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Odpady * Co se dělo, co se děje* Vložené materiály
Z pod Hůry – nepravidelný občasník Obce Čistá u Horek. Náměty a připomínky možno
předat v kanceláři obecního úřadu, kontaktní e-mail: ou.cista@iol.cz.
Redakce: Ladislav Jiřička. Tiskne se svépomocí na OÚ Čistá u Horek.

Vážení spoluobčané.

Opět se k Vám dostává obecní zpravodaj. Přichází v době postupného
uvolňování opatření, která přinesla koronavirová pandemie. Nebudu se k ní moc vyjadřovat,
ale něco zaznít musí. Jednak to, že nás stát nechal na holičkách. Veškeré ochranné pomůcky,
které jste obdrželi domů, byly zakoupeny naší obcí nebo ušity čisteckými ženami. Nebyla to
vláda, kdo nám pomohl, museli jsme si pomoci sami. Jediný, kdo pomohl, byl Liberecký kraj
poskytnutím nanofiltrů pro Obec, hasiče a další kritickou strukturu. A pak musí zaznít
poděkování. Poděkování našim ženám, které šily obětavě roušky. Poděkování těm, kteří na
ně poskytli materiál a obrovské poděkování našim hasičům, kteří kromě jiných činností také
distribuovali po obci letáky, roušky, respirátory… ještě jednou díky všem. Ještě není
dobojováno, ale v první bitvě vítězíme.
Obec ale musí žít a fungovat dál. Proto jsme se i v této těžké době pokusili získat významné
dotační prostředky a v této činnosti i v květnu pokračujeme. Počasí přálo, a tak je hotovo
mnoho investičních akcí. Další se rozjíždí nebo projekčně připravují. I o tom se dočtete na
dalších stránkách. Čeká nás doba povirová, doba hospodářské recese. Přinese
nezaměstnanost, výpadky příjmů, omezování. Obecní rozpočet pro letošní rok je postaven
tak, že by se propad v příjmech neměl našich aktivit příliš dotknout. Ale jak to bude v roce
příštím, to by bylo věštěním z koule. Bohužel nečelíme jen koronaviru. Trápí nás i kůrovec
v obecních lesích, vandalové ničící obecní majetek nebo přírodu, a pak je tu strašák největší
– sucho. Přeji Vám, ale i sobě, abychom to vše dokázali zvládnout.
Váš starosta

ODPADY V ROCE 2020
Bioodpad
Celoročně máme u zemědělské salaše v dolní části obce umístěny dva
kontejnery. Jeden je na biologicky rozložitelný kompostovatelný
odpad (bioodpad) a druhý speciálně určený k odkládání větví.
V kompostovací sezóně navíc rotuje po obci menší kontejner.
V pondělí jej najdete v Markvaticích, v úterý pod rančem Montara,
ve středu u kostela, ve čtvrtek dole u silnice před čp. 122 a v pátek a o víkendu
za garážemi ve středu obce. Sebraný bioodpad je odvážen na společnou
komunitní kompostárnu. Za loňský rok tam bylo vyvezeno 258,5 t
bioodpadu. Pokud je to možné, tak větve a dřevní odpad separujeme zvlášť.
Materiál pak prodáváme zpravidla 2x v roce firmě TPD Fischer na dřevní
štěpku. Naopak část zpracovaného bioodpadu se nám vrací do obce jako
kompost. Letos v dubnu si ho občané rozebrali pod vánočním smrkem u
obecního úřadu celých pět velkých nákladních aut.

Kovový odpad
Celoročně sbíráme drobný kovový odpad prostřednictvím sedmi
vlastních sběrných nádob. Ty jsou pravidelně týdně vysypávány a
jejich obsah projde hrubým vytříděním zaměstnanci obce
(separujeme především hliník). Vybraný materiál je pak zhruba
jednou za čtvrtletí prodán do sběrny kovů v Rudníku. Ročně je
takto sebráno kolem 200 kg hliníku a kolem dvou tun železa. Navíc
ještě kovový odpad – železný šrot – sbírají také čistečtí hasiči.

Upotřebený jedlý olej
Celoročně sbíráme jedlé upotřebené oleje. Ty je možné odevzdat
do jedné sběrné nádoby, která je umístěna mezi garážemi za
samoobsluhou. Oleje z fritéz a dalších zařízení je možné tady
odkládat v uzavřených plastových nádobách, nejlépe PET lahvích
nebo plastových kanystrech.

