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Vážení spoluobčané,
prázdniny se chystají vkročit do druhé poloviny, je čas
dovolených, ale také čas mnoha akcí, a tak alespoň o několika bych chtěl na stránkách
zpravodaje poinformovat.
Zpravodaj chápu spolu s rozhlasem jako důležitý informační kanál v obci. Někdo
by mohl namítat, že v době internetu je to přežitek, ale tištěný materiál bude mít vždy, i
v době elektronizace, své příznivce a své místo v domácnostech.
Chtěl bych zde také poděkovat všem, kdo v minulosti do obecní tiskoviny
přispívali a povzbudit je do další práce. Děkuji i všem těm, kdo aktivně pracovali
v komisích a výborech a vůbec pro obec. A také těm, kdo se neschovávají za anonymy a
smyšlená jména a přichází s nápady i s adresnou kritikou.
Děkuji.
Moc mě mrzí, že se nepodařilo udržet souvislé vydávání tohoto periodika po celé minulé
období, ale lidské zdroje nejsou nevyčerpatelné a někdy je třeba se věnovat jiným
prioritám. Zda bude zpravodaj dál vycházet pravidelně, v jaké podobě a kdo jej bude
redigovat, bude už na novém zastupitelstvu. Ne vše se vždy podaří, ale sdílená radost je
dvojnásobná radost a sdílená bolest, poloviční bolest…..
Hezké léto všem.

Váš starosta

Co se dělo, co se děje (informace z obce)
ÚPRAVY V MŠ ČISTÁ U HOREK
V březnu letošního roku byl proplacením dotace završen projekt
„Úpravy v MŠ Čistá u Horek“, který byl realizován hlavně v období
minulých letních prázdnin. V rámci tohoto projektu byla vyměněna
všechna akumulační kamna v prostorách mateřské školky, byla
instalována nová světla v herně, je natažena elektrická přípojka ven
na školkovské hřiště. Podařilo se také doplnit nábytek školky o potřebné postýlky, stůl a
židličky i obložit ložničku dřevěnými palubkami. Největším přínosem je ale dokončení
úprav v prostoru nového sociálního zařízení. Byly přidány další klozety a umyvadla.
V místnosti byl snížen strop a vyměněno rozpadající se okno. Děti tak získaly krásné
zázemí a učitelky větší klid, protože už děti nechodí do záchodků přes chodbu, ale vše
zvládnou v prostoru školky. Předškolní zařízení tak zcela splňuje hygienické požadavky
pro provoz s 24 dětmi. Náklady na popisované úpravy dosáhly 320.000,- Kč. Z toho
obec prostřednictvím školy hradila pouze 50.000,- Kč, protože 270.000,- Kč
(84%nákladů) se nám podařilo získat z prostředků EU, programu Leader+, Program
rozvoje venkova ČR, přes Místní akční skupinu Přiďte pobejt!, Jilemnice.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od dubna letošního roku naplno realizujeme projekt na intenzifikaci
třídění odpadů v Čisté. V rámci tohoto projektu byly koncem roku 2013
zakoupeny další nádoby na vytříděný papír, PET lahve a zvony na sklo.
V obci tak teď máme nádoby vlastní, a nádoby zapůjčené zdarma
společností EKOKOM. Máme i zapůjčené SKS Jablonec nad Nisou, za
které si dříve firma účtovala nájemné. Od dubna se nám ale podařilo i tyto nádoby
získat do bezplatného užívání. Obec tak ušetří cca 15.000,- Kč ročně. Od jara máme
nové hnízdo nádob v Markvaticích na náměstíčku, u kostela a dole u Lejdarových.
Hnízda u Walravenu, školy, ve středu obce a na horní autobusové zastávce byla
posílena, takže všude se dá odkládat kompletně vytříděný odpad. K tomu po vesnici
v sezóně rotuje kontejner na bioodpad (pondělí Markvatice, úterý pod rančem Montara,
středa u kostela, čtvrtek u Lejdarových v dolní části obce a od pátku do pondělí ráno ve
středu obce za garážemi u potoka). Nepřetržitě je pak přistaven velký zelený kontejner
u zemědělské salaše. Každý čtvrtek obecní zaměstnanci sváží pytle s vytříděnými plasty
z domácností a tetrapakové obaly. Při svozu nebo v kanceláři OÚ se dají bezplatně
získat prázdné pytle. Před sokolovnou je sloupový kontejner pro odkládání
nepoužitelného oblečení a hraček. Materiál z něj je používán po recyklaci
v automobilovém průmyslu. Během léta se ještě za samoobsluhou objeví sběrná nádoba
na drobné železo. Bude jedna pro celou obec. Také se sluší pochválit ukázněnost,
protože ve většině případů je v nádobách skutečně ten odpad, pro které jsou určeny.
Množství vytříděného odpadu proti loňsku raketově roste. Leč stále jsou i v Čisté
domácnosti, kde všechen odpad končí v popelnici nebo v koši na spálení v kotli či
kamnech….. A na úplný závěr několik čísel. Náklady na „odpadářský“ projekt činily
celkem 1.048.654,- Kč. Z toho bylo za 981.068,- Kč pořízeno auto, kontejner k němu a 16
kusů sběrných nádob (1100 l nádoby na papír a PET lahve a 1500 l zvony na sklo).
Zbytek tvoří ostatní náklady na administraci a propagaci projektu. Na projekt se nám
podařilo získat dotací z prostředků Evropské unie – Operační program životní
prostředí, oblast odpadů, ve výši 943.787,- Kč, tedy téměř 90% výdajů. Dotační podpora
by měla přijít na účet obce v závěru letošního roku.

