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Červen 2017
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číslo 3
Neprodejné

Součástí čísla jsou i tři samostatné přílohy
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 je tu léto a s ním všechny radosti i strasti. Děti se
radují z prázdnin, dospělým vrásky na čele prohlubují těžké černé mraky věštící přívalové
deště. Ty se do naší vesnice už bohužel podívaly. Voda pronikla do několik domků a
poškodila obecní cesty. Bohužel se ukazuje, že se s tímto nebezpečím budeme setkávat asi
často. Letošní příval ukázal na jednu důležitou věc. Spousta z Vás volala večer 28. června
na mobil starostovi, že je u vás nějaký problém. Ačkoli nebyl rozsah událostí v obci moc
velký, nelze v jednu chvíli řešit všechny. Takže nebylo možné se všemi po telefonu věc řešit,
někomu jsem telefon ani nemohl vzít, nebo nefungovalo spojení. Proto prosím, a to nechci
nic přivolávat, v případě potřeby neodkladné pomoci, volejte vždy přímo na krizové linky, tj.
především na linku 150. Jednak je tím událost oficiálně zaznamenána, což může pomoci i
třeba v pozdějším jednání s pojišťovnami, a pak je situace nějak řešena - mohou být třeba
vysláni hasiči odjinud, když naši už zasahují v jiné části obce..
Doufejme, že nám dají živly v budoucnu pokoj a budeme moci pracovat na údržbě a rozvoji
vesnice. Plánů je dost a i letos se bude budovat. O některých akcích se dočtete dále, o
většině pak budou informace na obecním webu. Těší nás, že obecní stránky denně
navštěvuje několik set návštěvníků, svědčí to o zájmu o naši vesnici.
Přeji všem krásné prosluněné letní dny, dost času a klidu k odpočinku, dětem příjemně
strávené prázdniny a ostatním načerpání dalších sil na dovolených.
Váš starosta

Z jednání zastupitelstva 1. a 29. 3. 2017
Zastupitelstvo schválilo:


Schodkový rozpočet obce na rok 2017 ve výši výdajů 13.904.000,- Kč s příjmy
9.291.330,- Kč. Na pokrytí rozdílu jsou použity úspory z minulých let.



Poskytnutí darů 1.000,- Kč Svazu diabetiků ČR; 3000,- Kč Službám sociální péče
Tereza, Benešov u Semil; 5.000,- Kč Diakonii ČCE, středisko Světlo Vrchlabí;
1.000,- Kč Hospici Červený Kostelec; 10.000,- Kč Službám Dolní Kalná



Směnu pozemků s p. Ondřejem Dikorasem; odkup pozemku od p. Stanislava
Kuříka, odkup pozemku od manželů Votrubcových



Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2016



Smlouvu o centralizovaném zadávání VZ „Komplexní nakládání s odpady“ včetně
zadávací dokumentace



Vydání Změny č. 1 Územního plánu Čistá u Horek



Plán rozvoje obce



Uzavření nájemních smluv na zemědělské pozemky s pí. Annou Grygarovou a
Lubomírem Votrubcem.

