
47. sokolské setkání v Tyršově Oetzu
4.-6. června 2022

Milé sestry a bratři,

Sokolská Rakouská župa tento týden rozhodla, že naše tradiční setkání v Oetzu se letos
bude  konat.  Srdečně  Vás  zveme  k  návštěvě.  Svatodušní  svátky  jsou  tentokrát  od  4.
června do 6. června 2022.

Poprvé se naše setkání nebude konat na louce v Piburgu, ale v oblasti  Haidach. Tato
oblast se nachází v Oetzu na okraji města. Odbočíte také přímo z hlavní silnice ve směru
na  Piburg,  nejprve  přejdete  most  přes  Oetzer  Ache.  Ihned  poté  odbočte  vlevo  kolem
sportovního  hřiště.  Tam  přijdete  po  cestě  k  našemu  místu.  Jako  letošní  organizátor
bychom rádi  upozornili  naše táborníky a pomocníky akce,  že prostor  lze využít  pouze
autem pro účely vykládky a nakládky, a proto by měl být bez aut. Na Piburger Strasse je k
dispozici spousta parkovacích míst. Doba chůze mezi Piburger Strasse a místem konání
je asi 5 minut.  Vedle sportovního hřiště je klubovna. Naši  táborníci  a sportovci mohou
využít toalety, sprchy a šatny. Kromě toho se postaráme také o elektřinu.

V současné době se v Rakousku ruší  všechna nařízení  týkající  se COVID 19.  Přesto
všem návštĕvníkům doporučuji vzít sebou platný očkovací průkaz nebo platný doklad o
uzdravení či potvrzení o testu. Pokud se pandemická situace změní, dám vám vědět. Jako
platný doklad je v Rakousku akceptován

• negativní  antigenový  test provedený  oprávněným subjektem a  ne  starší  než  24
hodin

• negativní molekulární PCR test provedený oprávněným subjektem a ne starší než
72 hodin

• očkovací průkaz k plné imunizaci (1 nebo 2 dávky). Plná imunizace se docílí buď 22
dni po jednorázovém očkování(Johnson & Johnson), nebo v den po druhé dávce
dvourázovém očkování (AstraZeneca, Biontech/Pfizer, Moderna). Průkaz je platný
po dobu 6 měsíců po očkováním k plné imunizaci

• očkovací průkaz k oživení očkování (3. dávka „Booster“). Průkaz je platný po dobu
12 měsíců po podání oživení očkování.

• potvrzení  o  uzdravení  (lékařské  potvrzení,  laboratorní  potvrzení).  Potvrzení  je
platný je platný po dobu 6 měsíců ode dne potvrzení o uzdravení.

Lékárna Edelweiß v Oetzu má následující otevírací dobu
4.6. So 8:30 – 12:30
5.6./ 6.6. Ne a Po: 10:00 – 12:00
a nabízí antigenní testy za € 14.

Všem Sokolům a jejich příbuzným přeji veselé Velikonoce a těším se opět na viděnou v
Oetzu.

Nazdar
Thomas


