Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 3/2021

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 3/2021
Březen 2021
Tel:
Tel. starosta:
web:
email:
Knihovna:

Obec Libějovice
Libějovice 26
387 72 Libějovice
383 382 064, 725 031 368
606 692 079
www.libejovice.cz
podatelna@libejovice.cz

Na základě usnesení vlády je Obecní knihovna otevřena pouze formou výdejového
okénka
Po dobu uzavření Obecní knihovny není internet přístupný.

Veřejný internet:

Zprávy z radnice
 Úřední hodiny pro veřejnost:
Obecní úřad:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pošta:

8 - 11
---------8 - 11
-----------------

15 - 17
---------15 - 17
-----------------

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Jednota:
8 – 11
8 – 11
---------8 – 11
8 – 11

------------------12,30 – 15,30
-------------------

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

6,00 – 11,00
6,00 – 10,00
6,00 – 10,00
6,00 – 10,00
6,00 – 10,00
7 - 10

12,30 - 15
10,30 - 13
10,30 - 13
12,30 - 15
----------

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2021:
6. 4.

20. 4.

4. 5.

18. 5.

1. 6.

15. 6.

29. 6.

13. 7.

27. 7.

Plast a nápojový karton se vybírá každou první sobotu v měsíci od 8:00 hod.
Zároveň je možné, od 8:00 do 9:30 hod., na malém hřišti v Libějovicích odevzdat papír, železo, elektrošrot,
olej z kuchyně a žárovky.

Zaměstnanci a zastupitelé obce Libějovice
přejí Všem občanům krásné
VELIKONOCE
Žádáme Vás o strávení velikonočních svát ků pouze v kruhu rodinném
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Známka na popelnice

Od 6. 4. 2021 je nutné mít na popelnici vylepenou novou známku na rok 2021 – červená.
Žádáme vás o odstranění ostatních známek z nádob.

 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

1. 3. – 4. 3.

5. 3. – 11. 3.

12. 3. – 18. 3.

19. 3. – 25. 3.

26. 3. – 1.4.

2. 4. – 8. 4.

9. 4. – 15.4.

16. 4. – 22.4.

23. 4. – 29.4.

30. 4. – 6.5.

7. 5. – 13.5.

14. 5. – 20.5.

21. 5. – 27.5.

28. 5. – 3.6.

4. 6. – 10.6.

11. 6. – 17.6.

18. 6. – 24.6.

25. 6. – 1.7.

2. 7. – 8.7.

9. 7. – 15.7.

16. 7. – 22.7.

23. 7. – 29.7.

30. 7. – 5.8.

6. 8. – 12.8.

13. 8. – 19.8.

20. 8. – 26.8.

27. 8. – 2.9.

3. 9. – 9.9.

10. 9. – 16.9.

17. 9. – 23.9.

24. 9. – 30.9.

1. 10. – 7.10.

8. 10. – 14.10.

15. 10. – 21.10.

22. 10. – 28.10.

29. 10. – 4.11.

5. 11. – 11.11.

12. 11. – 18.11.

19. 11. – 25.11.

Kontejner bude převážen ze čtvrtka na pátek.
CO LZE VHODIT:
 VEŠKERÉ ROSTLINNÉ ZBYTKY (TRÁVA, LISTÍ, KŮRA, ŠTĚPKY, PILINY, ODPAD ZE ZAHRÁDKY)
 ODPAD Z KUCHYNĚ (POUZE ROSTLINNÉ ZBYTKY, OVOCE, ZELENINA)
Je zakázáno do kontejneru ukládat uhynulá zvířata, kůže, vnitřnosti, kosti a zbytky jídel včetně pečiva!!!
Dále žádný materiál nerostlinného původu.

