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Vážení spoluobčané,
nadcházející velikonoční víkend bude v naší obci ve
znamení jarní sběrové akce. Ačkoli je na Velký pátek den pracovního klidu, zahájíme
v tento den sběry objemného odpadu, starého papíru, elektroodpadu, sbírku materiálu pro
Diakonii a hasiči po obci seberou staré železo. Sběrová akce bude pokračovat i v sobotu,
kdy sběr železa nahradí sběr nebezpečného odpadu, který svozová firma přesunula
z dřívějšího nedělního termínu na sobotu.
V tomto zpravodaji najdete informace o tom, co do objemného odpadu lze odložit a co
nikoli. Pozor na odpad stavební - obec může přes svůj systém zlikvidovat pouze menší
množství z domácnosti. Nejde přijmout stavební odpad od firem nebo OSVČ působících ve
stavebnictví. Ti mají povinnost odpad likvidovat jinak. Konečné slovo má vždy obsluha
kontejneru.
Elektroodpad sbírá obec během celého roku. Upřednostněte proto odložení tohoto odpadu
přes obec a ne do kolony nebezpečného odpadu. Zde by to musela obec zaplatit.
Tradiční je i sbírka materiálu pro Diakonii. Je to až neuvěřitelné, ale u nás má tato
sbírka letos už dvacetiletou tradici. Pokud tedy máte doma oblečení, lůžkoviny, hračky,
sportovní potřeby, drobné funkční elektrospotřebiče nebo jiné drobné vybavení domácnosti,
můžete je darovat potřebným.
Prosím, chovejme se zodpovědně. Tříděním odpadu šetříme společné prostředky a
pomáháme přírodě.
Váš starosta

Pátek 14. dubna 2017, 15:00 – 18:00 hodin
Sběr elektroodpadu - v čp. 30 (pod školou)
Sběr objemného odpadu, Sběr papíru, Diakonie – 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 naloženo).

Sobota 15. dubna 2017, 8:00 – 12:00 hodin
Sběr elektroodpadu - v čp. 30 (pod školou)
Sběr objemného odpadu, Sběr papíru, Diakonie – 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)

POZOR - Sobota 15. dubna 2017 - POZOR
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.

BIO ODPAD
Kompostovací sezóna je v období od 1.4.2017 do 31.10.2017. Termín
ukončení může být prodloužen za příznivých klimatických podmínek.
Po celou dobu je u salaše umístěn zelený velkoobjemový kontejner.
Rotace obecního kontejneru:
Pondělí – Markvatice, křižovatka
Úterý – pod rančem pana Petružálka
Středa – rozcestí u kostela
Čtvrtek – dolní konec, plocha u čp. 122
Pátek až neděle – střed obce, za řadovými garážemi u potoka
Do bioodpadu pouze rostlinný odpad. Neodkládat maso, kosti, hnůj a silné
větve, pařezy nebo kusy dřev – nedokážeme na kompostárně zpracovat.

Informace k možnosti odložení odpadu do kontejneru na objemný odpad:











Starý rozbitý nábytek
Matrace, znečištěné lůžkoviny
Objemný plast (plastový nábytek, přepravky, kbelíky)
Podlahové krytiny (linolea, koberce(
Tvrdá stavební lepidla nebo interiérové malby,
odřezky sádrokartonu (pouze z domácnosti, nikoli
odpad z podnikání)
Stará okna, dveře
Rozbité sportovní potřeby a vybavení domácností
(dětské bazénky, lyže, hůlky, nádobí….)

 Odpad, který se dá vytřídit (plast, papír, hadry, kovy,
sklo, PET lahve, elektroodpad, bioodpad)
 Organické zbytky jídel
 Odpad nebezpečný (barvy, chemikálie, autobaterie)
 Odpad stavební ve větším množství (dlažba, obklady,
sádrokartony, eternit, lepenka, šindel, asfalt, fasádní
barvy, suť,….)
 Pneumatiky na disku
 Kapalný odpad, kaly
 Akumulátory, baterie, zářivky
O možnosti odložení rozhoduje vždy pracovník obsluhy.
Je zakázáno odkládat odpad bez jeho vědomí, nebo mimo kontejner.

Informace z obce
Obecní vyhláška 2/2013, kterou se stanoví systém komunitního
kompostování definuje Sběr a shromažďování rostlinných zbytků. Pokud
někdo likviduje rostlinné zbytky jinak, především pálením na otevřeném
ohni, dopouští se porušení této vyhlášky, tedy páchá přestupek. Ten může
být řešen Policií ČR nebo v přestupkovém řízení s pokutou od 2.000,- Kč.
Připomínáme, že v naší obci platí zákaz podomního prodeje a podomního
nabízení služeb. Přesto občas dochází k případům, že jsou spoluobčané
v domácnostech obtěžováni podomními obchodníky s elektřinou nebo
„pseudoklempíři“ nabízejícími například výměnu okapů. V takovýchto
případech volejte ihned Policii, protože opět je páchán přestupek a můžete
předejít i nepříjemným situacím, kdy se vám tito lidé dostanou do
domácnosti.
Obec v loňském roce zahájila práce na protipovodňových opatřeních a
úpravách koryta Olešnice na svých pozemcích. V souvislosti s tím
upozorňujeme na ustanovení zák.č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), který v § 50
definuje povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních
toků. Protože většina potoků v obci není katastrována a toky nejsou přímo
v majetku správce (Lesy ČR nebo Povodí Labe), je zákonem přenesena
povinnost jednak strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku,
ale také udržovat břehy koryta a koryto samé, odstraňovat z toku překážky,
pokud by si tyto činnosti nevyžádaly speciální techniku či zvláštní odbornou
způsobilost. V takovémto případě se postupuje ve spolupráci se správcem
vodního toku.
V nejbližších dnech začne platit Změna č. 1 Územního plánu Čistá u Horek.
V rámci této změny byly z posuzování vyřazeny všechny podněty týkající se
návrhů na nově zalesňované pozemky. Z důvodu změny v legislativě se
proces zalesňování vrací do situace před rokem 2010, jde mimo gesci
územního plánování a hlavní slovo mají orgány životního prostředí.
V územním plánu jsou pouze ustanovení, která brání zálesnění hospodářsky
významných půd a nepřipouští vznik nové lesní půdy bez návaznosti na
stávající lesní porost.
Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Prokopa, opata, v Čisté
Pátek 14. dubna – obřady Velkého pátku od 15:00 hodin
Neděle 16. dubna – bohoslužba slova od 11:00 hodin
Pondělí 17. dubna – mše svatá od 10:00 hodin

