Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 43, pod reg. zn. E 19845

dne: 21.03.2021

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Quido Vlk

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

INFORMACE OBČANŮM
OČKOVACÍ CENTRUM
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
ZAHÁJILO PROVOZ 24.2.
Od středy 24.2., zahájilo provoz očkovací centrum v hotelu
Butterfly na adrese Hlavní tř. 655 v Mariánských Lázních.
V provozu je ve všedních dnech v 07:00  15:00.
Od pondělí 1. března je Postup je následující:
zpřístupněná registrace pro Po registraci na recepci
osoby starší 70 let. Je nutné postoupíte
do
místnosti
se zaregistrovat na adrese: na očkování a po samotném
registrace.mzcr.cz.
Nadále úkonu je následně nutné zůstat
probíhá očkování osob 80+, 30 min. v klidu. Na to jsou také
pedagogických
vyhrazeny příslušné prostory.
i nepedagogických pracovníků K dispozici jsou momentálně
ve
školách,
školkách očkovací
látky
Pfizer
a zařízeních pečujících o děti.
a Moderna.
K dispozici jsou prostory, V případě, že již máte
materiálové vybavení, a hlavně domluvený termín očkování
proškolený
zdravotnický v jiných centrech v KV kraji,
personál.
můžete ho zrušit a přeobjednat
Očkovací
místo
je se do Mariánských Lázní.
v docházkové vzdálenost V rezervačním systému již tato
od zastávek MHD a přímo možnost k dispozici je.
před hotelem jsou vyhrazena https://koronavirus.mzcr.cz/
parkovací místa určená lidem, ockovaniproticovid19/
kteří se půjdou nechat
naočkovat.

SČÍTÁNÍ LIDU
Začíná z pátku 26. března na sobotu 27. března.
Je primárně navrženo online, tedy bez nutnosti
kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhají fyzické osoby
s trvalým nebo přechodným
pobytem v délce nad 90 dnů
na území České republiky
nebo osoby, kterým byl
na území České republiky
udělen
azyl,
doplňková
ochrana
nebo
dočasná
ochrana, všechny domy a byty
(i neobydlené).
Povinnost
sečíst
se,
se
nevztahuje
pouze
na cizince, kteří jsou v České
republice na dobu kratší
než 90 dnů (například turisté),
a
na cizince požívající
diplomatické
výsady

a imunity.
Obecní
úřad
zveřejní
způsobem v místě obvyklým
nejpozději 14 kalendářních
dnů
před
rozhodným
okamžikem
seznam
standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení
a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů,
kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání
zajišťovat, včetně telefonního
spojení
na
bezplatnou
informační
linku
sčítání
a oficiální internetové adresy
sčítání.

KNIHOVNA

Působnost pobočky pošty, která zajížděla do Valů, tento týden
končí.
Do Valů pošta přijede naposled ve ČTVRTEK OD 8:45 DO
9:30 HODIN k OBECNÍMU ÚŘADU VALY.
poskytne tyto základní služby: příjem vnitrostátních
i mezinárodních zásilek, SIPO, poštovní poukázky, platby
kartou.

V době zavřených knihoven a knihkupectví bývají
pro čtenáře poslední záchranou knihobudky. Valská
knihobudka je umístěna v čekárně zastávky
autobusu. Četbu v ní najdou čtenáři každého věku.

JV

pokračování na str 5

Leden plný sněhuláků  pokračování ze strany 4

Hojnou sněhovou nadílku rádi
využívali Valáci k zimním sportům,
radovánkám a procházkám. Díky
manželům Fajtovým a Žanetě
Bartůňkové vznikly na okolních
polích dva okruhy běžkařských
tratí. Dělají je každým rokem, když
sněhové podmínky dovolí. Je věcí
každého, zda je využije, ale já jim
každopádně za nápad i námahu
děkuji.
JV

Leden plný sněhuláků  pokračování na další straně

JV

•
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
•
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
•
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM
•
MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
•
MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU – S NÁRAZEM
•
www.laznekynzvart.cz HODINY PRO
OBJEDNÁVÁNÍ: PO – PÁ 07:00 – 15:00 +420 354 672 113, +420 702 052 179 Není třeba doporučení od praktického lékaře, možno
objednat se ihned. ZDRAVOTNÍ PÉČE HRAZENÁ POJIŠŤOVNOU pro klienty všech zdravotních pojišťoven kromě VoZP 201,
ČPZP 205 a ZPMV ČR 211 (zadní vchod  pravé křídlo budovy) REHABILITAČNÍ ORDINACE
MUDr. František Samek ORDINAČNÍ HODINY PRO OBJEDNANÉ PACIENTY: PONDĚLÍ – STŘEDA – PÁTEK: 14:00 – 18:00
hodin BALNEOCENTRUM LÁZNĚ KYNŽVART (zadní vchod  pravé křídlo budovy)
Za obsahovou stránku, periodicitu a správnost zodpovídá J. Vlková. Příspěvky můžete posílat na emailovou adresu: valskenovinky@seznam.cz
nebo do schránky na Obecní úřad Valy – označit obálku: „Valské novinky – Jana Vlková"

