro občany
RO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 20 000 Kč
pro Domov pro seniory Loučka
RO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro
Záchrannou stanici živočichů Buchlovice ve výši 1000 Kč
na provoz této stanice

NAROZENÍ V BŘEZNU 2020
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