Obec Levínská Olešnice
INFORMACE PRO OBČANY č. 2- březen 2022
Vážení spoluobčané, sousedé,
dovoluji si začít několika větami, které jsem psala v závěru svého sloupku v únorovém Infoletáku č. 1.
,, Jsme na začátku roku a dopředu nevíme, jaký ten rok bude. Chtěla bych Vám všem popřát hlavně pevné
zdraví a také to, aby rok 2022 byl rokem pohody, klidu a dobrých mezilidských vztahů.“
Realita posledních dnů a týdnů je však jiná, než jakou bychom si ji přáli. Těšili jsme se z toho, že snad koronavirus je již minulostí a místo něj řešíme navýšení cen za energie, stavební materiály či skokové ceny
za pohonné hmoty.
Ve čtvrtek 17. února po několika letech o sobě opět dala vědět Oleška, která způsobila záplavy v obci a
podle výše hladiny jsem vyhlásila druhý povodňový stupeň a svolala členy Jednotky SDH Levínská Olešnice. Hasiči rozváželi k zaplaveným nemovitostem pytle s pískem, někde pomáhali s čerpáním vytopených
sklepů nebo se podíleli ve spolupráci s HZS Jilemnice na odstranění popadaných stromů. Dobrou zprávou
je, že nedošlo k závažným majetkovým škodám, ani nikdo z občanů nebyl zraněný a nemusel opustit svůj
dům. Ještě jednou bych všem členům SDH chtěla poděkovat za jejich pomoc.
24. února 2022 Ruská armáda vojensky zaútočila na Ukrajinu. S rozpínavostí Ruska, tehdejšího SSSR
máme i my Češi své špatné zkušenosti v souvislosti se srpnem 1968. Nyní Ukrajina brání svou samostatnost
za velké finanční, humanitární či vojenské podpory okolních států a ostatních vyspělých zemí světa.
Určitě každý z nás osobně známe nějaké občany Ukrajiny, kteří tady pracují, spousta z nich už v Čechách
žije dlouhodobě. Za naši obec ( myšleno obě její místní části ) v evidenci obyvatel neevidujeme žádné občany Ukrajiny, proto jsme v prvních dnech války nebyli požádáni o pomoc ohledně ubytování pro nově příchozí občany z Ukrajiny. Všichni sledujeme sdělovací prostředky a víme, jak se situace vyvíjí a předpokládá se, že stávající nabízené ubytovací kapacity nebudou stačit.
Ve středu 16.32022 vláda jednala o možnostech ubytování uprchlíků v soukromém sektoru, v krajských, ale
také obecních zařízeních a měla se projednávat možnost kompenzací pro poskytovatele ubytování. Snad se
tato věc podaří co nejdříve vyřešit.
Na základě informací, které máme, vše nasvědčuje tomu, že počet uprchlíků, převážně žen a dětí, bude
stoupat a je potřeba podat pomocnou ruku. Tímto odpovídám na několik dotazů, jestli také v našich kulturních domech budeme mít uprchlíky. Situace se špatně odhaduje, ale v případě, že bude potřeba dočasně poskytnout prostory v kulturních domech, tak tuto pomoc zajistíme, byť se hledají vhodnější ubytovací prostory, protože se předpokládá dlouhodobější ubytování.
Poslední dny se potvrdilo, že jsme solidární s ukrajinským lidem a posílali jsme peníze na účty humanitárních organizací nebo jsme podpořili materiálním darem sbírky, které pořádali organizace, spolky či dobrovolníci. Obec Levínská Olešnice poslala 10 000,- Kč na účet organizace Člověk v tísni a dalších 10 000,Kč na účet Českého červeného kříže. Materiální sbírku vyhlásil SDH Žďár. Každému bych chtěla poděkovat, kdo už nějakým způsobem pomohl, nebo ještě v následujících týdnech či měsících pomůže. Každá pomoc je důležitá, ať už jsme ji poskytli třeba před týdnem nebo budeme pomáhat za pár měsíců.
Liberecký kraj zřídil Krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům (KAPCU), ve kterém jsou lidem
z Ukrajiny poskytovány základní informace, dále je spuštěna infolinka 950 471 673 a e-mail :
ukrajina@hzslk.cz.
Obec je v kontaktu s vedením krizového řízení Města Jilemnice, hejtmanem Libereckého kraje panem Půtou nebo krizovým řízením HZS LK. Praktický téměř každý den na obec přichází informace, jak postupovat
v těchto dnech.
Vážení spoluobčané,
pokud přímo v naší obci nastanou nové skutečnosti v souvislosti s děním na Ukrajině a jejími lidmi, kteří
utíkají před válkou, budete o tom informováni.
V úctě

Nosková Zdeňka, starostka obce

Zahájení kompostovací sezony 2022
Obecní úřad v Levínské Olešnici tímto oznamuje, že v pátek 1. dubna 2022 bude zahájena
kompostovací sezona. Tento datum je stanovený mimo jiné také podle připravenosti kompostáren
přijímat nový bioodpad.

