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Ze zastupitelstev * Co se dělo, co se děje * Plánované akce *
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,
od minulého zpravodaje uplynul tentokrát poněkud
delší čas. Proto je toto číslo obsáhlejší. Věřím ale, že zde najdete většinu z toho, co se u nás
v Čisté od léta událo a mnohé z toho, co se chystá. Přečkali jsme nepřízně počasí, vydařila
se většina pořádaných akcí a pečlivě jsme pracovali na přípravě akcí v roce 2018 a už lze
říci i na rok 2019, kdy by se měl uskutečnit sjezd rodáků a přátel obce u příležitosti 650.
letého výročí první písemné zmínky o obci a 140. výročí založení místního hasičského
sboru.
Stojíme na prahu vánoc. Jsou označovány za nejkrásnější svátky roku. Byl bych rád, kdyby
tomu tak opravdu bylo. Kdyby alespoň v tuto dobu pominuly sousedské spory, kdyby se nám
vyhnuly problémy s elektřinou, s vodovodem, s řáděním živlů, kdyby….. prostě, aby vánoce
byly skutečně svátky klidu a pohody.
Letos obec vyměnila vánoční výzdobu na smrku u obecního úřadu a dva ze stožárů
veřejného osvětlení v centru obce ozdobily sněhové světelné vločky. Podle zatím pozitivních
reakcí je vidět, že se tato akce povedla a v příštích letech by se ve vyzdobování vesnice
mohlo pokračovat.
Tohle a mnoho dalšího už bude řešit nové zastupitelstvo, protože na podzim roku 2018
budou komunální volby.
Přeji všem požehnané vánoční svátky a krásný vstup do příštího roku.
Váš starosta

Z jednání zastupitelstva 28.6., 26.9. a 30.11. 2017
Zastupitelstvo schválilo:


Účetní závěrku a závěrečný účet obce a účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Čistá u Horek za
rok 2016



Mimořádný členský příspěvek Jilemnicku – svazku obcí ve výši 110,- Kč na obyvatele
na nákup pozemku pro budoucí zázemí svazku a odpadové hospodářství regionu.



Uzavření SoD s firmou ZEPOS RS s.r.o. na výměnu propustku ve střední části obce
v ceně 600.523,- Kč.



Uzavření SoD s Dotační kanceláří Hradec Králové na zpracování projektu do fondů
EU na adaptaci čp. 30 na sociální bydlení.



Nákup přichlorovacího zařízení do vodárny v ceně 116.402,- Kč.



Výkup pozemku od paní Roubalové pod cestou od kostela; udělení práva provést
stavbu ŘSD Liberec na odvodnění silničního propustku v horní části obce; udělení
práva provést stavbu kabelizace vedení sítě NN společnosti ČEZ v lokalitě nad
pivovarem; uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 342 s paní Plecháčovou za
údržbu a odkup pozemku pod pěšinou za OÚ od paní Gollové, Prokešové, Golla a
Prokeše.



Pořízení evakuačního stanu pro JSDHO od firmy TenTex Line v ceně 176.370,- Kč
bez DPH.



Uzavření SoD s firmou Stanislav Brádle, Liberec na sanaci havarijního stavu krovu
na sokolovně v ceně 141.950,- Kč.



Vyhlášení konkursu na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Čistá u Horek.



Pověření Mgr. Evy Chudobové vedením ZŠ a MŠ Čistá u Horek do konkursu.



Rozpočtovou změnu č. 1 a Rozpočtovou změnu č.2



Příjem pozemků 2722/4 od pí. Marie Cermanové a 3048/31 od ŘSD prostřednictvím
UZSVM



Uzavření dodatku s nápravou chyb v nájemní smlouvě s MO ČRS Nová Paka



Dodatek č. 1 ke SoD s firmou ZEPOS RS s r.o. na posunutí termínu dokončení mostku.



Přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR



Podání žádosti o dotaci na dětská hřiště u školy z MMR ČR v roce 2018

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:


Zprávy starosty o stavu obce, zprávy Kontrolního výboru a Kulturní komise



Informace o nerealizovatelnosti opravy pěšiny od kostela na Struhu pro značnou
finanční zátěž a informace o opravě cesty k čp. 67 za sloučení prostředků s paní Janou
Grofovou



Rezignaci Mgr. Ivo Chcholáče na ředitele ZŠ a MŠ Čistá u Horek k 30.6.2017.

Zastupitelstvo jmenovalo:


Zástupce do konkursní komise na místo ředitele/ředitelky ZŠaMŠ Čistá u Horek:
Ladislava Jiřičku a Magdalenu Neumannovou

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
Úspěchy čisteckých sportovců
Ve dnech 23. a 24. 6. 2017 se v Dolním Bousově jel závod motocyklů Jawa
50: "FICHTL Mazec 24 hodin". V kategorii "originál", tedy neupravené
stroje, obsadila druhé místo čistecká posádka kolem Martina Plecháče "Neřádi co si rádi zařádí". V sobotu 8. 7.2017 se ve Štikovské rokli u Nové
Paky konal závod Mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu juniorů. I zde
do bojů zasáhli čistečtí. V kategorii 125 ccm obsadil celkové 7. místo Jirka
Hubálovský na stroji Yamaha a v kategorii MX 2 Junior se celkově na 10.
místě umístil Petr Grof startující za CERMEN racing team na stroji KTM.
Všem závodníkům blahopřejeme a držíme palce v dalších podnicích.