*Dary ze svého rozpočtu Obec Čistá poskytuje organizacím, které se nějakou měrou
starají o čistecké občany. Jde především o výkon sociálních či zdravotních služeb.
*Ačkoli Obec Čistá neinvestuje do zemědělské půdy, přijali jsme nabídku pana Stanislava
Kuříka a odkoupili od něho parcelu č. 389, což je louka pod silnicí na samém konci obce.
S tímto pozemkem žádný konkrétní záměr, z pohledu Obce ale jde o zajímavý pozemek
pro případné využití v budoucnu. Následně byla louka pronajata k zemědělské činnosti
paní Grygarové.
*Obec také postupně získává do vlastnictví pozemky pod plánovanou cestou od kostela
západním směrem po vršcích (majetkoprávní operace s panem Dikorasem a manželi
Votrubcovými).
*Obec hospodaří mnoho let se schodkovým rozpočtem, kdy výdaje převyšují příjmy. Je
to proto, že se snažíme zohledňovat hospodářský výsledek předešlého roku v roce
aktuálním. Ne všichni to tak dělají, někdo odkládá zůstatky do fondů, z nichž si pak peníze
do rozpočtu doplňuje během roku. Z našeho pohledu je zvolená cesta ale mnohem
transparentnější. Úspory zpravidla vznikají ziskem dotací, s nimiž se v době schvalování
rozpočtu v běžném roce většinou nepočítá.
*Na začátku každého zasedání zastupitelstva, které je ze zákona veřejné, informuje
předseda Kontrolního výboru o plnění přijatých úkolů a usnesení. Předsedové komisí a
výborů pak přednáší zprávy o aktuálním dění v jejich oblastech. Tyto informace
zastupitelstvo bere na vědomí.
Veškeré informace, kontakty i bankovní pojení pro případné platby poplatků či jiné najdete
na obecním webovém portálu: www.cistauhorek.cz

Co se dělo, co se děje
Ve středu 5. dubna 2017 uspořádala kulturní komise posezení pro seniory ve
Spolkovém domě. Tentokráte bylo mimo jarní tvoření především zaměřeno na
soutěžní klání o nejchutnější bramborový salát. Do soutěže bylo zapsáno 11
soutěžních vzorků, které přítomní měli možnost ochutnat a následně obodovat.
Za nejchutnější salát byl označen ten od Marie Benecké, druhá skončila Dáša
Bjelková a třetí Ivana Antošová. Blahopřejeme a děkujeme všem, kdo měli
odvahu se soutěže zúčastnit.

Velkou byla letos jarní sběrová akce nejen co do obsahu,
ale také do množství vybraného materiálu. Kontejner na
objemný odpad přistavený firmou Marius Pedersen se
naplnil během necelých dvou hodin pátečního odpoledne.
Následně už musel být další odpad složen do rohu školního
dvora, odkud jej pracovníci obce během úterý nadvakrát
odvezli obecním autem na skládku. V pátek sbírali staré železo i hasiči. Tento
sběr byl rovněž poměrně náročný, protože po letech i železného šrotu bylo
přistaveno k odvozu poměrně hodně. V pátek i v sobotu hasiči organizovali ve
Spolkovém domě sbírku materiálu pro Diakonii Broumov. I zde se sešlo značné
množství oblečení, lůžkovin, bot a potřeb do domácností. Organizátoři děkují
všem, kdo svými dary materiálu podporují potřebné. V pátek i v sobotu probíhal
sběr elektroodpadu. Pracovník obce vybral více než 100 ks elektrospotřebičů,
které odveze v rámci kolektivního systému, v němž je naše obec zapojena, firma
REMA Systém. Je na místě poděkovat za ukázněnost, do nebezpečného odpadu
v sobotu před polednem nebyl v naší obci odevzdán ani jeden elektrospotřebič.
Sběrná kolona firmy Marius Pedersen přijela v sobotu pro nebezpečný odpad.
Převzali od spoluobčanů velké množství barev, obalů po nich, další chemikálie
a pneumatiky. Tohoto odpadu bylo rovněž hodně, ale je rozhodně lepší zaplatit
za jeho likvidaci, než se potýkat s černými skládkami v přírodě.
Děkujeme
tedy ještě jednou za ukázněnost všem spoluobčanům a zaměstnancům obce za
nasazení v době pracovního volna.

V sobotu 15. dubna pořádali borovničtí dobrovolní hasiči opět První jarní výstup
na Čisteckou hůru. Z Čisté jsme se připojili rovněž a vyrazili od obecního úřadu
tzv. Kypěnovou cestou vzhůru na vrchol. Počasí vcelku přálo, jen nás potrápil
trochu vítr. Na hranici katastru Čisté a Borovnice, na pozemku borovnické Obce
se pak čistečtí poutníci setkali s ostatními. Byly tu turisté z Horek, Čisté, Dolní
kalné, Ždírnice, Borovnice a i odjinud. Poděkování patří borovnickým hasičům
za pestré občerstvení od piva až po palačinky s čokoládou.

