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Vážení spoluobčané,
čtete další zpravodaj věnovaný především informacím o
podzimních sběrech, které naši obec čekají hned na začátku září. Chtěl bych vám na tomto
místě poděkovat za zodpovědný přístup k likvidaci odpadů, který se projevuje úbytkem
černých skládek na území Čisté, ale především stoupajícím objemem vytříděného odpadu,
který je z naší obce odvážen k dalšímu využití. Věřím, že tento trend bude pokračovat a i
v podzimních sběrech se objeví takový odpad, který má být těmito cestami likvidován. Jen
připomínám, že elektroodpad odevzdaný obci přinese obecnímu rozpočtu drobný příjem,
kdežto za odevzdaný v rámci nebezpečného odpadu musíme naopak zaplatit…..
V srpnu v obci proběhlo setkání seniorů a cyklotoulání. Obě akce byly velmi zdařilé
a podrobnosti o nich se zde také dočtete. Zastupitelé jednali i během léta, kdy se
především řešilo výběrové řízení na rekonstrukci prostor obecního domu čp. 152. Protože se
prvně vyhlášená soutěž minula účinkem, musela být zrušena a následně v srpnu vypsána
znovu. Její výsledek budou na svém neplánovaném jednání zastupitelé projednávat ve
středu 2. září. Práce by pak mohly začít prakticky ihned.
Řádné zasedání se pak připravuje na konec září, kdy budou zastupitelé schvalovat i
zákaz podomního a pochůzkového prodeje v naší obci, aby se předešlo nepříjemným
situacím při obtěžujícím prodeji elektřiny a dalších komodit a zboží v našich domácnostech.
Tomuto je věnována i příloha vložená do zpravodaje, kterou poskytla organizace dTest,
o.p.s.
Váš starosta

Pátek 4. září 2015, 15:00 – 18:00 hodin
Sběr elektroodpadu - v čp. 30 (pod školou)
Sběr objemného odpadu – nádvoří školy
(Do objemného odpadu nebude přijato dřevo, recyklovatelný odpad /papír,
plasty, PET obaly, tetrapakové obaly a skleněné obaly/. Dále kovový odpad,
elektroodpad a nebezpečný odpad. Je zakázáno odkládat odpad bez pokynu
pracovníka obecního úřadu)

Sběr železného šrotu – po celé obci
(Sběr železného šrotu provedou dobrovolní hasiči od 15:30 hodin od dolní
části obce směrem k Horkám. Železo laskavě připravte ke komunikacím, kde
bude naložen. Pokud potřebujete odvézt sběr od domu, dohodněte toto na
tel.čísle 602216907).

Sobota 5. září 2015, 8:00 – 12:00 hodin
Sběr elektroodpadu - v čp. 30 (pod školou)
Sběr objemného odpadu – nádvoří školy
(Do objemného odpadu nebude přijato dřevo, recyklovatelný odpad /papír,
plasty, PET obaly, tetrapakové obaly a skleněné obaly/. Dále kovový odpad,
elektroodpad a nebezpečný odpad. Je zakázáno odkládat odpad bez pokynu
pracovníka obecního úřadu)

Neděle 6. září 2015
Sběr nebezpečných látek komunálního odpadu:
10:40 – 10:50 horní autobusová zastávka
10:55 – 11:05 obecní úřad
11:10 – 11:20 před Suchánek & Walraven s.r.o.
(Žádáme občany, aby elektrospotřebiče odevzdávali do elektroodpadu, nikoli do
nebezpečného odpadu. Za odvoz s nebezpečným odpadem obec platí, za elektroodpad
naopak drobné finance dostává.)
Pokud byste potřebovali s odpadem (kromě kovů) pomoci, můžete kontaktovat
obecní úřad (481 596 105, ou.cista@iol.cz), který zprostředkuje jeho odvoz na
sběrné místo. Toto je ovšem placenou službou, kterou budete muset Obci
vyrovnat

