Zpravodaj/květen 2020
30 let
SAMOSTATNOSTI
OBCE ZÁVIŠICE
1990 - 2020

ZÁVIŠAN

Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E

K V Ě T E N

2 0 2 0 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Obnovení úředních hodin Obecního úřadu Závišice
Obnovení úředních hodin Obecního úřadu Závišice
v době nouzového stavu od 20. 4. 2020
při dodržování pravidel spočívajících v omezení osobního kontaktu
zaměstnanců ObÚ s klienty a veřejností na nezbytně nutnou úroveň:
•

upřednostňován je:
- písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem
ve všech případech, kdy je to možné
- příjem dokumentů od klientů a veřejnosti prostřednictvím elektronické
komunikace, je-li to možné:
tel.: obecní úřad 556 856 000 datová schránka ID: 4v8bnvn
starosta
773 012 152 elektronická podatelna: podatelna@zavisice.cz
e-mail: obec@zavisice.cz
info web: www.zavisice.cz
starosta@zavisice.cz
sopuchova@zavisice.cz

•

osobní kontakt v nezbytně nutných případech (např. výpisy Czech POINT,
ověření listin a podpisů, přihlášení k trvalému pobytu) je možný po telefonické
domluvě v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod. a bude uskutečněn
za těchto podmínek:
- zabránění přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné,
- dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, zabránění
shlukování osob na chodbě,
- použití dezinfekčního prostředku na ruce,
- použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
- provádění zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch,
pravidelná dezinfekce klik a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně
sdílených psacích potřeb)
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Platba poplatků na rok 2020
Poplatek za odpad
Sazba: 500 Kč/poplatník/rok
1) ve dvou stejných splátkách: 250 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 6. 2020 (změna)
250 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2020,
2) jednorázově na celý rok:
500 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 6. 2020 (změna)

Poplatek ze psů
Sazba: 80 Kč za prvního psa,
120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
V současné době doporučujeme platbu provést
převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice,
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003),
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001).
Pokud nemáte možnost, můžete zaplatit do pokladny ObÚ po skončení nouzového
stavu, nejpozději do 30. 6. 2020.

KORONAVIRUS
COVID-19
Obecní úřad Závišice stále nabízí pro občany Závišic
zdarma:
- šité roušky
- desinfekce na ruce (omezené malé množství na dům)
- možnost vyzvednutí léků z lékárny prostřednictvím
e-receptu od Vašeho lékaře
- zajištění nutných nákupů
V případě zájmu volejte v pracovní dny ObÚ, tel.: 556 856 000,
606 783 416, dovezeme k Vám domů.
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Sběr odpadů
Nakládání s odpady v současné době:
- u zdravých lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v domácí karanténě
•
•

nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění se nemění
použité roušky, respirátory, rukavice, kapesníky vložit do plastového sáčku
a následně do plastového pytle, do kterého se běžně odkládá odpad
z domácnosti a zavázaný pytel vložte do popelnice
V žádném případě se nedávají do barevných kontejnerů (papír, plast, textil).
- u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě
- u osob v domácí karanténě

Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho
odstranění postupují následovně:
•
veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového
pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm.
Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu
se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
•
v případě, že odpad je ukládán do pytlů tenčího materiálu, je třeba takové obaly
zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch
vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
•
zavázaný pytel vložit pouze do popelnice na směsný komunální odpad;
zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery
•
nemocná osoba by se s odnosem svého odpadu do popelnice měla obrátit
o pomoc na rodinu, sousedy nebo dobrovolníky, kteří zajišťují pomoc pro tyto
případy.
Osoby, které manipulují s odpadem, by měly vždy používat rukavice a roušku.
Po manipulaci je nutné vždy si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit desinfekčním
prostředkem.
Zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu
z popelnic, přebírání odpadu apod.
Odvoz popelnic
a žlutých pytlů s plasty od domů
probíhá bez omezení.

Sběr papíru, který pro školu ukládáte u bočních dveří obchodu,
je pozastaven.
Nechávejte doma na dobu až bude obnoven vývoz nebo
vhazujte do modrých kontejnerů na tříděný odpad.
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Informace v souvislosti s koronavirem
Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/
Státní zdravotní ústav: http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Moravskoslezský kraj: https://koronavirus.msk.cz/
Krajská hygienická stanice: http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod

Informační linka: 1212
Linka 1212 je zároveň linkou
první psychické pomoci.
Je bezplatná a určena všem občanům.
Provoz linky zajišťují zdravotničtí
interventi a psychologové.

Při zdravotních problémech
nejdříve kontaktujte
svého praktického lékaře.
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života
volejte linky 155 a 112.
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Blahopřání jubilantům
Anežka Sopuchová
Jitka Jalůvková
Jaromír Šula

Lubomír Dobiaš
Dagmar Kuběnová
Anna Kuběnová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea (60, 65, 70, 75, 80 a více let)
byla zveřejňována v obecním zpravodaji, aby to oznámili na Obecní úřad Závišice,
Závišice 115, tel.: 556 856 000, e-mail: obec@zavisice.cz.
Rovněž můžete nahlásit, že si nepřejete osobní návštěvu členů sociální komise
u příležitosti oslav Vašich 80, 85, 90 a více let.

V dubnu 2020 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé Marie a Vladislav Dárkovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.

Klub důchodců
Pravidelné schůzky
Klubu důchodců
se uskuteční
až po ukončení mimořádných opatření vlády

Ordinace pro dospělé v Závišicích
Ordinace MUDr. Gilarové pro dospělé v Závišicích
je do odvolání zrušena.
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Akce pro děti

Aktuální výzvy naleznete na webových stránkách obce Závišice - Hyb se:
https://www.zavisice.cz/hybse.php#aktuality
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Školní okénko
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Oznámení o snížení sazby DPH od 1. 5. 2020
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, že s účinností
od 1. května 2020 dochází k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění
odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10%
voda pitná (vodné) 41,10 Kč/m3 (bez DPH)

45,21 Kč/m3 (včetně 10 % DPH)

Český den proti rakovině 2020
Pokud to situace umožní, proběhne sbírka (prodej kytiček v ulicích
a rozdávání preventivních letáků) v náhradním podzimním termínu
ve středu 30. září 2020
Jaromíra Hajdová

ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
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