Obec Levínská Olešnice
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY 2/2021
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává druhý informační leták v tomto roce, ve kterém se dozvíte podstatné informace o
dění v obci.
Je za námi první měsíc roku 2021. Měsíc, který jsme stejně tak jako většinu měsíců v minulém roce
prožili v nouzovém stavu s nařízenými vládními opatřeními.
Sami jistě ze sdělovacích prostředků víte, že situace okolo koronaviru se v celé naší republice nelepší, vláda proto plánuje požádat sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu včetně zpřísnění některých opatření.
Obávám se, že další dny a týdny nebudou úplně jednoduché. Bohužel také v naší obci bylo dne 10.2.2021
vedeno v evidenci 11 pozitivních občanů, což je zatím nejvyšší počet na den od začátku pandemie.
Mnozí spatřují naději v očkování, ale ukazuje se, že je velký nedostatek očkovacích látek. Od prosince 2020
probíhá očkování zdravotníků, zaměstnanců a klientů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem. Od 15. ledna 2021 se spustila registrace na očkování pro seniory starší 80 let. Očkování je zcela
dobrovolné, ale je nutná registrace v CRS ( centrální registrační systém) a očkování je možné pouze v očkovacích centrech. Pro nás je nejbližší očkovací centrum v Jilemnici – budova staré polikliniky. Zatím
v současné době není možné očkování např. u praktických lékařů z důvodu nedostatku vakcíny.
Byli jsme požádáni Libereckým krajem o součinnost ohledně zmapování zájmu o očkování seniorů 80+
v naší obci. Místní šetření proběhlo a podle zjištěných informací někteří senioři mají první očkování za
sebou.
Po naočkování druhé dávky vakcíny každý obdrží potvrzení o očkování, tzv. Certifikát.
Našim seniorům nabízíme pomoc s registrací, popřípadě zajištění odvozu do očkovacího centra v Jilemnici.
V kontaktu jsme také s praktickým lékařem MUDr. Válkem. Prostřednictvím médií a také z obecního úřadu dostanete informace, kdy bude možné očkovat další skupiny obyvatelstva nebo zda dojde k rozšíření
očkovacích míst.
Zaregistrovat se můžete na těchto bezplatných telefonních linkách a webu MZCR :
celostátní : 1221
nově zřízená linka Libereckého kraje : 800 880 066
registrace.mzcr.cz ( nutné je mít počítač s připojením k internetu).
Znova se na Vás obracím s prosbou o dodržování opatření, mezi nejdůležitější patří roušky, rozestupy a
dezinfekce. Může nám připadat, že tato situace okolo koronaviru trvá už moc dlouho a začínáme být z toho
všeho vyčerpaní a unavení, nicméně zcela určitě ze svého okolí víme o někom, kdo musel zavřít podnikání,
řeší finanční problémy či jiné osobní krize a co je nejhorší, přišel o svého blízkého člověka. Není možné se
tvářit, že se nic neděje a k této situaci přistupovat nezodpovědně.
Věřím, že opět bude lépe, zase se budeme společně setkávat na kulturních a společenských akcích, ale nyní
prosím každého, aby se choval zodpovědně, jednak k sobě, ale také ke všem ostatním.
Pokud budete cokoliv potřebovat, obracejte se na Obecní úřad v Levínské Olešnici raději telefonicky na tel.
č. 481 595 054 ( účetní) nebo 724 181 526 (starostka).
Přeji Vám všem hodně zdraví, pozitivní náladu a energii. Také Vám přeji, aby se Vám koronavirus vyhýbal
a těm, kterým se nevyhnul, přeji co nejlehčí průběh.
V úctě Zdeňka Nosková, starostka obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice
Místo konání: kulturní dům Levínská Olešnice
Datum a čas: 17. 2. 2021 - od 18 00 hodin
Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Zpráva inventarizační komise za rok 2020
Informace o hospodaření obce za rok 2020
Dodatek č. 12 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad
Projednání Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou SKS s.r.o. Jablonec nad
Nisou
9. Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z Programu obnovy venkova
10. Různé
11. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nabídka zapůjčení kompenzačních pomůcek – pomocník v domácím prostředí
Život bez bariér, z.ú. sídlí v Nové Pace, Opolského 165 v areálu bývalého kláštera – provozuje půjčovnu
kompenzačních pomůcek pro širokou veřejnost.
Kontakt : Marie Vokurková, tel. : 724 338 308
Nabízí : polohovací elektrické postele, invalidní vozíky, chodítka, motomedy, schodolezy, zvedáky,
koupelnové programy a veškeré další druhy kompenzačních pomůcek lze zapůjčit v rozsáhle půjčovně
v Nové Pace. tyto pomůcky nabízí, zároveň může zajistit svoz i odvoz vlastní dopravou přímo do místa
bydliště zájemce.
Půjčovna v Nové Pace je v provozu již 15 let, má k dispozici více než 190 různých rehabilitačních a
zdravotních pomůcek. Výhodou je možnost profesionálního poradenství všem, kteří mají o pomůcku zájem.
To znamená, že koordinátor půjčovny vybere spolu se zájemcem vhodnou kompenzační pomůcku, zaškolí,
jak ji používat, zajistí případný odvoz do místa bydliště včetně montáže či demontáže při odvozu. Novinkou
pro rok 2021 jsou i tzv. balíčky, které obsahují základní pomůcky při péči, kterými jsou pleny různých
velikostí, ochranné pomůcky a další hygienické vybavení.
Pomůcky lze zapůjčit do všech míst v ČR. Na www.zbb.cz jsou aktualizovány informace týkající se
půjčovny. K dispozici jsou téměř všechny pomůcky i drobnosti, které zajistí mobilitu, soběstačnost,
komfort pro všechny, kteří musí trávit na lůžku většinu dne. Ceník zápůjček je zveřejněn na našich
webových stránkách včetně kontaktu na koordinátora půjčovny. V současné době je velmi důležité zajistit
těm o které pečujeme v domácnosti ty nejlepší podmínky. To je základ pro psychickou pohodu a zlepšení
zdravotního stavu.
Na tuto službu navazuje bezplatná služba sociálního poradenství. Pracovníci mohou poskytnout důležité
informace v oblasti, jak a kde vybavit příspěvky pro osoby se zdravotním postižením. K dispozici je i nová
brožura pod názvem „Rady pro začátečníky“. Informace se týkají vybavení příspěvků na péči, invalidní
důchod, příspěvek na mobilitu, průkaz ZTP, získání finančních příspěvků na zajištění pomůcek, úpravu
bezbariérovosti v domácnosti a mnohé další rady. Mnozí tento publikační materiál ocení a rychleji se
mohou orientovat. Někteří potřebují pomoc s vybavením poukazu na získání vlastní kompenzační pomůcky,
jiní potřebují poradit, jak konkrétně zajistit bezbariérový přístup do domu nebo jak upravit domácnost pro
člena rodiny, který se pohybuje na invalidním vozíku.

