Obecní úřad:
Obecní úřad bude ve dnech 7. a 8. 7. 2021 uzavřen.

BIO kontejner:
BIO kontejner na trávu a listí bude přistaven opět za hasičskou zbrojnicí. Žádáme
občany o dodržování pořádku okolo kontejneru a vhazování opravdu jen trávy a listí. V
opačném případě, není možné kontejner vyvézt.
Přistavení BIO kontejneru bude ve dnech: 24. 6. - 27. 6 2021, 29. 7. - 1. 8. 2021,
26. 8. - 29. 8. 2021, 23. 9. -26. 9. 2021

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet !!!ve čtvrtek 8. 7. 2021!!! dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 23. 6. 2021. a 7. 7. 2021

MUDr. Jiří Šváb – očkování proti Covidu 19:
Zájemci o očkování proti Covidu 19 se mohou hlásit na tel čísle 553668222. MUDr.
Šváb očkuje vakcínami Moderna 2. dávky, vakcínou Janssen 1.dávka.
Mohou se hlásit i zájemci neregistrovaní u MUDr. Švába.

ČEZ - Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů:
Ve dnech 11. 6. 2021 – 24. 6. 2021 proběhnou v obci Mladecko odečty elektroměrů
. Dovolujeme si Vás požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k
elektroměru. Z důvod bezpečnosti pracovníků ČEZ, Vás žádáme také o zabezpečení
Vašich psů po dobu realizace návštěvy. Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho
elektroměru se předchází případným nesrovnalostem při vyúčtováním. Toto oznámení
se týká všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s., bez ohledu na
zvoleného koncového dodavatele elektřiny.

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

Knihovna:
Milý čtenáři,
prosíme ty, kteří ještě nezaplatili čtenářský poplatek, tak aby to co nejdříve zaplatili.
Dospělí – 30,Děti – 10,Prosíme čtenáře, kteří mají knížku se žlutým pruhem, aby ji vrátili do 12.7.2021
Blíží se prázdniny a proto bude i otvírací doba trochu pozměněna.
Během letních prázdnin, tedy od 12.7.2021 do 30.8.2021 bude obecní knihovna
otevřena v letním režimu a to každé pondělí od 14:00 do 15:00 hod. Nebo po
telefonické domluvě.
Pokud potřebuje obalit nějakou knížku nebo sešity do školy, tak nezapomeňte na to, že
vám můžeme pomoct.

Zvýšení poplatku za výsyp komunálního odpadu:
Zastupitelé na 10. zasedání zastupitelstva dne 6. 5. 2021 schválili zvýšení poplatku za
výsyp popelnice komunálního odpadu. Zvýšení u 120l popelnice je ze stávajících 60,Kč na 70,-Kč a u 240l popelnice ze 100,-Kč na 110,-Kč. Ke zvýšení došlo z důvodu
zvýšení ceny svozu a uložení komunálního odpadu.

Certifikát o provedeném očkování (testování a prodělání nemoci) :
Na obecním úřadě můžeme vytisknout certifikát o provedeném očkování (testování
a prodělání nemoci) všem občanům, kteří nemají možnost si jej sami vytisknout. Je
potřeba dojít na obecní úřad s občanským průkazem a svým mobilním telefonem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Již po první dávce očkování můžete jít na ocko.uzis.cz (Očkovací portál
občana) a zažádat si o certifikát. Od 1. 6. 2021 jsou vydávány nové
certifikáty, které usnadní život - jak při rozvolňování, tak při cestování. Tyto
nové certifikáty budou v souladu s nově přijatými pravidly pro certifikáty v
rámci EU. Certifikátů jsou 3 druhy, dle toho, co lze certifikátem prokázat:
1. Certifikát o prodělaném onemocnění
2. Certifikát o výsledku negativního testu, ten bude dvou typů:

Certifikát o výsledku antigenního testu nebo
Certifikát o výsledku PCR testu
3. Certifikát o provedeném očkování, dva typy dle fáze rozočkovanosti:
Certifikát po první dávce očkování (vícedávkové schéma) nebo
Certifikát po ukončené vakcinaci
Na certifikátu bude uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození. Prozatím
budou certifikáty v papírové podobě, nebo je půjde stáhnout do mobilu.
Certifikátem (ať už v papírové podobě, nebo staženým v telefonu či tabletu)
se budete prokazovat při vstupu do provozoven, případné kontrole apod.
Pokud se v textech setkáte s pojmy Covid Pas (CovidPas), Digital Green
Certificate a Zelený číselný certifikát jde o to samé, jako certifikáty vydávané
po 1. 6. Ty už splňují náležitosti, které na ně klade EU.