 Sčítání lidu 2021
Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst
se jednoduše a bezpečně online
prostřednictvím elektronického sčítacího
formuláře https://www.scitani.cz/
Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář.
V případě, že budete potřebovat pomoc
s online sčítáním, můžete se obrátit na
pana starostu tel: 606 692 079
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 Stavba ČOV Libějovice
Na základě vydaného stavebního povolení pro zadavatele stavby Obec Libějovice, zastoupené
zodpovědnou osobou Janem Chrtem, starostou obce, telefon 606 692 079, bude ve dnech 6. 4. 2021
až 5. 4. 2022 probíhat realizace stavby „Kanalizace a ČOV Libějovice“.
Hlavním zhotovitelem je firma Auböck s. r. o., zastoupená stavbyvedoucím Pavlem Smetanou tel.
774 101 362 a mistrem panem Oldřichem Plávkem 602 716755
Koordinaci bezpečnosti práce zajišťuje zadavatelem stavby určený koordinátor Jiří Iral č. tel. 777 741 930,
č. osvědčení: ROVS/758/KOO/2014
V obci bude zvýšený pohyb nákladních vozidel. Hlavní příjezd na stavbu ČOV Libějovice bude pod
bývalým JZD okolo č. p. 99, 98, 108 a ostatních nemovitostí bez č. p. směr rybník Nový pod Libějovicemi a
ČOV.
Na staveništi budou probíhat následující práce – zhotovení:
 hlavních kanalizačních řádů
 čistírna odpadních vod
 kabelová a vodovodní přípojka ČOV
 příjezdová komunikace k ČOV
V rámci povolené stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit Vaše
obvyklé zvyklosti a ztížit Vám Váš pobyt. V zájmu zhotovitele je, aby k tomu docházelo co nejméně.
Současně je v zájmu zhotovitele, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají
právní předpisy, ale i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí.
Proto se řiďte následujícím upozorněním:
 respektujte výstražné cedule a dodržujte uvedené zákazy a příkazy,
 respektujte provizorní dopravní značení na dotčených komunikacích
 řiďte se pokyny pracovníků stavby,
 pohybujte se pouze po vyznačených cestách,
 nezdržujte se v nebezpečných prostorech stavebních strojů, které jsou dány dosahem pracovního
zařízení zvětšeným o 2m,
 vyhýbejte se místům s nebezpečím pádu do výkopu, může dojít k uvolnění zeminy a jejímu sesutí do
výkopu,
 při cestě z domova a zpět si uvědomte, že nelze zajistit rovné a upravené zpevněné cesty a proto
používejte tomu odpovídající obuv,
 uvědomte si, že zodpovídáte za své děti, a proto je hlídejte a náležitě informujte o nebezpečích,
které na ně na stavbě číhají,
 s uvedenou informací seznamte i osoby, které Vás navštěvují (známé, listonoše, lékaře apod.),
 pokud budete v období rekonstrukce řešit specifické problémy (dovoz uhlí, dodání zboží,
nadměrných výrobků atp.) vždy hledejte způsob řešení u výše uvedených zástupců zhotovitele,
 budete-li mít dojem, že zhotovitel nebo některý jeho dílčí zhotovitel porušuje svojí činností zásady
bezpečnosti práce, projednejte tuto skutečnost s vedoucím zaměstnancem stavby nebo
s koordinátorem BOZP,
 nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným
nebezpečím zavalení, zasypání apod. s možnými vážnými zdravotními následky.
Věříme, že omezení způsobená touto výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a
dokončené dílo, které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální spokojenosti, a děkujeme za pochopení
všech dočasných souvisejících omezení ve Vaší obci.
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Kultura
 Obecní knihovna Libějovice
Na základě usnesení vlády je Obecní knihovna otevřena pouze pro výdej objednaných knížek (výdejové
okénko) - objednávat můžete emailem: knihovnalibejovice@seznam.cz nebo na tel: 731 514 472.

 Významná životní jubilea
V dubnu oslaví své významné životní jubileu
Kadlecová Helena
Čížková Jiřina
Pícha Antonín
Pícha Josef

85 let
70 let
55 let
55 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Oslavencům nad 70 let bude gratulace předána osobně.
___________________________________________________________________________________
Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec“ periodický tisk územního samosprávného celku obce Libějovice
e.č. MK ČR E 20707 Veškeré své připomínky a náměty přijímáme vždy do 25. v měsíci.
Periodicita měsíční, vydáno 31. 3. 2021
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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