Pod vánočním smrkem vedle obecního úřadu byl k dispozici k rozebrání
kompost z komunitní kompostárny. Navezli jsme ho sem obecním autem osm
kontejnerů. Letos o něj byl vcelku zájem, což dokládala postupně mizící
hromada. Zbytek byl pak použit do terénních úprav u obecního úřadu. Příští rok
bude kompost z letošní sezóny opět k rozebrání.

Poslední dubnovou noc připravují místní hasiči
tradičně kulturní program. Letos se měl uskutečnit i
s pálením většího ohně na kopci v Drahách. Bohužel
dlouhodobě nepřálo počasí, a tak organizátoři akci
přestěhovali (bez vatry) na dvůr školy, kde na
asfaltové ploše proběhly soutěže pro děti i dospělé.
Ve Spolkovém domě zahrála bluesová kapela
CallNowBlues. I tento zvolený žánr si našel své posluchače a večer se vcelku
vydařil.

První květen je už 17 let v Čisté spojen se soutěží mladých
hasičů v požárním útoku. Na letošní Pohár velitele dorazilo
celkem 26 dětských družstev z okolí. Z Trutnovska přijela
družstva z Borovnice, Horní Kalné a Špindlerova Mlýna.
z Novopacka Vrchovina a Vidochov, a ze Semilska pak děti
z Čisté, Nedaříže, Košťálova, Studence, Martinic a Roztok u
Jilemnice. V mladší kategorii zvítězil Košťálov, starší Studenec. Počasí až
neskutečně přálo, soutěž hladce odsýpala a večer už zbyla jen pošlapaná tráva
na hasičském cvičišti.

Od května přešla obec do letního režimu výsypu popelnic. Nádoby tak budou
vyváženy jednou za dva týdny, vždy ve čtvrtek lichého týdne. Letní režim bude
probíhat ještě v těchto termínech: 6. a 20. července, 3., 17. a 31. srpna, 14. a 28.
září.
Sběr pytlů s vytříděnými plasty a vytříděnými tetrapakovými obaly
zůstává v týdenním režimu, tedy každý čtvrtek ráno. Pytle připravujte k odvozu
nejlépe ve středu večer nebo ve čtvrtek velmi brzy ráno, nejpozději do 7:30
hodin. Později přistavené pytle už nebudou svezeny..

V měsíci květnu uspořádali dobrovolní hasiči ve Spolkovém pro
příznivce hokeje projekce utkání národní reprezentace na mistrovství
světa. Uskutečnily se přenosy ze všech utkání a návštěvnost kolísala
mezi deseti až třiceti fanoušky, kteří společně prožívali úspěchy i
neúspěchy našich hokejistů.

Šmejdi opakovaně útočili. Přestože je v Čisté zakázán podomní
prodej a podomní nabízení služeb, staly se domácnosti
opakovaně terčem nájezdu „opravářů okapů“ a prodejců elektřiny.
Šlo o podomní obchodníky společnosti Bohemia Energy. Na
dodržování vyhlášky zakazující podomní prodej dohlíží Policie.
Pokud tedy kdokoli na území obce po domácnostech něco nabízí,
porušuje tuto vyhlášku a je na místě volat Policii. Prodejci měli tolik drzosti, že
lživě občanům tvrdili, že to „mají na obci se starostou domluvené“. Když tyto
aktivity na území obce nechceme, tak je přece nikdy nepovolíme! Je na místě
poděkovat spoluobčanům, kteří výskyt prodejců nahlásili na Policii. Hlídka
republikové policie přijela, prodejce vykázala a za jejich činnost pokutovala.

3. května si položením kytice k pomníčku u silnice obec připomněla výročí ztráty
života našeho spoluobčana Oldřicha Póla, který padl při květnovém
protifašistickém povstání roku 1945 na Horkách.