Papír
Novinový papír, letáky, papírové kartony je možné odkládat
celoročně do modrých 1100 litrových nádob na sedmi
sběrných hnízdech po obci. Papír zde odkládejte laskavě
složený. Nerozložená krabice zabere místo pro možnost
odložení odpadu ostatních. Pozor – do papíru nepatří
nápojové kartony.

PET lahve
Sbíráme celoročně do žlutých 1100 litrových nádob na sedmi sběrných
místech a navíc i na parkovišti ve středu obce. Pozor – do žlutých kontejnerů
nepatří jiné plasty. U nás v Čisté sem odkládáme pouze PET lahve, ne igelity,
barely apod.

PLASTY Z DOMÁCNOSTÍ
Plasty z domácností, tedy různé igelitové obaly, pytlíky,
plachty, kelímky, lahve po mycích nebo pracích
prostředcích, ale třeba také polystyren, apod. je možné
uložit do sběrných žlutých pytlů a připravit je k vývozu
k nejbližší komunikaci u Vašeho bydliště. Svoz probíhá
celoročně každý čtvrtek brzy ráno. Pytle na tuto komoditu
si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě. POZOR
– nepatří sem novodur nebo tvrzený plastový nábytek.

TETRAPAK – nápojový karton
Nápojové kartony se v Čisté sbírají do oranžových pytlů, které se pak
odkládají u komunikací k týdennímu čtvrtečnímu svozu.

ELETROODPAD
Naše obec je součástí sítě provozující zpětný odběr elektrospotřebičů REMA
systém. Vysloužilé elektrospotřebiče, ale třeba i baterie, je možné odložit do
zelených sběrných nádob za vchodovými dveřmi do prodejny smíšeného
zboží manželů Zaplatílkových nebo za vchodem do obecního úřadu. Větší
elektrospotřebiče lze odložit v prostorách obce po dohodě s pracovníky
úřadu. Zpravidla 2x do roka je obcí pořádána i větší sběrová akce.

TEXTIL A OBUV
Oděvy, obuv nebo lůžkoviny, které už nelze dále darovat pro
humanitární nebo charitativní účely (např. Diakonie), lze celoročně
odkládat do bílého sběrového kontejneru, který má firma TEXTIL
EKO umístěn před sokolovnou. Takto sebraný materiál je pak
zpracován např. do geotextilií nebo pro automobilový průmysl.

SKLO
Skleněné obaly sbíráme do zelených sběrných zvonů umístěných na
hnízdech sběrných nádob. Zvon u školy je umístěn z boku školkové
zahrady. Odložení tabulového skla domlouvejte laskavě s pracovníky
obce, do zvonu se nevejde!

SKO – směsný komunální odpad
Do směsného komunálního odpadu patří vše, co nelze vytřídit
(popsáno shora), nejde bez následků spálit (dřevní odpad) a není
odpadem nebezpečným. V Čisté se likviduje přes popelnice
vyvážené Severočeskými komunálními službami. Od května do
září máme čtrnáctidenní svoz – jezdí se ve čtvrtek lichého týdne. V říjnu až
dubnu pak máme výsyp týdenní, tedy každý čtvrtek.

Odpad objemný a odpad nebezpečný
Obec nemá sběrný dvůr. Dvakrát v roce tak pořádá mobilní
sběr těchto odpadů. Sběr objemného odpadu (nábytek,
podlahové krytiny, objemné plasty…) proběhl na velikonoce
a další bude na podzim. Sběr nebezpečného odpadu proběhne
s firmou Marius Pedersen v sobotu 30. května 2020 dopoledne
na obvyklých stanovištích.
***************
Snažíme se o intenzifikaci třídění odpadů. Obec investovala do kontejnerového
auta na svoz, pořídila kontejnery, vlastní nádoby na tříděný sběr. Další má
zdarma v zápůjčce od EKOKOMu. Sběrem pytlů se zvýšil objem vytříděného
odpadu – dnes musíme vyvézt sebrané pytle každý měsíc, dříve to bylo
čtvrtletně. Díky třídění máme vyšší příjmy z vratky od EKOKOMu a další
příjmy z prodeje kovů. Bohužel stále obrovské množství
odpadu končí nevytříděno v popelnicích a následně na
skládce. Obec vybírá poplatek od občanů, ale navíc
dotuje odpadovou oblast zhruba čtvrt milionem korun
ročně. Je potřeba s odpadem více hospodařit a na
skládku poslat skutečně to, co nejde vytřídit a
zužitkovat. Pokud nebudeme zodpovědně třídit, čeká
nás obrovský nárůst poplatků. Každý by si tak měl
uvědomit, že nejde jen o přírodu, ale už také o jeho vlastní
peněženku……