Co se dělo, co se děje (informace z obce)
Na čtyři desítky seniorů zavítaly ve středu
5. srpna 2015 na pravidelné setkání dříve
narozených, které kulturní komise obce
uspořádala netradičně na komunitním
plácku v Markvaticích. Za podpory
dobrovolných hasičů, kteří zajistili
dopravu i rozšíření kapacity posezení,
proběhlo vše ke spokojenosti příchozích, z
nichž někteří přišli pěšky, využili dopravy,
nebo přijeli svými auty či na kole. Sedělo
se, povídalo, vzpomínalo, ale došlo i na
opékání uzeniny na ohništi a na další
občerstvení. Jedinou kaňkou na příjemném podvečeru bylo velké množství vos, které
obtěžovaly všechny bez rozdílu věku a některým dokonce uštědřily bolestivé žihadlo.
Říjnové posezení proběhne ve Spolkovém domě a bude se hodnotit rok letošní a
plánovat aktivity do toho příštího.
*************
V sobotu 22. srpna 2015 uspořádala obec další
ročník cyklotoulek Podkrkonoším, letos s
názvem Čisteckej pedál. Celkově se
zaprezentovalo na 120 bikerů, na trasu jich pak
vyrazilo 109. Nejmladším účastníkem akce byl
desetiletý Zdeněk Pipek z Nové Paky.
Nejstarším účastníkem jednasedmdesátiletý
Jan Honců z Mrklova. Raritou byl čistečák
Lukáš Grof, který trasu zdolal na starém kole
Schwarz. Okruh měl něco málo přes šedesát
kilometrů a vedl z Čisté na Borovnici, Stupnou, Pecku, Vřesník, Zvičinu, Bílou
Třemešnou, přehradu Les Království, Dubenec, Debrnné, Nové Zámky, Poštmistrův
kopec, Slemeno, Dolní Kalnou, Bukovinu a zpátky do Čisté. Účastníci se podívali třeba
ke kostelíku sv. Máří Magdaleny nad Stupnou, na hrad Pecka, na přehradu Les
Království a na další zajímavá místa našeho regionu. Po cestě bylo domluveno
občerstvení v hospůdkách nebo kioscích a v lesích pod Zvičinou byla občerstvovací
stanice připravená pořadateli. Po návratu do Čisté na cyklisty čekal v zázemí
zapůjčeném Svazkem obcí Jilemnicko gulášek a Svijanské pivo, nebo nealkoholické
občerstvení. Hlavním organizátorem akce byl Martin Urban, kterému pomáhali další
nejen čistečtí pomocníci. Poděkování patří patří Martinu Křížkovi, Růženě a Janu
Hekovým, Pavlu a Lence Brendlovým, Jarče a Vítkovi Kordovým. Svou čtyřkolkou vozil
po trase fotografa Petra Navrátila (fotografie najdete ve fotogalerii obecních stránek)
Luboš Lejdar. Program po dojezdu moderoval Jéňa Horáček. Obrovský dík také všem
sponzorům. Za zmínku stojí podpora od Restaurace Čistá, firmy Setter, a.s., Jana
Kratochvíla nebo soukromého zemědělce Františka Petružálka či Potrovin Romany
Hamplové. Ale také od Podkrkonošské uzeniny, Potravin Anton, pivovaru Svijany,
ČSOB Nová Paka a dalších. Jejich seznam je dlouhý a obsahuje jak místní podnikatele a
živnostníky, tak i firmy z celého regionu. Jen trochu zamrzí, že se na trasu vydalo málo
místních. Ale třeba se to příští rok změní....

Informace z obce
• Stejně jako v Čisté, probíhá letos digitalizace katastrálního území
také v sousední Borovnici. Protože na katastru této obce mají své
pozemky i čistečtí občané, informujeme, že ve dnech 14. a 29. září
bude na obecním úřadě v Borovnici k nahlédnutí obnovený
katastrální operát (mapa převedená do digitální podoby). V těchto
dnech od 10. do 15. hodin zde bude rovněž přítomen pracovník
katastrálního úřadu. V jiné dny je možné se s obnoveným operátem
po telefonické dohodě seznámit na katastrálním pracovišti v
Trutnově. Od 14. do 29.9.2015 budou data zveřejněna i na internetu.
• Zastupitelstvo obce připravuje nařízení, kterým se na území naší
obce zakáže podomní a pochůzkový prodej. Snahou je zabránit
nájezdům prodejců elektřiny, vysavačů, dek a bůhvíčeho všeho na
domácnosti a zneužívání důvěřivosti především seniorů o výhodnosti
těchto nabídek. Jednat o této věci budou zastupitelé v závěru září.
• Od září budou probíhat v budově obecního úřadu stavební práce,
které přinesou drobná omezení ve fungování obecního úřadu,
poštovní přepážky, knihovny a dětské poradny, protože všude se
budou měnit dřevěné dveře za nové protipožární a v přízemí bude
instalováno zdvihací zařízení pro překonání schodů za vstupními
dveřmi. Akce je dotována Ministerstvem pro místní rozvoj a
Dotačním fondem Libereckého kraje. Podrobnosti o omezeních ještě
nejsou známy a budou včas zveřejněny. Snahou je vše dělat tak, aby
byl provoz budovy co nejméně narušen.
AVIZOVANÉ AKCE
V sobotu 29. srpna ve 14:00 hodin vyrazí ze školního dvora skupiny malých i starších
dětí na tradiční závěr prázdnin – Šipkovanou. Po trase budou společně plnit úkoly a
hledat sladký poklad. Po návratu zpět bude možnost opékání přinesené uzeniny a
připraveno bude i další občerstvení.

• Sobota 5. září 2015 od 14:00 hodin
• okolí Spolkového domu u čistecké školy
• několik kategorií

(Podrobnosti o obou akcích na plakátech po obci)

