leden 2021

Olešenský zpravodaj
Vážení sousedé,
spolu s přáním dobrého roku 2021 Vám předkládáme
první letošní zpravodaj.
Jeho hlavním tématem budou odpady. Nejsme sami, kdo
řeší neustálé dilema „kam s ním“… Tento problém má
opakovaně na stole nejedna obec, ale i firma,
domácnost apod. Už vzhledem k tomu, že přes trvalou
aktuálnost otázky se na ní nedaří nalézt uspokojivou
odpověď prakticky nikomu, bychom se měli zamyslet
nad tím, jestli to nejde vzít za jiný konec. Jestli namísto
hledání nových způsobů jak nakládat s odpady je
nemůžeme zkusit eliminovat, předcházet jejich vzniku.
Aneb - není odpad, není problém. Nebo alespoň - není
mnoho odpadu, není mnoho problémů. Jenže na to je
obec sama příliš krátká. Ačkoliv je ze zákona považována
za původce odpadu vznikajícího na jejím katastru, pokud
chce snížit jeho množství nebo s ním začít rozumně
nakládat, potřebuje k tomu naprosto nezbytně aktivní
součinnost svých obyvatel. Je na každém jednom z nás,
kolik odpadu vyprodukujeme. Je na každém z nás, jaké
výrobky (v jakém balení = v jakém množství odpadu)
preferujeme. Je na každém z nás, jak to, co nám jako
odpad v domácnosti zbude, roztřídíme a předáme
k likvidaci. Je na každém z nás, jestli z řešení odpadů na
Olešné bude noční můra, nebo sice možná ne úplně
příjemná, ale přesto technicky zvládnutá záležitost.
Odpady jsou přesně ta kapitola, kde, pokud se aktivně
zapojí jedinec a udělá svoje minimum, může celek
fungovat bez větších zádrhelů.
Prosím Vás tedy o pročtení „odpadové přílohy“
zpravodaje, o respektování pokynů a doporučení
k nakládání s odpady a o aktivní přístup k této
problematice. Věřím, že nikdo si nepřeje z Olešné
skládku. Pojďme tedy udělat každý svůj kousek práce a
dočkáme se hromadně odměny.
Pokud máte náměty, připomínky nebo dotazy
k odpadovému hospodářství, kontaktujte mě prosím.
Krom přílohy o třídění odpadů přinášíme samozřejmě i
další aktuální informace.
Srdečně za celé obecní zastupitelstvo
Miroslava Křížová, místostarostka

Místní poplatky pro rok 2021
Všechny poplatky můžete hradit převodem – což je
způsob platby, který letos kvůli epidemické situaci
rozhodně preferujeme. A to na účet
č. 540562389/0800, jako variabilní symbol uveďte
číslo domu. Poplatky můžete poslat i v jedné platbě
(pes + odpad). V případě, že nemáte možnost platit
převodem, proveďte úhradu v hotovosti a to na OÚ
v úředních hodinách:
PO a ST od 13:00 do 18:00
 Poplatek za psa
Je splatný do konce února a jeho výše zůstala beze
změny, tedy za prvního psa platí majitel 50,- Kč a za
každého dalšího pak 75,- Kč.
 Poplatek za směsný odpad
Je splatný do konce února a jeho výši najdete
v příloze zpravodaje. Letos nebudou vydávány nové
známky na popelnici, zůstávají v platnosti loňské.
Pouze v případě změny velikosti nádoby, změny
frekvence vyvážení nebo potřeby nové nádoby se
obraťte v úředních hodinách na OÚ.

Očkování proti covid-19
V první vlně očkování (od 15. ledna) mají nárok
rizikové skupiny, mezi které patří senioři ve věku 80
let a více. K očkování je třeba nejprve se registrovat
on-line (provádí se rovnou na obě dávky vakcíny,
tzn. objednávají se dva termíny). Členky SPOZ
kontaktují předem všechny olešenské občany
v této věkové kategorii, aby zjistily jejich zájem o
vakcinaci a případnou potřebu pomoci. S veškerými
úkony nutnými k provedení očkování jsme
připravení Vám asistovat, aby bylo vše připraveno a
ke dni spuštění očkování proběhlo bez zádrhelů. Ta
samá nabídka pomoci pak bude následně platit i
pro další vlny a nižší věkové kategorie. Neváhejte se
na nás obrátit.