Čistá žije sportem – avizované sportovní akce v obci
ČISTECKEJ PEDÁL – další ročník cyklotoulek Podkrkonoším se
uskuteční v sobotu 22. srpna 2020. Start a cíl na hřišti. Naváže závěrečný
ceremoniál podniků VČV. Více na https://cisteckejpedal.webnode.cz/
ČISTECKÝ TRAIL – první ročník běžeckého závodu okolím Čisté
připravuje Petr Daniš ve spolupráci s Obcí a dalšími partnery. Trasy
8 a 16 km povedou okolím Čisté. Start i cíl 3. října 2020 na hřišti.
Více najdete na http://cisteckytrail.mozello.cz/

Co se dělo – co se děje
Obec výrazně investuje do vlastních komunikací a to jak do údržby, tak do
zásadních úprav.
Firma LTM Krkonoše pro Obec zhotovila novou
obecní účelovou komunikaci v dolní části obce. Tato
cesta zpřístupní stávající čp. 121, budovanou
dřevostavbu v sousedství, ale hlavně vznikla oficiální
přístupová komunikace ke dvěma obecním parcelám
za dolní trafostanicí ČEZu. Komunikaci projektoval
čistecký projektant, ing. Jan Korda. Letos provedená část díla má hodnotu
423.959,- Kč bez DPH. Po zemních pracích byl zhotoven podkladní kufr
s drenáží a cesta dostala štěrkový povrch. Po výstavbě rodinných domků
v této lokalitě bude v příštích letech následovat instalace obrubníků a
asfaltový kryt. Firma Elektros Martinice zde během letních měsíců instaluje
větev veřejného osvětlení, která osvítí tuto komunikaci, ale především
propustek v napojení na hlavní silnici a obratiště na konci této cesty.
Místní Setter a.s. připravil odvodnění a instaloval obrubníky na účelové
komunikaci k čp. 205, 233, 69 a 67. V těchto dnech by tam měla být položena
balená asfaltová směs.
Setter a.s. vybagroval také zanesený příkop u cesty podél areálu pensionu
Antonea. Dešťová voda zde stékala po povrchu komunikace až dolů na hlavní
silnici.
Firma LTM Krkonoše zpevnila výjezd ve stoupání na obecní účelové
komunikaci od čp. 189 v dolní části obce. Travnatá cesta zde byla za mokra
prakticky nesjízdná.
Firma Jiří Polák z Horní Kalné v květnu letošního roku pokračuje ve
zpevňování obecní cesty k rybníku Polňák. Obec tuto cestu postupně
revitalizuje několik let. Nyní je zpevňován a odvodněn úsek pod zalesněnou
mezí na hráz rybníka, který byl zvláště za mokra velmi blátivý. Rybník je
klidovou zónou obce, kam chodí i maminky s kočárky. Cesta je navíc
využívanou spojnicí mezi Čistou a sousední Bukovinou.
Další investice obec směřuje do vodovodu. Během
zimních měsíců firmy Martin Šmíd a Kudr – Paulů,
elektro pracovaly na úpravách interiérů úpravny
vody. V kanceláři správce jsou instalována nová
svítidla. V místnostech s technologií na filtraci je
opravena vnitřní omítka a jsou zde nové obklady stěn.
Pracovníci Martina Šmída během dubna a května na dolním objektu
vodního hospodářství natáhli také novou fasádu. Stavební úpravy tohoto
objektu tak jsou u konce. Veškeré náklady hradí obec ze svého fondu
reprodukce, který musí jako provozovatel a majitel vodovodu vytvářet.

