OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
Mimořádné vydání, ročník 2020
Vážení spoluobčané,
s ohledem na stávající situaci vydáváme mimořádné číslo zpravodaje se základními informacemi, doporučeními
a opatřeními.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu epidemie koronaviru COVID-19, dne 12.3.2020 od
14.00 hod., přijala Obec Písařov následující opatření.

Mimořádná opatření obce Písařov platná od 16. 3. 2020 do odvolání:
-

OÚ Písařov otevřen pouze v pondělí a ve středu v čase 13,00 - 16,00 (do kanceláře vstupujte
jednotlivě a s rouškou).

-

Pro platby poplatků používejte přednostně bankovní převody, termín splatnosti poplatků za odpady a
psy se prodlužuje do 30. 6. 2020.

-

Záležitosti na OÚ řešte přednostně telefonicky nebo e-mailem.

-

Knihovna a pronajímané prostory (masáže, pedikúra) jsou do odvolání uzavřeny.

-

Jsou zrušeny všechny plánové kulturní a sportovní akce na území obce Písařov.

-

Zákaz vstupu do areálu TJ Tatran Písařov.

-

Zákaz vstupu na sál OÚ (pro sportovní účely).

-

Zákaz pobytu na víceúčelovém hřišti před OÚ, v amfiteátru obce a na dětském hřišti v Bukovici.

-

Od 17. 3. 2020 je uzavřena mateřská škola a školní jídelna při ZŠ Písařov.

-

Služba pro seniory žijící osamoceně - obstarání a dovoz základních potravin, léků a drogerie po
tel. domluvě na 583 440 072 sekretariát, 724 187 194 starosta, 724 187 195 místostarosta.

-

Pošta zůstává nadále v běžném provozu (na poštu vstupujte jednotlivě a s rouškou).

Opatření obce Písařov platné od středy 18. 3. 2020 do odvolání:
Obec Písařov vydává ve veřejně přístupných budovách a místech (OÚ Písařov, škola, pošta Písařov,
obchod, autobusové zastávky) od 18. 3. 2020 zákaz pohybu osob bez zakrytí úst a nosu.
Obec Písařov doporučuje toto pravidlo dodržovat v celém intravilánu, zejména v místech s vyšší
koncentrací osob (místní komunikace, společné prostory bytových domů, okolí bytových domů, atd.)
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MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE!
Nošení roušky je ohleduplnost nikoliv slabost. Rouška částečně chrání člověka od toho, aby se nakazil.
Výrazně však brání tomu, abychom někoho nakazili my.
Toto opatření nemůže nikomu uškodit. Může jen pomoci. Opatření má za cíl ochránit Vás a Vaše blízké.
Rychlé šíření této informace je zásadní. Upozorňujte na tuto skutečnost kolemjdoucí i náhodné návštěvníky
obce. Průmyslově vyráběných roušek není mnoho a jsou potřeba jinde (lékaři, IZS). Nahraďte je po domácku
vyrobenými, či alespoň šátky, které nos a ústa zakryjí. Virové onemocnění COVID se naší obci zřejmě
nevyhne. V ČR polovina dnes nemocných netuší, kde se mohla nakazit. Hygienici odhadují, že je dnes v ČR
přibližně 2 tis. osob - přenašečů viru, kteří nemají příznaky nemoci.
Obec Písařov iniciovala šití látkových roušek s cílem zajistit potřebu pro naše občany.
Látkové roušky budou do domácností postupně distribuovány od 18. 3. 2020.
Zájemci o roušky se mohou hlásit:
-

telefonicky na 583 440 072

-

formou SMS na 724 187 195

-

e-mailem: jirka.pavlas@seznam.cz

Vždy nahlaste č. p. vašeho domu a počet členů v domácnosti.
Roušky nebudou vydávány na OÚ, budou vám zdarma doručeny do vašich domácnosti pracovníky obce.
Veškeré aktuální informace jsou zveřejněny na http://www.pisarov.cz/urad-obce/uredni-deska/
Doporučujeme všem, kteří službu nevyužívají, aby si nainstalovali do telefonu SMS
Info obce. Uživatelům jsou zdarma doručovány aktuální informace.
Instalaci proveďte na adrese: http://pisarov.digiobec.cz/ nebo kontaktujte místostarostu
obce na tel. 724 187 195 (provede zadání vašeho telefonního čísla do systému).
Děkujeme za respektování pravidel, zachování klidu a vzájemné pochopení.
Věnujte čas svým rodinám, dětem a starším spoluobčanům.
Věříme, že společně vše překonáme a v brzké době opět budeme mít prostor podělit
se s Vámi o zážitky ze života naší obce.
POPLATKY NA ROK 2020
Termín úhrad všech poplatků se posunut na 30. 6. 2020.
Poplatky za komunální odpad a poplatek ze psa je nyní nejvhodnější provést bezhotovostně.
Poplatník nahlásí na e-mailovou adresu: obec.pisarov@seznam.cz požadavek na platbu.
Následně mu bude spočítána částka k úhradě a přidělen variabilní symbol a občan může provést úhradu
převodem z účtu.
Poplatek za psa: Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Výše poplatku:
a)
za prvního psa - 150,00 Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 300,00 Kč
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu - 100,00 Kč
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za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu - 300,00 Kč
Osvobození: od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
d)