V pondělí 5. června provedla odborná firma revizi osmi odběrných míst
na vodovodním řádu, která by měla sloužit v případě požáru jako zdroje
hasební vody. Všechny kontrolované hydranty a odběrná místa v
šachtách splnily tlakové zkoušky a jsou způsobilé pro požární účely.
Tato informace je velmi důležitá, protože revidované zdroje požární
vody v patřičné vzdálenosti jsou předpokladem další možné nové
výstavby v obci.

Knižní fond obecní knihovny posílil o několik desítek
knih, převážně detektivního žánru. Děkujeme panu
Josefu Stránskému s manželkou, za knižní dary.
Knížky je možné si půjčit v době otevření knihovny,
vždy v pátek odpoledne od 16. do 17. hodin nebo po
domluvě s paní knihovnicí i v jiném čase. Obecní
knihovna v prvním patře čp. 152 je otevřena každý
pátek od 16. do 17. hodin. Nebo se lze domluvit na
jiném termínu či si knihu objednat na tel.č. 724 850 853. Po dobu letních školních
prázdnin bude zavřeno. Opět ale lze využít již uvedený telefonní kontakt.

Jarní měsíce jsou dobou podávání monitorovacích zpráv k velkým evropským
dotacím. V našem případě se to týkalo zpracování hlášení pro MŽP k projektu
třídění odpadů a k projektu protipovodňového systému. U obou projektů plníme
indikátory, k nimž jsme se zavázali. Údaje ze srážkoměru jsou dostupné na webu
obce stejně jako digitální povodňový plán. Třídění odpadu se v obci
zintenzivnilo, což dokazují častější odvozy sebraných pytlů i odměny vyplácená
obci společností EKOKOM za třídění odpadu.

Každý rok pořádá kulturní komise zájezd pro
dříve narozené. Letos se uskutečnil v sobotu 10.
června a jeho cílem, který vzešel z debaty na
dubnovém setkání, bylo Babiččino údolí. Při
odjezdu z Čisté sice svítilo slunce, pak ale už
počasí příliš nepřálo. Zvláště nepříjemný byl
Blátivý terén v Ratibořicích, kdy byla chůze
značně namáhavá. Přesto se výlet líbil. Účastníci
měli možnost si prohlédnout stylově pojatou
prohlídku
zámku
spojenou
s krátkým
divadelním vystoupením a zavítali i na Staré Bělidlo. Nikam se nespěchalo,
limitem byl pouze dojez do restaurace U Bulánka v Batňovicích, kde bylo
rezervováno místo pro občerstvení. Obec z kulturních fondů uhradila autobus,
ostatní si už platili účastníci zájezdu sami.

