Obec Levínská Olešnice
INFORMACE PRO OBČANY č. 4 – březen 2021

Vážení spoluobčané,
za několik málo dní budou Velikonoce. Velikonoce patří mezi významné křesťanské svátky a obecně jsou vnímány jako svátky jara. Příroda se probouzí ze zimního spánku, sluníčko má blahodárný vliv na naši psychiku a co
nevidět na našich zahrádkách rozkvetou první jarní květiny. Každoroční koloběh života, na který jsme byli po
dlouhá desetiletí zvyklí, tedy až do roku 2020.
Bohužel také letošní Velikonoce budeme s největší pravděpodobností prožívat stejně jako ty loňské, ve speciálním
režimu.
Současný nouzový stav je vyhlášen do 28. března. Stávající vláda oznámila, že opětovně požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. I kdyby k prodloužení nedošlo, jedno je jisté - nedá se očekávat nějaké výraznější rozvolnění.
Velký pátek letos připadá na 2. dubna a Velikonoční pondělí na 5. dubna. Oba dva dny jsou státními svátky a před
námi jsou celé čtyři dny volna. Velikonoce jsou spojeny s mnoha zvyky a obyčeji. Mnozí z nás si neumí představit svátky jara bez upečeného beránka či mazance, obarvených vajíček nebo volno stráví aktivním odpočinkem či
jarním úklidem.
Pokud stále budou platit vládní opatření a nařízení a my nebudeme moci cestovat za rodinami, ostatními příbuznými, přáteli, koledovat ve skupinách a s největší pravděpodobností ani překročit hranice okresu, tak s tím nic
neuděláme.
Věřím, že každý najdeme způsob, jak si zpříjemníme letošní svátky jara a uděláme radost nejenom sobě, ale i
svým nejbližším.
Jakkoliv se chystáte prožít nadcházející dny, za celý obecní úřad Vám přeji hodně zdravíčka, pozitivní energii,
pohodu a jen samé dobré zprávy .
Zdenka Nosková
starostka obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice
Místo konání: kulturní dům Levínská Olešnice – zasedací místnost
Datum a čas: 31. 3. 2021 - od 18 00 hodin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. AR-06/2020
Projednání dokumentu ,,Strategie rozvoje mikroregionu Jilemnicko 2021-2027“
Různé
Závěr

Zahájení kompostovací sezony 2021
Oznamujeme, že od 1. dubna 2021 bude zahájena kompostovací sezona. Zelené kontejnery budou odkryty a
občané do nich mohou odkládat vytříděný bioodpad.
Kontejnery jsou opatřeny samolepkou bioodpad, která specifikuje možné složení obsahu kontejneru.
Do kontejneru patří :

Do kontejneru nepatří :

Tráva, listí, seno, plevelné rostliny,
zbytky z rostlin
Dřevo – pouze větve do průměru 5
cm a délky 2 m !!!

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje
kosti, kůže, uhynulá zvířata
hnůj, exkrementy masožravých zvířat
kořeny, pařezy, znečištěné piliny, kamení,
plasty, sklo, kov, ostatní komunální odpad
další biologicky nerozložitelné odpady

Takto vytříděný bioodpad se dle potřeby odveze na komunitní kompostárnu do Bukoviny, kde se bude dále
zpracovávat. Konečným produktem je kvalitní kompost, který je možné po dohodě odebrat. V případě zájmu
kontaktujte starostku obce.
Prosíme opětovně občany, aby do kontejnerů neumísťovali velké větve, ale pouze prořez z keřů !!!
Silnější větve odkládejte vedle kontejnerů, následně budou odvezeny a zlikvidovány štěpkováním.
Věřím, že každý z Vás bude ke třídění bioodpadu přistupovat zodpovědně a nebude do kontejneru vhazovat nic,
co tam nepatří. Děkujeme za pochopení.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu - 10.dubna 2021 sobota
Firma SKS s.r.o. uskuteční sběr nebezpečného odpadu na těchto stanovištích :

Levínská Olešnice – 13,35 hod. -- 13,45 hodin - před obecním úřadem
Levínská Olešnice – 13,50 hod. – 14,00 hodin - před KD
Žďár u St. Paky - 14,05 hod. -- 14,10 hodin - na rozcestí u rybníčka
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
▪ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů ▪ Oleje a tuky ▪ Absorpční činidla (znečištěný
textilní materiál) ▪ Barvy, lepidla a pryskyřice ▪ Rozpouštědla ▪ Kyseliny ▪ Zásady (hydroxid) ▪ Nepoužitá léčiva
(léky) ▪ Pesticidy (hnojiva) ▪ Akumulátory, baterie, články a zářivky POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v
uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

PNEUMATIKY - - odebere obec na výše uvedených stanovištích v uvedených časech !
Nebude přijímáno následující:
▪ Elektro ▪ Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. ▪ Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Svoz velkoobjemového odpadu - 10. dubna 2021 (sobota)
Do velkoobjemového odpadu lze odkládat :
peřiny, matrace, koberce, lina atd.
Vůz bude přistaven na těchto stanovištích :
8.30 hodin - Obecní úřad v Levínské Olešnici
9.00 hodin - kulturní dům v Levínské Olešnici
9.30 hodin - autobusová zastávka Žďár
Do odpadu nepatří : pneumatiky, barvy a chemie, dřevo, železo, plasty, papír, sklo,
elektrospotřebiče, apod. !!!!!!
Žádáme občany, aby odpad předávali osobně a pomohli s jeho naložením na přistavený vlek.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Roztoky u Jilemnice
Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy dne 22. 3. 2021 vydal Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích z důvodu rekonstrukce silnice III/28411, etapa 1 a 4 + oprava mostu 28615-2. Rekonstrukce bude
probíhat v termínu od 29.32021 až do 9. 11. 2021 a z tohoto důvodu dojde k úplné uzavírce silnice do obce Roztoky u Jilemnice.
V případě návštěvy tamního zdravotního střediska či cestě do Jilemnice doporučujeme získat více informací
( uzavírka silnice- etapy, návrh objízdných tras, dopravní značení atd. ) např. na webových stránkách obce
Levínská Olešnice v sekci úřední deska : http://www.levinskaolesnice.cz/urad-2/uredni-deska/

Nabídka respirátorů třídy FFP2
Obec Levínská Olešnice ve spolupráci s HZS Libereckého kraje nabízí zdarma respirátory třídy FFP2.
Tyto respirátory jsou primárně určeny sociálně slabším občanům, občanům v hmotné nouzi a dalším osobám,
které si respirátory nemohou či nejsou schopni zajistit.
Respirátory je možné si vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách, popřípadě zavolejte a my Vám je
doručíme.

Svoz tříděného odpadu
Obecní úřad Levínská Olešnice oznamuje občanům, že svoz tříděného odpadu (barevných pytlů) v obou našich
obcích se uskuteční v pátek 29. března 2021 v odpoledních hodinách !!!
Svoz provedenou členové SDH Levínská Olešnice, pytle s odpadem přistavte dle zvyklostí.