Daň z nemovitosti 2021



S ohledem na složitou epidemickou situaci a v
zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 žádá FÚ
poplatníky daně z nemovitých věcí, aby omezili
osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali
správce daně na úřadě a využívali zejména
elektronické formy komunikace. Nicméně FÚ chce
vyhovět poplatníkům daně, kteří byli zvyklí na
pomoc s vyplněním formulářů apod. Kontaktujte
ovšem pracovníky úřadu raději telefonicky a to na
číslech 313 520 367 nebo 313 520 368. Správci
daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí
na uvedených telefonech věnovat každý pracovní
den, vždy minimálně v době:



Očkování bude dobrovolné a plně hrazené
z veřejného zdravotního pojištění.
Úspora času a peněz, možnost žít plnohodnotný
život.
Neméně důležité je také vědět, že:





PO a ST od 8:00 do 16:30, ÚT a ČT od 8:00 do 14:30
a PÁ 8:00-13:30 (od 4.1. do 5.2.2021).
Vzhledem k situaci je také prodloužena lhůta pro
podání přiznání daně z nemovitosti:
bez sankcí do 1. dubna 2021.
Přiznání je povinen podat pouze ten, kdo v roce
2020 získal nemovitost anebo u jím vlastněné
nemovitosti v roce 2020 došlo ke změně okolností
podstatných pro stanovení daně, např. ke změně
výměry nebo druhu pozemku, změně v užívání
stavby, k nástavbě o další nadzemní podlaží nebo
zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přistavěním.





Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
onemocnění Covid-19 nám ukázalo, že i v dnešní době
mohou přijít omezení a opatření, na která jsme dříve ani
nepomysleli. Všichni chceme, aby se běžný život vrátil
do „starých kolejí“, mohli jsme chodit do zaměstnání,
navštěvovat své příbuzné, účastnit se kulturních akcí,
provádět sportovní aktivity apod. Zde je důležité
odpovědět si otázku, pomůže nám očkování proti
onemocnění COVID-19?
Dovolím si připomenout pár postřehů.



Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě
zastavit šíření epidemie u nás i ve světě.
Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak
kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.



Vakcíny firmy BioNTech a Pfizer a Moderna patří
mezi mRNA vakcíny. Technologie mRNA je nová, ale
ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních
30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě
vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika,
viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým
typům zhoubných nádorů.
Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými
klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí
účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh.
Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a
to pod lékařským dohledem. U registrovaných
léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost,
účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín
je kontinuálně sledována i po jejich registraci a
uvedení na trh.
Žádná z vakcín proti COVID-19 neobsahuje celý virus,
který by byl schopen se množit nebo dostávat se do
buněk, a tedy není schopen infikovat člověka.
Vakcíny obsahují jen součásti, které budou
stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky.
Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc
samotnou.
Odborníci se shodují, že k zastavení šíření COVID-19
je potřeba dosáhnout 60-70% imunizace společnosti.
Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji
dosáhnout jedině prostřednictvím očkování.
Samovolné promoření by mělo za následek příliš
velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá
hrozba kolapsu zdravotního systému.
Vzhledem k naléhavosti pandemie jsou vakcíny proti
COVID-19 vyvíjeny a registrovány rychleji než
obvykle. Budou však splňovat stejně vysoké
standardy jako všechny ostatní vakcíny.

Závěrem chci zmínit, že očkování proti onemocnění
COVID-19 je bezplatné, dobrovolné, ale... To už je na
každém, jak si tuto větu dokončí.
Pevné zdraví všem Jaromír Nový - starosta