PÉČE O VZHLED OBCE
V letošním roce jsme se nejvíce soustředili na sanaci navážky pod
Truhlářstvím p. Felcmana. Svah byl upraven, zakryt, osázen a byl zde
instalován informační panel s malovanou mapou. Během léta sem přibude
lavička, odpadkový koš a zpevněná plocha ještě bude dosypána a uválcována. Jakmile
bude mít obec na podzim opět zdroj štěpky, dojde k zakrytí zbylé části plachtoviny na
svazích.
Obec se stará také o hřiště a přilehlé plochy ve středu vesnice, ale i ostatní pozemky ve
svém vlastnictví. Na toto již nestačí pomoc brigádníků. V roce 2013 se nám podařilo
získat dotaci od Úřadu práce ČR a po dobu jednoho roku jsme měli zaměstnance na
veřejně prospěšné práce (VPP). V květnu mu však skončila smlouva. Obec proto
zaměstnala v rámci VPP nové dva zaměstnance, na jejichž mzdové náklady dostáváme
dotaci z ÚP. Naší snahou je využít potenciál těchto zaměstnanců pro sekání a úklid
ploch, v odpadovém, vodním a lesním hospodářství. Pokud byste měli námět na úklid
některé lokality, krajnice, meze apod. kontaktujte obecní úřad. Pokud je pozemek ve
vlastnictví obce, bude v rámci možností ošetřen. Od července 2013 do listopadu 2014 tak
obec celkem získá dotační podporu na místa výkonu veřejně prospěšných prací
v celkové výši 304.000,- Kč.
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA – BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
Paradoxně nám problémy s vodou v minulých letech značně pomohly ve
schvalovacím řízení dalšího projektu. Ten byl podán letos v dubnu do fondů
Evropské unie – Operační program životní prostředí, oblast ochrana před
povodněmi. Obec obdržela informaci o akceptaci žádosti a vše se připravuje
k vyhlášení výběrového řízení a k dalším krokům. V rámci projektu bude pro obec
zpracován digitální povodňový plán, bude zřízeno měřící místo v hlásném profilu potoka
a bude instalován srážkoměr. Především se však v Čisté dočkáme nového bezdrátového
rozhlasu, který by svým signálem měl pokrýt celou obec. Součástí rozhlasu bude i modul
Jednotného systému výzvy a varování obyvatelstva (JSVV). Před hrozícím nebezpečím
tak budou moci na dálku varovat hasiči z operačního střediska v Liberci a stejně tak
bude moci být vyhlášen poplach místní jednotce požární ochrany. Rozhlas bude navíc
zokruhován, takže půjde pustit hlášení jen v lokalitě, které se bude týkat. Celkové
odhadované náklady na projekt budou 1.493.639,- Kč. Dotace činí 1.344.275,- Kč což
bude opět 90 % z celkových nákladů. Navíc jsme v červenci 2014 podali žádost do
Dotačního fondu Libereckého kraje, podpory jednotek požární ochrany, na pořízení
JSVV. Pokud nám bude žádaná podpora ve výši 30.000,- Kč přiznána, bude celkový
podíl obce na této akci jen něco málo nad sto tisíc korun. Přitom jen hodnota
bezdrátového rozhlasu bude přes půl milionu korun!
FINANCE PRO SPORT A ZÁBAVU
V únoru a březnu letošního roku byly Libereckým krajem proplaceny dotace z loňské
výzvy resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Po proúčtování obec obdržela 5.000,na spolufinancování aktivit sportovní komise (především podpora sportovních turnajů)
v rámci projektu „Sportujeme – přidej se i ty!“. Další prostředky ve výši 25.000,- Kč se
podařilo získat na projekt “Tvoříme podmínky pro sport i zábavu v Čisté“. Tady jde o
příspěvek na chod a drobné opravy v sokolovně v roce 2013. Ani v jednom případě
nedošlo ke zbytečnému čerpání, naopak, prostředky získané z dotací pomohly ušetřit
naše peníze v daných kapitolách obecního rozpočtu. V červenci letošního roku byla
podána opět žádost o podporu provozu sokolovny. Výsledek dotačního řízení bude ale