Komunální odpad: Základní výše poplatku: 600,00 Kč /osoba
Slevy a osvobození:
Osvobození: od poplatku se osvobozuje
a)
poplatník, který se zdržuje více jak 10 měsíců v kalendářním roce mimo území ČR
b)
poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (na adrese čp. 80 Písařov), u nichž není znám skutečný pobyt
c)
poplatníci, kteří jsou více jak 10 měsíců v kalendářním roce umístěni v léčebnách dlouhodobě nemocných a jiných
zdravotnických zařízeních
d)
poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) OZV za podmínky, že je současně plátce poplatníkem podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a
dále za podmínek, že uvedenou stavbu nepronajímá a tato neslouží k podnikatelské činnosti
Úleva ve výši 50% sazby dle Čl. 4:
a)
dětem do 15 let věku, který v kalendářním roce dovrší
b)
studentům středních a vysokých škol, kteří jsou po dobu studia ubytováni na internátech, kolejích či jiných ubytovacích
zařízeních
Úleva ve výši 20% sazby dle Čl. 4:
a)
osobám, které dovrší v kalendářním roce 70 let a starší
b)
osobám zdravotně postiženým, které vlastní průkaz 2. stupně (ZTP) a 3. stupně (ZTP/P).
Vodné: Předběžné termíny úhrady – červen a prosinec 2020 – přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách obce a
zasláno SMS infokanálem. Vodné pro rok 2020 činí 18,- Kč/m3.
Slevy a osvobození: nejsou poskytovány.

Jsem senior, co mám dělat?
1. POKUD MOŽNO ZŮSTAŇTE DOMA
Kontakt s dalšími lidmi velmi zvyšuje riziko nákazy.
2. NEPODÁVEJTE SI RUCE
Může se to zdát nezdvořilé, ale pozdravit lze úklonou hlavy i jinými způsoby. Klíčové je vyhnout se
fyzickému kontaktu s dalšími lidmi. Totéž platí i pro objímání se nebo polibky na tvář apod.
3. BUĎTE V TELEFONICKÉM NEBO ELEKTRONICKÉM KONTAKTU
Propojte se s rodinou i známými. Máte-li připojení k internetu, můžete využít služby jako Messenger,
WhatsApp atd.
4. OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY
Nevystavujte se zbytečnému riziku a nezvěte si domů návštěvy, pokud to není nezbytně nutné. Aktuálně
jsou zakázány návštěvy v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve zdravotnických
zařízeních.
5. NECHTE SI POMOCI S NÁKUPY
Abyste se nemuseli vystavovat setkání desítkami dalších lidí v obchodech a na dalších veřejných
místech, nechce si pomoci s nákupy od rodiny, známých nebo sousedů. Nebo využijte nabídku obce
Písařov „Služba pro seniory žijící osamoceně“.
6. VYUŽIJTE E-RECEPT
eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně chodit do ordinací.
7. CO KDYŽ NEMÁTE ROUŠKU/RESPIRÁTOR?
Pokud máte příznaky onemocnění a nemůžete sehnat respirátor, použijte provizorní roušku z jakékoli
bavlněné či lněné tkaniny. Kontaktujte obec Písařov a požádejte o dodání roušky.
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Prevence před onemocněním Covid-19
1. Dbejte na důkladnou hygienu,
zejména mytí rukou.
2. Dodržujte hygienu při přípravě
pokrmů (umyté ruce, nekýchat na
jídlo).
3. Při kašli a kýchání zakrývejte ústa
a nos (platí logicky směrem od
nakaženého ke zdravému).
4. Vyvarujte se kontaktu s
nakaženými (viditelně
nemocnými) lidmi, s příznaky
respiračního onemocnění, jako je
kašel a kýchání.
5. Pečlivě tepelně upravujte maso a
vejce.
6. Necestujte.
7. Hlídejte si příznaky.
8. Zůstaňte v obraze a sledujte
informace.
9. Pravidelně uklízejte a starejte se o
čistotu domácnosti.
10. Noste správně ochrannou roušku.
11. Vyhněte se zalidněným místům.

Důležité kontakty
Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.
Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem,
je k dispozici nonstop, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na číslech 724 810 106 a 725 191 367, 725191370.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (denně 9 – 19): 585 719 719
Obec Písařov
583 440 072 sekretariát
724 187 194 starosta
724 187 195 místostarosta

www.pisarov.cz
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