Obecní úřad:
Po dobu nouzového stavu a nařízení vlády je stále omezení rozsahu úředních hodin na
dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost.
Pondělí 8:00 – 12:00
Čtvrtek 10:00 – 15:00

Tříkrálová sbírka- nadepisování dveří K+M+B+2021:
16. 1. 2021 budou koledníci chodit k zájemcům, kteří se přihlásili k nadepsání dveří
tradičním nápisem K+M+B 2021. Zájemci o nadepsání dveří se mohou přihlásit do
pátku na pobočce pošty partner nebo v místní prodejně potravin.

Poplatek za psa na rok 2021:
Poplatek za prvního psa je 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa je poplatek ve
výši 150,-Kč. Poplatek jsou majitelé psa povinni uhradit do 31. 3. 2021. Poplatek je
možné zaplatit přímo na obecním úřadě v úředních hodinách nebo převodem na účet
obce č. 23426821/0100 vedený u KB, jako variabilní symbol uveďte číslo domu, do
poznámky uveďte jméno, příjmení majitele psa.

Poplatky za hrobové místo na místním hřbitově:
Žádáme nájemce, kterým skončila splatnost poplatku a platnost smlouvy k pronajatému
hrobu k 31. 12. 2020, aby se o novou smlouvu přihlásili v kanceláři obecního úřadu.
Platnost smlouvy si každý nájemce hlídá sám, může se informovat i v kanceláři
obecního úřadu.
Podle zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví §22 odst.(7) lze zpopelněné lidské ostatky
uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a
způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném veřejném pohřebišti.
Provozovatel pohřebiště také musí zaznamenat uložení urny do evidence k hrobovému
místu. Žádáme proto občany, kteří uložili zpopelněné ostatky svých blízkých na
místním veřejném pohřebišti a tento úkon nesdělili provozovateli pohřebiště, aby tak v
nejbližší době učinili a informaci o uložení zpopelněných ostatků provozovateli sdělili.

Obecní knihovna:
Obecní knihovna je stále po dobu nouzového stavu otevřená pouze po telefonické
domluvě s knihovnicí.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 3. 2. 2021 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 20. 1. 2021, 3. 2. 2021 a
17. 2. 2021.

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v lednu slaví narozeniny nebo jmeniny.

Zrušené akce v obci:
Z důvodu nařízení vlády a covidových opatřeních se v letošním roce nebude konat
Hasičský ples, Vodění medvěda ani Pochování basy. Věříme, že se v příštím roce na
těchto akcích opět sejdeme.

Aktuální informace na email:
Nabízíme našim občanům službu zasílat aktuální informace z obce na jejich email.
Např. uzavření pošty, obecního úřadu, změny otevírací doby, změny v pořádaných
akcích, změny u lékaře atd. Svůj email se souhlasem zasíláni aktualit můžete zaslat na
obec.mladecko@seznam.cz , nahlásit v kanceláři obce, telefonicky či vhodit kontakt do
poštovní schránky obce. Uvedený kontaktní email bude použit pouze pro účely
zasíláni aktualit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID - OČKOVÁNÍ
Plošné očkování občanů
Možnost se zaregistrovat na očkování bude po ukončení 1. fáze zpřístupněna
všem občanům. Předpokládaný termín je 1. února 2021. Od tohoto data se
budou moci občané registrovat do Centrálního rezervačního systému.
Přihlášením do Centrálního rezervačního systému vyjádříte svou svobodnou
vůli se nechat naočkovat. Očkování bude zcela dobrovolné. Tento systém také
vytvoří potvrzení o provedeném očkování, včetně podpory mobilních zařízení
a kompatibility se standardy EU a WHO.

Kdo bude očkován jako první?
Plošné očkování bude v ČR probíhat ve dvou fázích. Právě v první fázi budou
očkovány rizikové skupiny a zdravotníci. Samotná I. fáze je rozdělena na A) a
B). Začne 15. 1. 2021 a ukončena by měla být 31. 1. 2021.

Fáze 1A - Bude probíhat očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva.
Jde zejména o:
- zdravotníci podílející se na péči o COVID pozitivní pacienty, zaměstnance
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, DOZP a odlehčovací
služby, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli
sociálních služeb, zaměstnance MVČR pracující v uzavřených objektech
MVČR se zřízenou karanténou COVID, klienty domovů pro seniory a domovů
se zvláštním režimem,
- osoby 90+ let, osoby 85-89 let, osoby 80 - 84 let, klienty v domovech pro
osoby se zdravotním postižením, klienty odlehčovacích služeb.

Ve fázi 1A se budou muset registrovat to Centrálního rezervačního
systému senioři nad 80 let, kteří nejsou klienty žádného sociálního, nebo
zdravotního zařízení.
Fáze 1B - Jakmile budou naočkovány skupiny z fáze 1A, přistoupí se k další
fázi. Do té už spadá více rozličných skupin, ve fázi 1B bude tedy nastavená
určitá prioritizace. Tzn. budete se moci do systému přihlásit a vyplníte své
údaje (chráněné dle GDPR). Na jejich základě vám bude vypočteno bodové
skóre a zohledněna bude také dostupnost vakcín. Dle těchto ukazatelů budete
vyzváni zaregistrovat se na nějaký z nabídnutých termínů.

Co je centrální rezervační systém?
Jde o systém, který propojí občany, co se chtějí naočkovat s očkovacími
místy. Občané se skrz něj budou registrovat a bude jim přidělen termín
očkování. Využívat bude zkušenosti se systémem, který slouží k plošnému
antigennímu testování .

Jak se registrovat a získat termín očkování?
Centrální registrační systém bude spuštěn 15. 1. 2021. Zpočátku bude ale
možná registrace pouze osob patřících dle prioritizace do 1. fáze .
1. Musíte se zaregistrovat- jde o online registrační formulář pro občany
indikující váš zájem a souhlas s očkováním. Vyplnění informací pro zařazení
občana do skupiny(tzn. informace o sobě).
2. Proběhne prioritizace- z registrací je vypočteno bodové skóre, které spolu
s plánem dodávek vakcín určuje, kdy budete vyzváni k rezervaci konkrétního
termínu.
3. Rezervace termínů (na obě dávky) - na základě PIN kódu zaslaného notifikací vám
bude umožněna rezervace obou termínů očkování v centrálním rezervačním systému.
4. Samotné očkování - vlastní očkovací úkon a jeho dokumentace, tzn.
zapsání úkonu do registru ISIN prostřednictvím eŽádanky (nemusí vám ji
vypisovat praktický lékař ani hygiena, stačí registrace samotná) a potvrzení o
očkování pro občana.
Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů (která vyžadují znalost práce s internetem) mohli
provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci linky podpory 1221.

Na Covid Portál najdete veškeré informace. Odkaz: https://covid.gov.cz/
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