znám až na podzim.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
V letošním roce se obec už čtyřikrát potýkala s haváriemi na vodovodu.
Většinou šlo o drobnější problémy. Koncem června nás však postihla havárie na
nejspodnějším konci vodovodu, a díky velkému tlaku byla celá obec na několik hodin
bez vody. Vždy se ale podařilo místo úniku najít a havárii opravit. Kromě toho obec
z pozice vlastníka vodovodu v letošním roce přistoupila k výměně cca 1/3 vodoměrů.
V závěru dubna a začátkem května bylo vyměněno více než 70 vodoměrů
v domácnostech v horní a střední části obce. Šlo o vodoměry starší 10. let. S výměnami
se bude pokračovat i v dalších letech, aby byly průběžně všechny obměněny. Zpřesní se
tím měřený odběr vody. A aby toho nebylo málo, tak v září budou vyměněny některé
nefungující hydranty a vzniknou nová – revidovaná – místa možného odběru požární
vody. Dobrou zprávou je, že i v nejvýše položených částech obce mají po revizním
měření hydranty dostatečný tlak. Po loňském zateplení vrat a výměně luxfer za plastová
okna na úpravně vody také pokračují práce na objektech vodního hospodářství,
připravuje se malování, nátěry konstrukcí a jsou upravovány plochy v okolí.
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Rok 2014 je ve znamení spíše úklidu obecních lesů. Z kraje roku provedl Martin Štěpán
probírku v lesích k Borovnici. Jde o lokalitu na „Mrchovišti“ a za „Kosem“
Zaměstnanci obce pak pálili klest a připravovali drobnější dřevo na palivo pro obecní
sokolovnu. V letošním roce není plánována žádná větší těžba. Obec se snaží kupovat
půdu vhodnou k zalesnění, nebo lesní pozemky tak, abychom se dostali na výměru min.
15 ha, což je spodní hranice pro možnost žádání o dotace na techniku apod. Palivové
dřevo se neprodává, protože maximum zužitkujeme v sokolovně a v budoucnu i na
obecním úřadě.
INVESTICE DO CEST
Na jaře roku 2014 byla dokončena oprava obecní cesty na
Struhu a byla instalována masivní svodnice na cestě
k zemědělské salaši. Ta by měla svádět vodu tekoucí až z Hůry
zpět do koryta potoka. Obec nechala geodeticky zaměřit a
vytyčit problematické úseky cest na Stráni, na Jaloučí,
v Drahách a část cesty k vodárně. Následovat budou jednání s majiteli sousedních
pozemků, kde je třeba průběh hranic nějak měnit. Teprve po vypořádání pozemků
budou možné nějaké opravy a úpravy, abychom předešli zásahům do soukromých práv.
Konečně po téměř čtyřech letech se podařilo zápisem do katastru nemovitostí na konci
letošního dubna získat pozemky v okolí hřbitova a pod obřadní síní od církve do
vlastnictví obce. Podařilo se tak udělat první velký krok k zajištění pozemků pro páteřní
komunikaci po kopci na západ od kostela. Další fází bylo zajištění geodetického vytyčení
první části této cesty. Následovat budou jednání s majiteli o převodu vlastnictví na obeca
změna v územním plánu. Je to běh na dlouhou trať, ale start už je za námi.
Obec získala v červenci 2014 do vlastnictví parcelu 113/3, která navazuje na obecní
komunikaci na parcele 113/4 a slouží jako přístup k pozemkům a čp. 67 a 233 od cesty
k pensionu Antonea.
Po projednání s vlastníky sousedního pozemku by mělo dojít na opravu havarijního
stavu cesty na Stráni před čp. 100, kde se trhá krajnice a sjíždí svah. Opravy by měly
probíhat patrně začátkem září. Komunikace tu bude muset být po dobu opravy
uzavřena, tak buďte při pohybu zde opatrní.
Obec také získala stavební povolení na vybudování přístupové komunikace ke
stavebním parcelám před Kuříkovými (čp. 121). Patrně ještě v letošním roce, pokud