Cesty, cesty, cesty…….
I v letošním roce se obec zabývá svými komunikacemi. Jednak přípravou
dlouhodobých projektů a samozřejmě také údržbou a opravami nepříznivých
stavů. O některých namátkou níže:
Letos na jaře se opravovala obecní cesta k čp. 67. Tato akce byla vyvolána
potřebou zajistit dostupnost sanitky, která sem třikrát týdně zajíždí, a dalších
služeb. Protože se ale jedná prakticky o cestu k jednomu domku, došlo k dohodě
s paní Janou Grofovou o její spoluúčasti na zpevnění této obecní cesty.
Navazující zpevněné plochy si pak už majitelé čp. 67 cele hradili (cca 16.000,- Kč)
sami. Na cestě proběhly zemní práce a rozprostření kamenného podkladu
(provedla f. Michal Šimůnek). Potom byl povrch zhutněn, dosypán asfaltovým
recyklátem a opět zhutněn (provedla Setter, a.s.). Celková investice do obecní
cesty činila 20.179,- Kč. Od té je však třeba odečíst spoluúčast paní Grofové ve
výši 12.000,-Kč. Obec tak oprava této cesty vyšla na 8.179,- Kč. Sdružením
prostředků tak můžeme opravit i cesty, které nemají pro obec zásadní
komunikační význam.
Dlouhodobě se mluví o opravě pěšiny ze Struhy na Jalouč a dále k cestě ke
kostelu. Obec nechala zpracovat cenovou nabídku od firmy KAMPA. Výsledná
výše nákladů však přesahuje částku 200.000,- Kč. To je při malé využitelnosti
pěšiny bez nějaké dotační podpory nerealizovatelné. Obec se proto bude snažit
v letošním roce o zlepšení pochůzného povrchu alespoň vlastními silami a bude
se hledat nějaká dotační příležitost (s využitím blízkosti kostela a hřbitova) na
komplexní rekonstrukci této pěšiny.
V polovině července by měla začít výměna dožívajícího propustku na potoce pod
čp. 145. Tato akce bude zhruba v hodnotě 0,5 milionu korun bez DPH. Provést
by ji měla firma ZEPOS RS s.r.o. Libuň. Dojde ke zlepšení prostupnosti potoka
Olešnice propustkem, ale především se zlepší dopravní obslužnost, kdy přes
most budou moci přejet i těžší a objemnější automobily.
Patrně ještě letos na podzim dojde k zásahu do obecní cesty kolem a nad
bývalým pivovarem. Bude to vyvoláno plánovanou kabelizací sítě ČEZu v této
lokalitě, ke které se připojí obec realizací nového veřejného osvětlení. Páteřní
vedení obou kabelů by mělo jít od trafostanice v bývalém pivovaru až k nově
budovanému domku vedle čp. 155. Pokud ale finance obce dovolí, tak až
k novostavbě čp. 260. K zásahu do tělesa cesty by mělo dojít v co nejmenším
rozsahu. Přesto k tomu dojde a povrchy by pak měly být upraveny do původního
stavu, případně bude krajnice zpevněna zádlažbou.
Další letošní akcí je přístupová cesta k obecním parcelám v dolní části obce
(před čp. 121). Zde by měly proběhnout zemní práce s položením kanalizace a
zhotoveny podkladní vrstvy. Vrch zatím pokládán nebude, dokud nebudou obě
parcely zastavěny, aby při pohybu stavební mechanizace a dopravě materiálu
nedošlo k narušení asfaltových povrchů. Tato akce by měla být během léta
předmětem veřejné soutěže a k realizaci pak 09-11/2017.
Na podzim by měla být realizována i revitalizace polní cesty k rybníku Polňák,
ale o tom na jiném místě zpravodaje…..

Dotace pomáhají
Každoročně se snažíme vylepšit rozpočet obce nějakou dotací.
Neupínáme se pouze k velkým podporám, protože se držíme hesla „každá
koruna dobrá“. I letošním roce je tu několik aktivit s dotační podporou.

Vytvoření nového pracovního místa. Obec dlouhodobě spolupracuje
s Úřadem práce ČR. Zkušenosti ukazují, že nelze spoléhat pouze na spádovou
pobočku, protože ne vždy jsou k dispozici vhodní uchazeči. V březnu 2017 se
nám tak podařilo podepsat smlouvu s Úřadem práce Jičín a od 13. března
pracuje na údržbě obce jeden pracovník z Nové Paky v rámci vytvořeného místa
pro veřejně prospěšné práce. Na jeho mzdové náklady získá obec od
Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci 180.000,- Kč, z toho v letošním roce
135.000,- Kč.