NOVÉ CERTIFIKÁTY PRO OBČANY ČR (s výjimkou dětí bez
Občanského průkazu) OD 1. 6. 2021
Kterýkoliv z druhů certifikátů pro vás je připravený k vyzvednutí na
ocko.uzis.cz . Díky napojení na ISIN se tam objeví automaticky, jakmile se
pro vás některý z certifikátů stane relevantní. Do očkovacího portálu
(ocko.uzis.cz) se můžete přihlásit:
1. zadáním čísla občanského průkazu a rodného čísla, následně přichází na
zadané číslo autentizační SMS a po zadání do portálu se zobrazí certifikát.
Podmínkou je při vakcinaci, respektive v žádance, uvést mobilní telefon,
2. přes elektronickou identitu (např. NIA, MojeID, BankID, OP s čipem
apod.), přičemž ověření přes bankovní identitu je možné pouze pro osoby,
které jsou ověřeny přes registr obyvatel (ROB),
3. o vydání certifikátu můžete požádat přímo na očkovacím místě, ovšem tam
vám ho vydají pouze na výzvu, ne automaticky.

NOVÉ CERTIFIKÁTY PRO CIZINCE A DĚTI BEZ OBČANSKÉHO
PRŮKAZU OD 8. 6. 2021
V této skupině využijete v žádosti jiné údaje než občané ČR s OP, postup je
ale stejný. Kterýkoliv z druhů certifikátů pro vás je připravený k vyzvednutí
na ocko.uzis.cz . Díky napojení na ISIN se tam objeví automaticky, jakmile se
pro vás některý z certifikátů stane relevantní. Do očkovacího portálu se
můžete přihlásit:
1. zadáním data narození, emailu a telefonního čísla, následně přichází na
zadané číslo autentizační SMS a po zadání autentizace do portálu se zobrazí
certifikát. Nutností je správné zavedení těchto údajů do ISIN.
2. o vydání certifikátu můžete požádat přímo na očkovacím místě, ovšem tam
vám ho vydají pouze na výzvu, ne automaticky. Ideálně si ale certifikát
stáhněte, aby se při očkování stovek i tisíců lidí v očkovacím místě netvořili
fronty kvůli kapacitě tiskáren.
Očkovat se zatím mohou jen cizinci s veřejným pojištěním a děti, pro něž je
použití vakcíny schváleno. V ČR je to aktuálně Pfizera to od 16let.

VÝMĚNA CERTIFIKÁTU VYDANÉHO PŘED 1. 6. 2021 ZA NOVÝ
Výměna starých certifikátu o provedeném očkování za nové bude dle výše popsaného
možná na portálu od 1.6.2021 (pro cizince a děti bez OP od 15. 6.). Původní certifikáty
následně již nebudou k dispozici.
Starší verze certifikátu je platná do 1. července, po tomto datu už nebude uznávaná. Je
tedy třeba svůj certifikát vyměnit za nový do konce měsíce června.
Nový certifikát bude možné si vyzvednout na očkovacím portálu občana
ocko.uzis.cz . Postupy pro jednotlivé skupiny jsou popsány výše. Pokud tedy
máte certifikát vydaný před 1. 6., přihlaste se a stáhněte si certifikát nový. Na
nich již je platný QR kód a jsou v souladu s pravidly EU.

ORDINAČNÍ HODINY MUDR. BROŽOVÁ
OD 7. 6. 2021 DO 10. 9. 2021

PONDĚLÍ - MELČ

8:00 - 9:00

PORADNA PRO KOJENCE

9:00 - 10:00

NEMOCNÍ PO PŘEDCHOZÍM TELEFONICKÉM

OBJEDNÁNÍ

ÚTERÝ - LITULTOVICE

8:00 - 9:00

PORADNA PRO KOJENCE

9:00 - 10:00

NEMOCNÍ PO PŘEDCHOZÍM

8:00 - 9:00

PORADNA PRO KOJENCE

9:00 - 10:00

NEMOCNÍ PO PŘEDCHOZÍM

8:00 - 9:00

PORADNA PRO KOJENCE

9:00 - 10:00

NEMOCNÍ PO PŘEDCHOZÍM

8:00 - 9:00

PORADNA PRO KOJENCE

9:00 - 10:00

NEMOCNÍ PO PŘEDCHOZÍM

TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ

STŘEDA - LITULTOVICE
TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ

ČTVRTEK - MELČ
TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ

PÁTEK - LITULTOVICE
TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ

TELEFON MELČ:

605 152 106

TELEFON LITULTOVICE:

553 668 380
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