získáme povolení ke stavbě svodu předčištěných vod, by zde měly proběhnout zemní
práce a pokládka spodních vrstev cesty spolu se založením společné části kanalizace od
budoucích domků. Asfalt se tu bude pokládat až po dokončení staveb na
zpřístupňovaných parcelách.
V červenci provedli cisternou hasiči z Nedaříže omytí zpevněných ploch a firma
Dopravní značení Žemba z Kruhu u Jilemnice obnovila většinu vodorovného
dopravního značení v obci. Práce ještě budou pokračovat na podzim v dalších
lokalitách. Navíc byla instalována dopravní značka upravující rychlost a varující před
tvorbou náledí v Markvaticích a rozhledové poměry na komunikaci nad pivovarem
zlepšila tři zrcadla.
ZATEPLENÍ A VÝMĚNA TEPELNÉHO ZDROJE OBECNÍHO ÚŘADU
V červnu letošního roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele dvou zakázek
v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ v Čisté“. Zateplení budovy
spojené s výměnou oken a s novými elektrorozvody ve druhém patře vysoutěžila firma
Martin Šmíd, Horka u Staré Paky. Provedení ústředního topení a zřízení nové kotelny
ve sklepě OÚ pak vysoutěžil Martin Pavelka z Čisté u Horek. Celkové náklady na
projekt by měly dosáhnout 2.638.889,- Kč. Z toho dotační podpora činí téměř 80%
(2.094.379,- Kč), zbylých cca 600.000,- Kč má Obec připraveno ve vlastních zdrojích na
spolufinancování. K této investici, která se někomu může zdát zbytečná, je třeba ještě
několik vysvětlení. Na budově jsou původní dožilá okna a vytápění je dnes převážně
elektrickým topením (akumulačky nebo přímotopy). To s sebou nese velké náklady.
Některé prostory nejsou dnes vytápěny vůbec. Projekt by měl přinést úspory energií
v budoucích letech, měla by se odstranit tvorba nebezpečného ledu v úžlabí střechy
vedle vchodu. Budou vyměněny i děravé okapy.
Zároveň však dojde k funkčním
změnám v budově. Nejzásadnější je přestěhování obecního úřadu do prostor poradny
dětské lékařky. V přízemí tak bude od podzimu pošta a obecní úřad. V patře pak
poradna dětské lékařky a obecní knihovna. Zbylé prostory (dnešní kuchyňka, klubovna
hasičů a zasedací místnost) jsou připravovány k adaptaci na dvě bytové jednotky v roce
2015. S touto úpravou už bude počítat změna v oknech i topení v rámci letos
realizovaného zateplení. V roce 2015 by ještě mělo být na schody v přízemku instalováno
zdvihací zařízení v rámci bezbariérovosti této veřejné budovy. S relativně nízkými
náklady se v blízké budoucnosti podaří získat nové dvě bytové jednotky. Ty ponesou
obci trvalý příjem z prostor, které dnes byly využívány jen nárazově. Pro konání
zastupitelstev či jiných veřejných akcí jsou v obci jiné vhodné využitelné prostory
(sokolovna, škola…). Projekčně akci řeší ing. Jan Korda:

Pátek 5. září 2014, 15:00 – 19:00 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)

Sobota 6. září 2014, 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 7. září 2014

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
(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 pomoci, můžete
kontaktovat od pondělí 1. září do čtvrtka 4.září obecní úřad
(481596105), který zprostředkuje během pátku jeho odvoz
na sběrné místo. Toto je ovšem placenou službou, kterou
budete muset s dopravcem vyrovnat.

Co se bude dít (avizované akce)
•

Ve středu 6. srpna 2014 zve kulturní komise obce dříve narozené spoluobčany na
pravidelné posezení pro seniory. To se tradičně v létě uskutečňuje na myslivecké
chatě Bumbálka v Čisté u Horek. Sraz účastníků bude v 16:00 hodin na místě.
Bude možné opéci si přinesenou uzeninu. Další občerstvení bude zajištěno.
V případě nepřízně počasí se akce ruší.

•

V sobotu 16. srpna od 14:00 do 16:00 hodin bude slavnostně završen projekt
adaptace bývalých školních dílen v Čisté na Spolkový dům. V oficiálním
programu bude představen projekt, jeho historie, ale také dotační zdroj. Toto vše
poutavými prezentacemi spojenými s projekcemi. Přijďte se podívat a seznámit
se s novými prostory.

•

23. srpna 2014 bude naše obec žít Čisteckým cyklotouláním 2014. Start i cíl bude
na hřišti, kde bude připraveno také občerstvení.

•

V závěru prázdnin, v sobotu 30. srpna, čeká na děti i dospělé další ročník
„Šipkované, aneb ztratíme se spolu v lese?“ Vyrazí se od školy, kam bychom se
rovněž rádi vrátili….

•

V měsíci září proběhne vítání občánků. Podrobnosti k této akci budou ještě
upřesněny rodinám s miminky kulturní komisí

INFORMACE
Paní doktorka Mühlová na zubním středisku bude mít ještě dovolenou ve dnech
28.7.2014 do 8.8.2014 a pak od 18.8.2014 do 22.8.2014. Rozpis zástupů visí na středisku
na Horkách.
Paní doktorka Václová na dětském středisku bude mít dovolenou ve dnech 28.7 do
15.8.2014. Poradna dětské lékařky v Čisté je pak do odvolání zrušena z důvodu
rekonstrukce budovy. Paní doktorka bude v čase dřívější poradny v Čisté zůstávat
v ordinaci na Horkách.
Pan doktor Válek má nové telefonní číslo, které je totožné pro všechny jeho ordinace.
Nový telefon je 604 323 950 a je funkční v době ordinačních hodin.