Nabídka práce
Česká pošta, a.s. nabízí možnost přivýdělku na pozici sčítací komisař/ka v rámci celostátní akce ,,Sčítání
lidu 2021“.
Podmínky :
- Pevná hodinová sazba 177 – 183 Kč/hod.
- Zaučení formou samostudia
- Sběr dat v terénu podle mobilní aplikace
- Brigáda bude probíhat od 8.3. a od 14.4. do 11.3.2021.
Bližší informace získáte na tel. čísle 734 168 902

Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje informuje

VAROVÁNÍ PRO SENIORY před okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti
V současné době Policie ČR na území okresu Semily eviduje několik případů trestné činnosti, kdy oběťmi
jsou senioři. Jedná se o případy okradení seniorů o finanční hotovost v místě bydliště.
Pachatel se dostavil za seniorkami domů a v některých případech vystupoval jako revizní technik s tím, že
přišel zkontrolovat elektrické spotřebiče, v jiných případech se představil jako zaměstnanec energetické
společnosti buď s tím, že jde provést zápis elektřiny, kdy požadoval i zpřístupnění elektroměru nebo s
legendou, že nejsou uhrazeny poplatky za odebrané energie a tedy bude provedena demontáž elektroměru.
Podvodník vždy požaduje nějakou finanční hotovost, přitom pozorně sleduje seniora, kde má peníze
uložené, poté odvede pozornost a sám nebo za pomoci komplice hotovost odcizí.
Upozorňujeme, že takové služby energetické společnosti nepraktikují!!!
POZOR !!! PACHATELÉ MOHOU PRO PŘÍSTĚ ZMĚNIT LEGENDU
Využívané legendy podvodníků a pachatelů trestné činnosti, kdy nabízí:
-

