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INFORMACE Z OBCE ⊗
Akce v Čisté v nejbližší době ⊗

Z pod Hůry – nepravidelný občasník Obce Čistá u Horek.

Tiskne se svépomocí na OÚ Čistá u Horek.

Vážení spoluobčané.
Dostává se vám do rukou nové číslo obecního zpravodaje.
Je po volbách, které byly u nás v Čisté proti většině republiky poněkud zvláštní. Zvláštní
v tom, že se dokonce kvůli nezájmu kandidovat nepodařilo ani naplnit plný počet členů
zastupitelstva obce.
Je to smutné, ale je to fakt.
Nové zastupitelstvo tedy bude o šesti zastupitelích, což zákon umožňuje, ale může
to vést k problémům při hlasování o věcech, kde nebude jasná většinová shoda. Věřme,
že k tomu nebude docházet moc často a že nově složené zastupitelstvo povede obec ku
většinové spokojenosti zde žijících lidí.
Původně jsem si myslel, že po „odpadovém“ zářijovém speciálu zpravodaje vyjde
další až koncem roku, ale je potřeba rozšířit do obce důležité informace, a proto držíte
v rukou ještě toto číslo.
Hezké podzimní dny a pokoj v duši
Ladislav Jiřička

Informace z obce I.
Zateplení obecního úřadu – obnovení funkcí po stavbě
V souladu s uzavřenými smlouvami byla předáním stavby ukončena největší
investiční akce letošního roku. Budova obce čp. 152 se dočkala kompletně
nových oken, změny vytápění a zateplení pláště budovy. Práce odvedly firmy
Martin Šmíd, Horka u Staré Paky, a Martin Pavelka, Čistá u Horek. V těchto
dnech je žádáno o závěrečnou dohlídku a kolaudační rozhodnutí. Souběžně s tím
je zažádáno o proplacení dotace na SFŽP. Touto akcí došlo k několika změnám:
1. Obecní úřad sídlí trvale v přízemí budovy vedle pošty
2. Poradna dětské lékařky je přesunuta do prvního patra budovy do prostor,
kde dříve sídlil obecní úřad. Činnost paní doktorky Václové bude
obnovena ve středu 5. listopadu od 14:00 hodin.
3. Obecní knihovna zůstává v prostoru, kde byla před rekonstrukcí. Činnost
knihovny bude obnovena v pátek 7. listopadu 2014 od 16:00 hodin.
Paní knihovnice žádá čtenáře, kteří mají knížky zapůjčeny již delší dobu,
aby využili této příležitosti a tyto vrátili.
Protipovodňový projekt – bezdrátový rozhlas
Dalším velkým projektem realizovaným v současné době je „Zpracování
digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného
systému ochrany před povodněmi pro obec Čistá u Horek“. V rámci tohoto
projektu zpracovává pro obec firma VRV, a.s., Praha, digitální povodňovou
dokumentaci a firma Tewiko systems, s.r.o., pak bude instalovat srážkoměr,
měřící místo na průtok v potoce, ale především bezdrátový rozhlas kompletně po
celé obci. Povodňový plán se vcelku intenzivně tvoří a bude v letošním roce
hotov. Firma Tewiko již navezla část instalačního materiálu a pokud dovolí
počasí, tak během listopadu proběhnou montáže amplionů a všeho dalšího
potřebného vybavení. Cílem je požádat o proplacení minimálně poloviny
nákladů na tento projekt Státním fondem životního prostředí ještě v letošním
roce. Na snížení vlastního podílu obce přispělo i získání 30.000,- Kč z dotačního
fondu Libereckého kraje na podporu akceschopnosti jednotek požární ochrany –
jednotný systém výzvy a varování obyvatelstva. Tyto prostředky již má obec na
bankovním účtu.
☺☺☺☺☺☺

INZERCE:
Obec Čistá u Horek nabízí k pronájmu nebytové prostory v suterénu přístavby
sokolovny. Samostatný vchod (garážová vrata). Vhodné především jako
skladovací prostory. Bližší informace u starosty obce.