Prosíme opětovně občany, aby do kontejnerů neumísťovali větve ze stromů a
keřů, ale odkládali je vedle kontejneru, kde budou seštěpkovány.
Upozornění - pouze větve do průměru 5 cm a délky 2 m !!!
Zelené kontejnery v obou částech obce budou odkryty a občané do nich mohou odkládat
vytříděný bioodpad rostlinného původu.
Kontejnery jsou opatřeny samolepkou bioodpad, která specifikuje možné složení obsahu
kontejneru.

Do kontejneru patří :
Tráva, listí, seno,
plevelné rostliny,
zbytky z rostlin
čisté piliny, drobné větve

Do kontejneru nepatří :
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.
Věřím, že každý z Vás bude ke třídění bioodpadu přistupovat zodpovědně a nebude do kontejneru
vhazovat nic, co tam nepatří. Děkujeme za pochopení.
__________________________________________________________________________________________

Ukončení služby ,,Nákup do tašek“
Pan Jiří Manych z Pecky, který pro občany obou našich obcí zajišťoval službu ,,Nákup do tašek´´
nám oznámil, že ke dni 31. března 2022 již nebude zajišťovat rozvoz nákupů.
Důvodem jsou vysoké režijní náklady ( zdražení energií a pohonných hmot ).
Obec navázala s panem Manychem spolupráci od doby, kdy došlo k uzavření místní prodejny potravin.
Víme, že některým z Vás to může způsobit komplikace, a proto jednáme s jinými prodejci potravin,
kteří by v rozvozu potravin pokračovali. Samozřejmostí je, že by obec tuto službu i nadále financovala, tak
jako tomu bylo doposud.
V tuto chvíli ještě nevíme, zda nám některý z oslovených podnikatelů vyjde vstříc.

Základní informace pro občany k zahájení svozu odpadů novou společností
-

Zahájení svozu společností EKO Jilemnicko od 1.4.2022 ( svozová auta zelené barvy)

-

Od 14.3. do 30.6.2022 bude probíhat postupné přelepování a čipování plastových nádob v obcích (vlastních i pronajatých). Kovové popelnice nebudou očipovány.

-

Pokud je to možné, označte stávající plastové nádoby svým příjmením a číslem popisným, aby bylo snadnější a rychlejší identifikovat při novém přelepování uživatele.

-

Až budeme znát přibližný termín čipování a přelepování popelnic, informaci zveřejníme v rozhlase, na webových stránkách obce a výlepových plochách.

-

Čipování a přelepování popelnic by mělo bezprostředně navazovat na svoz odpadů,
proto bude nezbytné ponechat popelnice u cesty.

-

Obecní úřad poskytne součinnost pracovníkům EKO Jilemnicko s.r.o. a o totéž prosíme
Vás, občany.

-

V případě poškození vaší soukromé nádoby, která již byla očipována a označena, obdržíte náhradou novou do pronájmu (úhrada nájemného dle dohody s obcí či městem)

Kovové nádoby :
-

Od 14.3. do 31.12.2022 bude probíhat postupná výměna kovových nádob za plastové
opatřené čipem a logem EKO Jilemnicko. Od 1.1.2023 nebudou kovové popelnice sváženy.

-

Ty domácnosti, které mají kovové nádoby, obdrží během dubna nové, již očipované a
polepené plastové nádoby. Nejdříve naplňte a přistavte k vývozu kovovou nádobu,
poté informujte obec, která zajistí jejich odběr. Jedná se pouze o ty nádoby, které jsou
pronajaté.