Broušení nožů, nůžek atp. (přemrštěné ceny)
Výměny okapů nebo jiné práce na domě (výměny nebo opravy, které nejsou potřeba)
Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však jedná pouze
o běžný zámek)
Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné)
Levnější plyn nebo elektřina (pouze záminka, aby byl pachatel vpuštěn do obydlí)
Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod. (pouze záminka, aby byl pachatel
vpuštěn do obydlí)
Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
Údajné těžké životní nebo mimořádné situace - (vylákání peněz na operaci dítěte, na různé služby,
pokuty a poplatky)
Zdravotnické služby v souvislosti s Covid-19: měření teploty, pomoc při vyplňování formuláře na
testy Covid-19 nebo očkování

Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví
v místě jejich bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí osobu vpustit do svého bytu nebo domu, tak
by neměl být doma sám (zavolejte příbuzným, přátelům nebo sousedům a požádejte je, zda by
nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř nevpouštějte). Pokud se nepodaří nikoho z blízkých nebo
známých kontaktovat, dohodněte se s cizí osobou na jiném termínu návštěvy, kdy nebudete doma
sami.
Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen
pootevřené a tak budou moci vyřídit některé věci bezpečněji.
V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neváhejte neprodleně kontaktovat Policii
České republiky na tísňové lince 158.

Místní poplatky v roce 2021

Poplatek za odpad : 540,- Kč na osobu

lze uhradit v jedné částce , prostřednictvím SIPO ( po

dohodě s OÚ) nebo ve dvou splátkách a to:
1.
2.

splátka ve výši poloviny poplatku za odpad do 15.3.2021
splátka ve výši poloviny poplatku za odpad do 15.9.2021

hotově na OÚ nebo na účet KB 4129581/0100, s variabilním symbolem 3722 a číslem popisným.
Plátci přes SIPO platí poplatek měsíčně, tj.1/12 poplatku.

Poplatek ze psa se platí ze psů starších 3 měsíců nejpozději do 30.6.2021.
Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
c) za prvého psa v nájemním nebo bytovém domě
d) za druhého a každého dalšího psa téhož majitele
v nájemním nebo bytovém domě
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele z písmene e)

100,-Kč
150,-Kč
150,-Kč
225,-Kč
50,-Kč
75,-Kč

Nová kniha ,,Semilsko z nebe“

Naše obec se zapojila do projektu s názvem ,,Česko z nebe“ , jejíž součástí je nová kniha ,,Semilsko z nebe“
zachycující zajímavá místa našeho krásného regionu z výšky. V knize najdete nejenom unikátní fotografie,
ale také informace k danému místu.
Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu

470,- Kč.

__________________________________________________________________________________________
Nová služba občanům – InfoKanál – rozesílání zpráv pomocí sms
Více informací v samostatném letáčku

ČEZ Distribuce, as.
Informace ohledně změny v oznamování plánovaných odstávek elektrické energie je na samostatném letáčku,
který je přílohou tohoto infoletáku.

Odpadové hospodářství v roce 2021

Zákonodárci na konci roku 2020 schválili nový zákon o odpadech s platností od 1.1.2021. Tento zákon
zásadně mění systém poplatků za uložení odpadů na skládky, kdy dochází k jeho podstatnému navýšení.
Přijetím zákona se tak obcím navýší náklady v odpadovém hospodářství. Navíc do roku 2030 musí obce
zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu. Podle údajů ze statistik se
nyní třídí pouze 38 %.
Abychom v naší obci podpořili třídění odpadů, tak letos plánujeme rozšíření míst, kde budou nově umístěné
nádoby na tříděný odpad.
Dle doporučení ministerstva vnitra by měla každá obec zpracovat novou obecně závaznou vyhlášku s platností od roku 2022, která bude řešit nové nastavení obecního systému odpadového hospodářství včetně
poplatků.
Žádáme všechny občany a chalupáře o zodpovědný přístup k nakládání s odpady a svědomité třídění. Bohužel se často stává, že v nádobách je vhozený odpad, který tam nepatří. Naším společným cílem by měla
být snaha o minimalizaci směsného komunálního odpadu. Budeme tak šetřit své peníze, ale i životní prostředí.