Revitalizace polní cesty. Ve spolupráci se zemědělskou akciovkou již delší
dobu uvažujeme o návratu polní cesty vybíhající na louky nad bývalým
pivovarem. Živelně založená stávající cesta směrem k Bukovině totiž značně
devastuje louku (eroze). Dalším faktorem je snaha o narušení velkého
zemědělského lánu zamýšleným remízkem podél cesty. V neposlední řadě by
došlo k nápravě na druhy pozemků v katastrálních mapách – cesta by se měla
vrátit na pozemek obce, který je ostatní plochou, komunikací. Tento projekt
nabyl na významu poté, co se vážně řeší obchvat Čisté a tato cesta bude
v budoucnu jednou z důležitých spojnic se sousední Bukovinou. Projektovou
dokumentaci na revitalizaci první části cesty zpracovala pro Obec firma
ARBOPlan Hořice. Využili jsme možnosti požádat o dotaci na revitalizaci zeleně
a požádali Liberecký kraj o podporu ve výši 95.000,- Kč. Celkové náklady
předpokládají cca 192.000,- Kč. V této částce jsou však i společné náklady na
geodetické zaměření či na hrubé zemní práce, které následně zlevní vybudování
vlastní komunikace – polní cesty. Pokud se podaří s žádostí uspět, což vzhledem
ke kvalitě zpracování podkladů odbornou firmou předpokládáme, mělo by se
realizovat ještě letos na podzim, patrně v říjnu až listopadu.

Evakuační stan GTX 24.

Naše obec má hasičskou jednotku, která je
v poplachovém plánu Libereckého kraje zařazena s předurčením plnění úkolů
civilní ochrany pro oblast Jilemnicka. Pro tuto činnost potřebuje speciální
vybavení. Patrně nejdůležitějším je evakuační stan, který má sloužit k vytvoření
evakuačního střediska, k nouzovému ubytování osob, k vytvoření zázemí pro
zasahující složky IZS nebo i jako modul ošetřovny nebo polní nemocnice. Tento
stan musí být kompatibilní se stany Armády ČR a vybavením složek IZS. Obec
proto podala žádost do Dotačního fondu Libereckého kraje a na tento projekt
získala dotační podporu ve výši 100.000,- Kč. Více bohužel získat z tohoto
dotačního titulu nešlo. Celkové náklady se pohybují kolem 180.000,- Kč bez DPH,
takže se hledají další finanční zdroje ke spoluúčasti. Bohužel jsme neuspěli
v Hasičském fondu Nadace Agrofert. Naopak je vyjednána participace Města
Jilemnice a také sboru dobrovolných hasičů.
Další dotační podporu se snažíme získat na sportovní akce v obci a
prostřednictvím školy na asistenta pedagoga a mimoškolní aktivity. Výsledky
těchto dotačních řízení ale ještě nejsou známy.

Samostatnou kapitolou jsou velké dotace. Zde nejde o malé akce, ale o
dlouhodobé aktivity s úplně jiným objemem finančních prostředků. Takto
rozpracované akce máme v obci dvě:

Autobusová zastávka u Walravenu.

Tento projekt poněkud ustrnul.
Není to ale tím, že by nebyl zájem jej realizovat, ale proto, že došlo ke změně
vlastníka jedné nemovitosti, která je projektem dotčena a musí se nově
vykomunikovat řešení. Část autobusové točny je totiž na soukromém pozemku.
Celé to komplikuje skutečnost, že se sice jedná o českého občana, který je ale
takřka trvale v zahraničí. Přesto se snažíme intenzivně jednat a vše připravit
k podání žádosti o dotační podporu z fondů IROPu z OP Doprava ještě nejlépe
v letošním roce. Předpokládané investice zde činí cca 2.000.000,- Kč s tím, že
dotační podpora by mohla být až 90%.

Třicítka.

Jde zatím o největší projekt, který by obec ráda realizovala. Protože
je v regionu hlad po nájemním bydlení, snažíme se připravit projekt adaptace
domu čp. 30 na bytový dům. Projekt zatím nemá úplně konkrétní rozměr. Mělo
by však vzniknout minimálně pět bytů a v suterénu navíc zázemí pro komunální
služby obce. Na tomto projektu obec spolupracuje s projekčním týmem
vedeným ing. Janem Kordou a s Dotační a realitní kanceláří ing. Tomáše
Rupricha z Hradce Králové (tato kancelář už ke spokojenosti obce dříve
administrovala akci vstupních bytů v budově obecního úřadu). Pokud se vše
podaří, mělo by se koncem léta žádat o stavební povolení a následně zažádat o
dotaci opět z IROPu, tentokrát z OP SSaZ. Tento záměr je investičně vyjímečný,
protože se pohybuje kolem 10.000.000,- Kč. Možnost 95% dotace však chceme
maximálně využít. Nové byty by tak mohly v ideálním případě být už na konci
roku 2018 a tvář obce přestane hyzdit další nevzhledný objekt…….

