Obecní úřad Rakov

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 13. března 2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – KORONAVIRUS
Obecní úřad Rakov vytvořil na webových stránkách obce www.rakov.cz, v rámci elektronické
úřední desky samostatnou složku s názvem „Mimořádná opatření – korona virus“. Zde jsou
uveřejněny a postupně uveřejňovány Nařízení vlády, Usnesení vlády, vydaná mimořádná
opatření vlády, jednotlivých ministerstev, složek Integrovaného záchranného systému,
Krajského a Obecního úřadu a taktéž doporučení pro občany.
Přímý odkaz na umístění složky na webových stránkách:

https://www.rakov.cz/urad-obce/uredni-deska/,
Krajská hygienická stanice zahájila provoz speciální infolinky pro Olomoucký kraj ke
koronaviru Covid-19. Linka na čísle 585 719 719 bude v provozu do odvolání každý den
od 9:00 do 19:00 hodin
https://www.khsolc.cz
Další užitečné odkazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.mzcr.cz
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
Dále pak Obecní úřad Rakov nabízí službu, zejména pak seniorům, ale i
v případě mimořádné situace i ostatním spoluobčanům, zajištění nákupu základních
potravin, zboží, zajištění léků nebo dojezdu pracovníků Charity Hranice. V případě
potřeby nás kontaktujte na mobilních telefonních číslech: 606 290 092; 778 436 956
nebo na telefonní číslo 581 621 870, taktéž možno kontaktovat e-mailem:
starosta@rakov.cz, ou.rakov@volny.cz,
Odkaz na stažení tiskopisu Ošetřovné:

https://www.rakov.cz/urad-obce/uredni-deska/tiskopis-osetrovne937.html?kshowback=15
Tiskopis možno vyzvednou i v kanceláři OÚ.

DOČASNÉ OMEZENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých
autobusových linek. Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin – nebudou
vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět.
„Jde o dočasné opatření. Jakmile mimořádná situace v souvislosti s korona virem skončí, vše
se vrátí do normálního režimu,“ uvedl Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje pro oblast dopravy.
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Omezení se nyní dotknou pouze autobusových linek, jejichž objednavatelem je Olomoucký
kraj. Hejtmanství tak chce zamezit plýtvání finančními prostředky na provoz spojů, které by
jezdily prázdné. Vlakové dopravy se změny netýkají.
„Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo
IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 887 788,“ dodala Kateřina
Suchánková, ředitelka KIDSOK.
Zdroj: Krajský úřad Olomouckého kraje

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLKY RAKOV
Mateřská školka zůstává v provozu bez omezení. Pro účely provozu školky byl zakoupen
bezdotykový teploměr a je objednána dodávka antibakteriálního gelu. Situaci budeme
průběžně vyhodnocovat a řešit operativně v souladu s vydanými opatřeními.

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V OBCI RAKOV V DOBĚ
NOUZOVÉHO STAVU
Soukromé oslavy v budovách Obce je možno pořádat tak jak určuje Usnesení vlády ze dne
12. března 2020, tedy max. 30 osob (ať již děti nebo dospělí) ve stejný čas. Veřejné akce
pořádané obcí nebo Komisí kulturně – školskou jsou zrušeny, jelikož je pravděpodobnost
překročení výše uvedeného počtu účastníků. V KD se uskuteční poslední mistrovské utkání
našich stolních tenistů. Nahlášený počet účastníků nepřesáhne 15 osob. Zajištění dodržení
Usnesení vlády bylo dohodnuto jak s vedoucím oddílu stolního tenisu SK Rakov tak i s
pořadateli soukromých akcí.

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ FARNOSTI SOBĚCHLEBY, PARŠOVICE, BLAZICE
Oznámení pro farnosti Soběchleby, Paršovice a Blazice na základě vyhlášení nouzového
stavu.
1/ postní duchovní obnova 14. března se nekoná
2/ bohoslužby ve všední den podle ohlášení, víc jak 30 nás nebývá.
3/ bohoslužby 3. neděle postní 14.-15. března:
sobota – 16:00 Soběchleby - pro věřící z Horních a Dolních Nětčic a Soběchleb.
17:30 Paršovice s nedělní platností - pro Opatovice a Rakov.
neděle – 7:30 Blazice, 9:00 Paršovice, 10:30 Soběchleby pro věřící z ostatních obcí farnosti
\
Starší a nemocní zůstaňte prosím doma a sledujte přenos mše sv. přes Tv Noe. Máte
dispenz. Ostatní se domluvte a přijďte tak jak navrhuji. Část v sobotu, zbytek v neděli. U
vchodu bude stát služba a pustí jen 30 účastníků. Kdo máte úmysl mše sv., přijďte včas.
Věřím, že situaci chápete a zodpovědně k daným opatřením přistoupíte. Každý večer ve
20:00 se spojíme v modlitbě růžence, korunky a zasvěcení Panně Marii. Bůh vám žehnej.
P. Josef Červenka, farář.
Zdroj: https://farnost-sobechleby4.webnode.cz/

OTEVÍRACÍ DOBA HOSPŮDKY
MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ:

POD

DOŠKEM

PO

DOBU

STŘEDA otevřeno od 18.00 do 20.00 hod.; PÁTEK od 18.00 hod. do 20.00 hod.;
SOBOTA od 17.00 hod. do 20.00 hod.
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