Co se bude dít
V této rubrice jste si mohli přečíst, co se v obci připravuje za akce, investice,
programy. Pokusím se to udělat stejně. Ale protože je doba taková, jaká je, berte
to prosím s rezervou, protože ne vše se může podařit:
Nové stavební parcely v dolní části obce. Na pozemcích mezi silnicí a
stávajícím čp. 121 připravuje Obec dvě stavební parcely. Jde o první
zasíťované pozemky, které budou nabízeny k výstavbě rodinných domků.
V minulých týdnech zde vznikla přístupová komunikace a byl dobudován
svod přečištěných odpadních vod. Teď bude následovat geodetická příprava.
Pozemky by měly být nabízeny zhruba v polovině letošního roku.
Podrobnosti se ještě upřesňují.
Výměna střešní krytiny, výměna oken, změna vytápění ve školní budově.
V březnu letošního roku podala Obec na Ministerstvo financí dvě dotační
žádosti do podprogramu Podpory rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství. Celkové náklady na oba projekty činí
v součtu 8.205.138,- Kč. Pokud by se podaří uspět, tak vlastní zdroje, tedy
finance vložené do těchto projektů z rozpočtu Obce, budou činit 820.514,Kč, tedy pouhých 10% . Bohužel osud této dotace je v době koronavirových
dopadů zatím nejistý….
Dosadba stromů a úpravy zeleně na
Krkonošské vyhlídce. Začátkem roku jsme
podali do výzvy Libereckého kraje žádost o
dotaci na obnovu a úpravy zeleně podél
krkonošské vyhlídky. Už na jaře zde
proběhl odborný prořez ovocných stromů a
nyní zaměstnanci obce dosazují vzrostlé
ovocné stromy do linie podél Vrchní cesty.
Stromy a další materiál dodává čistecké zahradnictví paní Markéty Jonové.
Pokud s dotací uspějeme, přijedou stromolezci upravit koruny dalších
stromů.
Autobusová zastávka a napojení komunikací u Walravenu. Obec obnovila
spolupráci s projekční kanceláří PROJEKTIS, Dvůr Králové nad Labem, na
projektu nové obousměrné autobusové zastávky a napojení obecní
komunikace a firemního areálu Suchánek & Walraven na hlavní silnici.
Záměr v minulosti blokovaly vlastnické vztahy ke klíčovému pozemku, který
je nyní už v majetku státu a obec jej bezúplatně získá pro zamýšlenou
dopravní stavbu. V roce 2020 je cílem získat stavební povolení, případně
zakázku vysoutěžit. Realizace se připravuje na jaro 2021.

Čistečtí hasiči se zapojili do boje s coronou
Do bojů s koronavirovou nákazou aktivně zasáhli i
členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Čistá u
Horek. Nejprve byla poprvé v historii jednotka povolána
s nafukovacím evakuačním stanem ke stavbě odběrového
místa pro testy na Covid 19 v areálu Masarykovy městské
nemocnice v Jilemnici. Stan zde byl postaven a vybaven
25. března 2020 a do dnešních dní svůj úkol na místě stále
plní. Dále byli naši hasiči povoláni
k distribuci ochranných pomůcek v regionu
Železnobrodska, Semilska, Lomnicka a
Jilemnicka. Na třech misích ve dnech 31.
března, 2. dubna a 10. dubna byly do regionu
naváženy ochranné brýle, nanofiltry, ochranné
rukavice a štíty. Celkem bylo zásahovým
hasičským Fordem při této činnosti najeto už
707 km. Další úkoly plnili pak hasiči přímo v obci, ale to jste se s nimi určitě
potkali
.

Ohlédnutí za kulturou
Hned na začátku ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka pro Charitu. Opět po
letech odmlky se do ní zapojili divadelní ochotníci z Floriánku. Podomní koledou
ve spodní části obce a přes pokladničku v kostele a na úřadě bylo vybráno celkem
11.623,- Kč. Děkujeme!

18. ledna uspořádali divadelníci v sokolovně tradiční
karneval. Letos se těšil veliké návštěvnosti, kdy přijeli malí
i velcí návštěvníci i z Jilemnice, Hostinného nebo Nové
Paky. Moc podařená akce a velký dík všem sponzorům, co
podnik pro děti podpořili. Karneval přinesl mnoho
ponaučení pro pořadatele, aby příští byl ještě a ještě lepší…
22. ledna uspořádal Kulturní výbor obce ve spolupráci s hasiči ve Spolkovém domě
besedu s Lubošem Jiřiště o jeho putování po východoslovenských pralesích Vlčích
hor. Ačkoli šlo o velmi zajímavé téma, nedorazily ani dvě desítky návštěvníků…..

V sobotu 22. února 2020 pořádali čistečtí hasiči tradiční bál s kapelou
Sonet. Dorazilo příjemné množství návštěvníků, kteří se bavili od začátku
až do konce. Miss Candr 2020 se stala Viki Kodymová a titul Missák si
odvezl Zdeněk Tauchman.
Fotografie z kulturních a dalších akcí najdete ve fotogalerii obecního webu.