Vše ale není jen o dotacích. Vesnice žije svým běžným životem. Jako každý rok bojujeme
s trávou na veřejných prostranstvích, takže takřka denně vrčí sekačky, traktůrek nebo
křovinořez. Proběhly kontroly hospodaření na obci i ve škole. Zde
navíc proběhla i kontrola ze strany Krajského úřadu Libereckého
kraje. Kvalitu vody nám zase zkontrolovala hygiena, sportovní
náčiní, vybavení hřišť a hasící přístroje prohlédli revizní technici.
Byla dokončena mýtní těžba a úklid klestu v obecním lese za
Kantorkou a pomalu se už chystá stavba oplocenky a podzimní
osázení této mýtiny. Správce vodovodu vyměnil téměř šest desítek
domovních vodoměrů, takže bychom se v příštím roce měli dostat
k poslední etapě, kdy už nebude v obci sloužit vodoměr starší pěti let. Máme opraven
uvolněný plech na střeše sokolovny a chystáme se do boje s tesaříkem v trámoví. Hasiči
připravují výměnu sirény na střeše hasičské zbrojnice a barevně sladili přívěs s novým
dopravním automobilem. V rámci Jilemnicka – svazku obcí se připravujeme na velkou
veřejnou soutěž na firmu, která bude obstarávat odpadové hospodářství. Cílem je tuto
nákladnou položku rozpočtů všech obcí podstatně snížit. Prostě – pořád se něco děje……

Restaurace u Červinků přijme do svého kolektivu brigádníky do kuchyně
i na obsluhu. Těšíme se na vás!
Informace přímo v restauraci nebo na mobilním telefonu 723 952 958
Darja Urbanová.


Co se chystá
V sobotu 8. července zvou hasiči od 14. hodin na střelecké závody na dvoře školy a myslivci na
chatu Bumbálku, kde bude od 16.00 hodin připravena myslivecká kuchyně. Zvěřinové hody doplní
od 19. hodin country zábava.
Neděle 9. července bude ve znamení čistecké pouti. Od 11. hodin bude v kostele sv. Prokopa,
opata, sloužena poutní mše svatá. Od 13.30 pak na děti na hřišti čeká program plný her a
soutěží. Bude tradiční jízda na koních, projížďky koňským povozem po obci, přibude
projížďka veteránem a ukázka hasičské techniky. Dorazí hrnčíř a umělecký kovář a
odpoledne završí dětmi tak oblíbený program VOSA JEDE. Nebude chybět ani občerstvení.
Zváni jsou malí i velcí. Přijďte si užít sváteční odpoledne i bez kolotočů a houpaček….
4. srpna by mělo proběhnout tradiční setkání seniorů spojené s opékáním uzeniny na
táboráku. Podrobnosti včetně místa konání budou ještě upřesněny
19. srpna ožije střed obce cyklistickou akcí Čisteckej pedál. Na cyklotoulání Podkrkonoším je
možné se přihlásit až do 20. července. Akci pořádá obec ve spolupráci s dobrovolníky. Bude
připravena opět cca 60 km dlouhá trasa regionem. Její charakter je volen s ohledem na
možnou účast celých rodin. Nejde o závod, ale o projížďku krajem za plného provozu.
Většina trasy ale vede po vedlejších komunikacích, cyklostezkách nebo polních a lesních
cestách. Po dojezdu bude na hřišti zakončení akce s bohatým občerstvením a hudbou
k poslechu i tanci. Zváni k příjemnému posezení jsou všichni, ať už cyklisté nebo nikoli.
Na konci září proběhne ve Spolkovém domě prodejní výstava obrazů našeho spoluobčana Josefa
Schorma. Vernisáž je plánována na pátek 22. září od 16.00 hodin. Výstava potrvá až do konce
měsíce září. Spoluvystavovatelem je místní rodinná firma DaMiRS (ryté a broušené sklo Dáši a
Miloše Plecháčových), jejíž výrobky si rovněž bude možné zakoupit.
Na 21. října připravuje obec ve spolupráci s hasiči a dalšími dobrovolníky tradiční hudební
akci čisteckého podzimu, benefici Rock for Church. Na akci zahraje místní skupina ČiPřiDO a
jako hosté kapela Fénix z Jičína a patrně Megaděs z Horní Olešnice. Začátek bude ve 20.
hodin a výtěžek ze vstupného i výnos z občerstvení půjde na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého.
26. listopadu připravuje kulturní komise tradiční Předvánoční
posezení pro seniory. Letos bude trochu zvláštní, protože kromě
programu našich školáčků na příchozí čeká vystoupení dua
ADAMIS známého z TV Šlágr se soutěží „Super děda“ a „Super
babča.“.