INZERCE
Prodám parcelu 2.750 m2 v Zálesní Lhotě. Rovinatý terén, elektřina na pozemku. Nutno
vidět. Cena 80,- kč/m2. Kontaktní telefon 732 680 154.
(PI)
Obec Čistá u Horek prodá z důvodu nadbytečnosti drobný majetek – kamna na tuhá
paliva. V nabídce 1x kamna Petra a 1x kamna CLUB. Cena 200,- Kč á ks.
Obec Čistá u Horek zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v suterénu čp. 4
(sokolovna). Dobrý přístup, samostatný vchod. Vhodné na skladování. Bližší info u
starosty obce, tel.: 724180480.

Obec Čistá u Horek se
rozhodla uspořádat pro
příznivce výletů na
kolech první ročník
Čisteckého
cyklotoulání. Nejde o
závod, ale o společnou
projížďku
Podkrkonoším, která se
uskuteční v sobotu
23. srpna letošního
roku. Místem startu i
cíle je hřiště v Čisté.
Zde bude také ráno od 8 do 9 hodin prezentace. Přihlašování bylo spuštěno již dlouho
předem. Kvůli dovoleným je termín uzávěrky přihlášek posunut do 10.
srpna. Přihlašovat se lze na obecním úřadě a platí se účastnický poplatek ve výši 250,Kč. V tomto poplatku jsou zohledněny náklady na značení trati, označení závodníků, ale
především občerstvení během závodu a po příjezdu zpět (gulášek). Po návratu do Čisté
obdrží účastníci tašku s upomínkovými předměty a památeční tričko (proto se do
přihlášky uvádí i velikost trička). Trasa toulání měří cca 60 km a je vedena po silnicích
nižších tříd a po polních a lesních cestách. Půjde projet jak na horském, tak na
trekovém kole. Trasa v sobě skrývá mnoho alternativ, které si můžete zvolit dle nálady a
únavy po cestě. Průjezdná kontrola (ale ani tu není nutné projet) bude pouze na Zvičině.
Za její projetí obdrží účastník po návratu prémii. Využijte příležitost podívat se na
nezvyklé výhledy na Krkonoše a užít si den v sedle kola. Vhodné pro děti, dospělé i
kmety.

Spolkový dům
V sobotu 16. srpna 2014 jste srdečně zváni na slavnostní otevření Spolkového domu
v prostorách bývalých školních dílen za školou v Čisté u Horek. Chtěl bych zveřejnit
několik faktů, které by měly být veřejně známé.
Upravované prostory neměly dlouhodobě žádné využití a v podstatě pouze chátraly.
Objekt získal z rozhodnutí zastupitelstva do třicetiletého nájmu za pro někoho
symbolických 1.000,- Kč ročně Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek. Náš spolek
však dokázal na adaptaci prostor sehnat dotaci 1.680.000,- Kč z prostředků Evropské
unie. K těmto penězům je potřeba přidat ještě více tři sta tisíc korun vlastní
spoluúčasti a dnes už tisíce hodin strávených zde našimi členy a příznivci na
brigádách. Do obecního majetku (nemovitost je stále v majetku obce, kdyby to bylo
potřeba, tak jí lze v aktuální hodnotě třeba ručit za úvěr) tak hasiči napumpovali více
než dva miliony korun a spoustu své práce. Pokud teda tuhle částku promítneme do
toho třicetiletého nájmu, jsme na téměř sedmdesáti tisících ročně. Takový nájem
neplatí v obci v přepočtu za stejnou plochu ani žádný z podnikatelů, natož spolek….
Prostory, které jsme s využitím dotace upravili bez jediné koruny investice ze strany
obce, budou sloužit naší spolkové činnosti, ale i pro pořádání komornějších akcí,
besed, projekcí, bazárků a pod. U budovy je výtah pro osoby s omezeným pohybem či
seniory. Dotace Libereckého kraje pomohla s vybavením a firmou Walraven bylo
darováno WC pro invalidy, kterých je dosud instalováno pouze několik kusů
v republice.
Rád se s vámi setkám na slavnostním otevření, kde vše uvidíte na
vlastní oči.
Jiří Stránský, starosta SDH Čistá u Horek