Informace z obce II.
Ukončení sběru bioodpadu v roce 2014
Přestože bylo na jaře avizováno, že systém komunitního kompostování bude
ukončen 30. října, dojde opět k jeho mírnému prodloužení. Znamená to, že
velký kontejner u salaše bude naposledy vyvezen ve středu 12. listopadu a
sběr prostřednictvím malého obecního kontejneru bude ukončen v pátek
14. listopadu. Obecní kontejner bude tedy naposledy přistaven 7.-9.
listopadu za samoobsluhou, 10. listopadu v Markvaticích na křižovatce, 11.
listopadu pod rančem Montara, 12. listopadu u kostela, 13. listopadu dole u
čp. 122. Pokud by vám vyvstala ještě poté potřeba odvozu většího množství
bioodpadu, kontaktujte pro objednání individuálního odvozu obecní úřad.
Bioodpad vzniklý přes zimu (rostlinné zbytky z kuchyně) si buď zkompostujte
doma, nebo bude nutné tento odpad odkládat s ostatním netříditelným do
popelnic. Bude samozřejmě možné tento u domu tlející bioodpad na jaře odložit
do kontejneru a odvézt na kompostárnu během dalšího kompostovacího období.
Rozbor letošní sezóny přineseme v některém z příštích zpravodajů.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
První (ustavující) zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 5.listopadu 2014
od 17:00
hodin ve Spolkovém domě. Na programu bude ustavení orgánů
obce, rozpočtová změna, protože je třeba zohlednit v rozpočtu obce přijaté
dotace, a další body.
Výzva k okleštění zeleně
Obec Čistá u Horek tímto vyzývá vlastníky zeleně na pozemcích sousedících
s obecními komunikacemi, aby provedli okleštění zeleně tak, aby její větve
nezasahovaly do komunikace a nebránily tak průjezdu a zimní údržbě. Okleštění
proveďte v době vegetačního klidu (od 1.11.2014 nejpozději však do
15.11.2014). Pokud nebude okleštění provedeno majitelem, provedou jej
pracovníci obce a obec může požadovat za toto finanční náhradu.
Kabelizace sítě NN společnosti ČEZ Distribuce a.s.
V roce 2014 získala společnost ČEZ Distribuce, a.s., územní rozhodnutí pro
zamýšlenou další část kabelizace sítě NN v centru naší obce. Během zimních
měsíců bude soutěžen dodavatel a na jaře 2015 by mělo dojít k realizaci. Obec
by chtěla výkopových prací využít a pokračovat v rekonstrukci veřejného
osvětlení (od odbočky ke kostelu k bývalému pivovaru).

Kulturní komise obce Čistá u Horek
si vás dovoluje pozvat na

Cestovatelská beseda ing. Luboše Jiřiště spojená s promítáním fotografií. Vydáme se za
krásami nejsevernějšího alpského ledovce a odhalíme některá tajemství zdejší živé i neživé
přírody. Součástí programu bude také ochutnávka jedné originální krajové speciality
a ukázka horolezeckého vybavení.

KDY: pátek 21. listopadu

2014 od 17:00 hodin
KDE: Čistá u Horek –

Spolkový dům
(parkování za školou)
Prostory přístupné i pro vozíčkáře či hůře pohyblivé
spoluobčany. Drobné občerstvení zajištěno.
Avízo dalších akcí do vánoc 2014:
22. listopad 2014, 20:00 hodin - Rock for Church v sokolovně (ČiPŕiDO,
MEGADĚS, TAMPELBAND…). V týdnu před akcí proběhne prodej vstupenek po
domácnostech v obci. Výtěžek z akce bude věnován na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého v Čisté u hlavní silnice pod školou. Odhad nákladů je kolem půl
milionu korun. V několika etapách by měly pomoci i dotace z Libereckého kraje a
ministerstva kultury – státem chráněná památka)
30. listopad 2014, 14:00 - Předvánoční setkání seniorů v sokolovně Tradiční
program opět doplní hudební doprovod skupiny MELODYS stejně jako loni.
6. prosinec 2014 - Andělská projížďka parním vlakem. Obec bude mít opět
zajištěnou rezervaci vagónku a nadílku pro děti. Prodej omezeného počtu jízdenek
začne 10.11.2014)
20. prosinec 2014 - Veselení u stromečku. Předvánoční program pro čistecké děti
ve Spolkovém domě
Podrobnosti budou samozřejmě upřesňovány.