Plastové pytle :
-

Do oběhu přichází nové svozové pytle s logem EKO Jilemnicko, staré pytle s logem
Marius Pedersen nevyhazujte, budou po přechodnou dobu dále sváženy (nejdéle však
do 31.12.2022)

Termíny svozů :
-

Důležité !

popelnice – (SKO ) – každý sudý týden - čtvrtek

platí stejně jak pro Levínskou Olešnici, tak pro Žďár ( změna u Žďáru !!! )
-

svozové dny : 7. dubna, 21. dubna

-

do plastových popelnic vhazujte úplně vychladlý popel

-

kontejnery na sběrných místech ( plast a papír ) a barevné pytle - svoz bude
probíhat každý lichý týden – čtvrtek

-

svozové dny : 14. dubna, 28 .dubna

Barevné pytle :
-

sběr barevných pytlů – v minulém infoletáku jsme informovali o novém způsobu
likvidace těchto odpadů, tj. že budete mít možnost po jejich naplnění je průběžně
odnášet na nově zřízené stanoviště. Zhotovitel, u kterého jsme nechali vyrobit tři
přístřešky, se dostal do mírného skluzu s jejich výrobou, a proto bude zatím jeden
přístřešek instalován do Žďáru vedle autobusové zastávky.

-

Občany v Levínské Olešnici žádáme, aby své naplněné pytle zatím nechávali
doma, tak jako doposud. Jakmile budou přístřešky na svém místě – u kulturního
domu, tak Vás o tom budeme informovat standartním způsobem. DĚKUJEME.

Pokud budete mít k odpadům jakékoliv dotazy, obraťte se na obecní úřad, kde Vám je rádi
zodpovíme.
Uděláme vše pro to, aby nová společnost EKO Jilemnicko s.r.o., kterou vlastní všech 21 obcí v rámci
Jilemnicko-svazku obcí, fungovala k Vaší plné spokojenosti.
Případné problémy budeme ihned řešit.

Zahájení činnosti ordinace dětského lékaře
Předáváme informaci všem rodičům, že se podařilo zajistit dětskou lékařku do ordinace ve Studenci
a Roztokách u Jilemnice, paní doktorka bude ordinovat od dubna 2022.
Těšit se můžete na moderně zrekonstruované prostory ve zdravotním středisku ve Studenci.

Do nových ordinací dětského lékaře se můžete přihlašovat u sestry A. Tůmové na tel. 722 274 725
nebo na emailu pediatrstudenec@seznam.cz

Sjezd rodáků a přátel obce Levínská Olešnice
Jak jsme Vás už informovali, v termínu 24. – 26. června 2022 se uskuteční sjezd rodáků a přátel obce.
Vzhledem ke skutečnosti, že obec nedisponuje adresami všech rodáků, aby jim přeposlala pozvánku, máme
na Vás prosbu.
Dejte vědět svým příbuzným a známým, že se po dlouhých 12 letech opět koná sjezd rodáků a přátel Obce
Levínská Olešnice a pozvěte je k nám.
Rádi všechny přivítáme a budeme se těšit na společně strávený čas.
Děkujeme za spolupráci.

Obec Levínská Olešnice ve spolupráci s MŠ Levínská Olešnice pořádá

JARNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÁKY
Sejdeme se v pátek 25. 3. 2022 od 16. hod. v zasedací místnosti KD Levínská Olešnice.
Společně strávíme příjemné pozdní odpoledne plné jarního tvoření.
Co s sebou: ostré nůžky, jehlu, tavnou pistoli
Osobně nebo telefonicky se hlaste do 22. 3. 2022 u p. Crhové na OÚ (tel.: 481 595 054)
Drobnost ke kávě vítána.

Těšíme se na Vás.

V sobotu dne 16. dubna 2022 se uskuteční odvoz

VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
(peřiny, matrace, koberce, keramika apod.)
Vůz bude přistaven:

8 30 hod. - Obecní úřad v Lev. Olešnici
9 00 hod. - Kulturní dům v Lev. Olešnici
9 30 hod. - autobusová zastávka Žďár

Do odpadu nepatří: pneumatiky, barvy a chemie, dřevo, železo, plasty, papír,
sklo, elektrospotřebiče, apod.

Pošta Partner - Informace o změně otevírací doby
Horka u Staré Paky od 1.2.2022

Pondělí: 8.00 - 10.00 hod
Úterý : 8.00 - 10.00 hod
Středa: 14.00 - 16.30 hod
Čtvrtek: 13.30 - 15.30 hod
Pátek: 13.30 - 15.30 hod

Nabídka kompostu z kompostárny
Aby bylo možné zahájit novou kompostovací sezonu, je potřeba nejdříve ze všech kompostáren vyvozit
loňský kompost.
Tak jako v minulých letech, kompost přivezeme v pondělí 4. dubna 2022 - dopoledne na parkoviště před
kulturní dům v Levínské Olešnici.
Kompost bude zdarma k volnému rozebrání.

