Informace pro občany obce Beňov při pandemii koronaviru COVIT-19
Vážení občané,
nacházíme se v nelehké době, kdy z tisku, televizních přijímačů dostáváme každodenní zprávy o
pandémii koronaviru COVID -19. Na obec jsou nám zasílána Usnesení z Vlády České republiky,
mimořádná opatření Ministerstva Zdravotnictví ČR, Usnesení Olomouckého kraje, z Krajské
Hygienické stanice Olomouckého kraje, informace z Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje a mnoho dalších informací, které jsou pravidelně ukládány na úřední desku obce, do aktualit a
oznámení. V průběhu minulých dní jsme Vás informovali rozhlasem, ale i také roznosem letáků o
tomto dění v naší obci. Chtěl bych zde poděkovat všem občanům, kteří tyto informace neberou na
lehkou váhu a svým chováním přispějí ke zdárnému průběhu zvládnutí této situace.
Pokud by někdo z místních seniorů potřeboval pomoci při obstarání nákupu potravin nebo léků –
neváhejte se na nás obrátit na telefonním čísle Obecního úřadu 581 224 105. Apelujeme hlavně na
starší občany, aby vůbec nevycházeli z domu a pokud musí, tak jedině s ochrannou rouškou. Obchody
nad 500 m2 od středy 25.3.2020 mezi 8 a 10 hodinnou dopolední jsou otevřeny výhradně pro lidi
nad 65 let. V menších prodejnách mají prodejci nařízeno aby seniory a hendikepované osoby při
prodeji upřednostnili. Stále platí, že veškeré provozovny služeb, knihovna a sokolovna v obci jsou až
do odvolání zavřeny. Obecní úřad má omezený provoz a to každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin.
Poplatky posílejte na bankovní účet nebo je zaplaťte později – splatnost jsme prodloužili až do konce
září. V této době je nejdůležitější vaše zdraví – chraňte sebe i okolí tím, že zůstanete doma.

Krizový štáb
Starosta obce zřídil krizový štáb ve složení:
Ivo Pitner, Lenka Pavlíková, Ivana Pospíšilová, Jiří Ondruška a další pracovníci obce, případně členové
SDH Beňov

Obchod
Funguje v obci s běžnou otevírací dobou každý den, vstup do obchodu umožněn seniorům nad 65 let
a držitele průkazu zdravotně postižených. Otvírací doba a obsluha je na uvážení majitelky provozovny
paní Lenky Kiliánové – kontakt +420 732 125 370. U vstupu použijte dezinfekci na ruce!

Dovoz léků, nákupy pro seniory
Objednávky přijímá místostarostka obce Beňov paní Lenka Pavlíková:
Tel: 581 224 105, 776 829 183. Pokud máte recept od lékaře, pošlete ho sms-zprávou či nadiktujete
osmimístný kód – zajistíme jeho vyzvednutí a doručení. Krizový štáb nabízí pro občany nad 65 let a
pro nemocné možnost zajištění nákupu základních potravin a drogerie a dovoz do domu.

Česká pošta
Důchody budou doručeny do domu, nechoďte pro důchod na poštu. Pro zaslání korespondence
slouží poštovní schránka před Obecním úřadem, kterou každý den pracovnice České pošty vybírají.

Roušky
Je zakázáno vycházet na veřejnost bez zakrytí nosu a úst. Naše obec zajistila
roušky pro občany a postupně je předáváme hlavně těm nejstarším občanům. V nabídce budeme
nadále pokračovat. Kdo můžete, zapojte se do šití doma. Pokud máte volný materiál na šití (např.
čistá stará prostěradla, povlečení, látka 100% bavlny), kontaktujte Obecní úřad tel: 581 224 105.
Roušky chceme zajistit i jako náhradní. Pokud byste měli nadbytečné roušky můžete je přinést na
obecní úřad k předání pro další občany obce.

Zde bych chtěl poděkovat občankám, které nám tyto roušky šijí především Aničce Pospíšilové, Aleně
Ondráškové, Bohumile Pitnerové, Jiřině Jandové, Lence Pavlíkové, Libě Šrámkové, Marii Kavkové a
dalším, kteří nás v této věci podpořili, jak látkami, nitěmi i ostatním materiálem.

Obecní úřad
Úřadovna je pro veřejnost k dispozici v pondělí a ve středu od 14 do 16 hodin. Avšak nadále funguje i
v další dny. Neodkladné záležitosti řešte pomocí telefonické (581 224 105 či e-mailové komunikace:
starosta@benov.cz , mistostarostka@benov.cz
Platby provádějte převodem na účet obce u KB: 3326831/0100, do zprávy pro příjemce uveďte své
jméno a předmět platby.

Dovoz obědů
Pro důchodce a další občany existuje možnost zřídit dovoz obědů.
Je možné také využít nabídky dovozu obědů podnikatele pana Svatopluka Šrámka – kontakt
+420 604 223 333 svatopluk.sramek@seznam.cz , z restaurace U Kapličky z Horní Moštěnice
http://www.restauraceukaplicky.com , tel. +420 604 667 745

Základní a Mateřská škola a dětské hřiště
Do odvolání uzavřeny.

Dobrovolníci
Pokud se chcete zapojit a pomáhat, nahlaste se telefonicky p. Lence Pavlíkové. V současné době se
jedná hlavně o šití roušek.
Děkujeme Všem, že si jako sousedé pomáháte navzájem.
Ivo Pitner
Starosta obce