PROSÍME SPOLUOBČANY o přečtení a zamyšlení nad tímto článkem….
Každý z vás alespoň jednou do roka navštíví čistecký hřbitov, protože většinou každý
z nás má na tomto hřbitově pohřbené své předky. Jistě jste si všimli (nebo si příště
všimnete), že má náš kostel nová okna. Stará dosloužila, při velkém větru vypadávaly i
celé kusy ven na hřbitov. Teď už jsou sice na kostele okna nová, ale stále je problém
s jejich zaplacením. Zatím je cena oken pokryta z jedné třetiny. Přispět lze do
pokladničky v zadní části kostela. Jde to však velmi pomalu. Proto se tímto článkem
obracíme na vás a prosíme o přispění (třeba jen malého obnosu peněz) na úhradu oken
na čisteckém kostelíku.
Kostel spolu se školou tvoří dominantu obce a je jistě dobře, když jsou tyto stavby
udržované. Děkujeme všem, kteří již přispěli a stále přispívají. Přispět lze i na bankovní
účet:
2401169121/2010
K tomu ještě poznámka. Proč je tento účet vedený na farnost Studenec, jak bylo
uvedeno v minulém čísle Zpravodaje? Čistá od středověku faru neměla, vždy spadala
pod někoho. Dříve to byla farnost Dolní Kalná, nyní je to farnost Studenec. Uvedený
účet byl zřízen cíleně pro Čistou. Na složenku můžete ještě do zprávy pro příjemce
připsat „OKNA ČISTÁ.“ V případě poskytnutí většího daru lze s panem farářem
domluvit vystavení potvrzení pro odpočet této podpory z daní.
Děkujeme všem potenciálním dárcům.
Velké poděkování patří truhláři, panu Hekovi, za veškerou práci, kterou s výměnou
oken měl.
Václav a Stáňa Cermanovi

Něco málo z historie čisteckého kostela – čerpáno z hasičské kroniky:
Mezi roky 1424 až 1620 byli v Čisté a okolí kněží
kališníci, než byli po Bílé hoře vypuzeni
1577 byl ulit velký zvon, který zmizel ve válečných
dobách
1706 byla v Čisté zrušena fara a kostel se stal tzv.
„filiálkou“
1814 se začal lámat kámen na stavbu kostela
1819 se začalo se stavbou dnešního kostela
1850 byla do kostela pořízena křížová cesta
1852 byl pořízen oltář Sedmibolestné Panny Marie
1853 byl pořízen hlavní oltář z dílny Suchardů v Nové Pace
1861 koupila pro kostel obec varhany

1880 zřízen plot kolem hřbitova

1936 byly do kostela pořízeny nové zvony
1946 byl na hřbitov dotažen vodovod napájený ze studny vedle továrny.
1975 položeny nové schody ke hřbitovu.