Pouťovým střeleckým závodům přálo počasí
V sobotu 8. července odpoledne uspořádali
hasiči u Spolkového domu střelecké
závody. Střílelo se na různé cíle ze
vzduchových pušek Slávia 630. Připravena
byla i střelnice na papírové růže vlastní
výroby. Bylo odstříleno celkem 55
soutěžních pokusů. V dětské kategorii se
umístili Tonda Bartoň, Fanda Bartoň a
Olinka Švajdlenková. Starší dětskou
kategorii vyhrála Bára Veselá před
Vaškem Tmejem a Danem Plecháčem. V
ženách zvítězila Kamila Stehlíková před
Pavlínou
Lejdarovou
a
Aničkou
Bjelkovou. Kategorii mužů vyhrál Milan
Klazar před Lubošem Lejdarem a
Tomášem Kiliánem ml.

Pouťový program provázely tropy i úsměvy dětí
V neděli 9. července uspořádala Obec
ve středu Čisté odpolední program
pro děti i dospělé. Opět po roce k nám
zavítal hrnčíř pan Kalenský a děcka
mohla vyrábět nádobí i jiné výtvory
na hrnčířském kruhu. Paní Jiřičková
zase zájemce povozila na konících,
Miloš Plecháč obětavě provezl děcka
svým autoveteránem a děti od paní
Žákové předvedly výcvik psů.
Tradičně obrovským lákadlem byly projížďky koňským spřežením pana
Nývlta okolím obce. Výhledy na Krkonoše byly opět úchvatné. Akci
zakončila agentura Vosa programem se soutěžemi dětí i dospělých. O
občerstvení se postarala Romana Hamplová a posezení poskytli hasiči.
Vládlo sice hodně horké počasí, ale odměnou pořadatelům byly spokojené
dětské úsměvy.

Problémy s vodou
Ani v tomto období se nám nevyhnuly problémy se zásobováním vodou.
Nejprve v srpnu řešil správce vodovodu problém na prasklé přípojce na
samém konci vodovodního řádu v dolní části obce. Mnohem závažnější
problém ale nastal začátkem října, kdy přestala fungovat nautila ve vrtu.
Naštěstí nedošlo k omezení v zásobování domácností, protože stačila zásoba
ve vodojemu. Čerpadlo bylo odesláno na prověrku k výrobci. Zde byl
vyměněn vadný motor a čerpadlo je už zpět v záloze na naší vodárně.

REMA odvezla elektroodpad
V úterý 8. srpna odvezla společnost REMA systém z obce neuvěřitelných
5.120 kg elektroodpadu, který jsme nasbírali během necelého roku od
poslední vyvážky. Drobný elektroodpad lze odkládat do zelených popelnic
v obchodě Zaplatílkových nebo hned za vstupními dveřmi do schodiště
obecního úřadu. Větší elektrospotřebiče jsou průběžně vybírány v čp. 30
nebo dvakrát do roka při sběrových akcích. Za dodaný elektroopdad obec
obdrží od společnosti REMA finanční odměnu.

Příprava VO nad bývalým pivovarem
V souvislosti s připravovanou kabelizací sítě ČEZu v lokalitě nad bývalým
pivovarem Obec ve spolupráci s firmou ELEKTROS Martinice s.r.o.
připravuje stavbu veřejného osvětlení v této lokalitě. Záměrem je natažení
zemního vedení a vztyčení deseti sloupů VO (devět nových a výměna

prvního sloupu na začátku úseku) podél obecních cest. V současné době je
vydáno územní rozhodnutí a připravuje se soutěž na dodavatele. Realizace
akce by měla probíhat souběžně s pokládkou kabelů ČEZu. Další část obce
se tak dočká veřejného osvětlení.

POZOR - VAROVÁNÍ POLICIE ČR
Dne 11. srpna 2017 se jedna z místních seniorek stala terčem pokusu o
vylákání většího množství peněz. Pachatel použil osvědčený způsob
telefonického kontaktu na pevnou linku v domácnosti s výmluvou potřeby
finančních prostředků pro rodinného příslušníka. Seniorka naštěstí
zareagovala správně, další komunikaci s podvodníky odmítla a okamžitě
informovala policii. Police ČR tímto varuje před takovýmito pokusy o
vylákání peněz především od starších obyvatel. Pokud by se takovýto případ
stal, je třeba kontaktovat ihned policii na lince 158.

SŽDC chystá opět změnu zabezpečení přejezdu
Na katastru naší obce se nachází jediný
železniční přejezd. Jde o křížení lesní
účelové komunikace vedoucí z Markvatic
k borovnické silnici u tzv. „vechtru.“ Při
nedávné modernizaci železniční trati byla
dosavadní ručně obsluhovaná závora
nahrazena závorou na klíč, který
uvolňovala pověřená osoba SŽDC. Nyní
je v řešení další změna, kdy se měl přejezd
otevřít a jeho zabezpečení bude nově
zajišťovat světelná signalizace. Usnadní
to pohyb po lesní cestě, kdy nebude třeba
den předem žádat o zvednutí závor.

Čisteckej pedál 2017 se těšil hojné účasti
V sobotu 19. srpna 2017 uspořádala Obec s
dobrovolníky další ročník Čisteckýho
pedálu. Už od časného rána se na hřiště
sjížděli účastníci, kteří se po prezenci
postupně vydávali na trasu letošního
cyklotoulání Podkrkonoším. Ta je zavedla
například ke stupenskému kostelíčku, na
peckovský hrad, Zvičinu, do Dvora
Králové nad Labem, na přehradu Les království nebo na různá vyhlídková
místa po trase. Počasí přálo, na zhruba osmdesátikilometrové trase byla
připravena dvě občerstvovací místa a na hřišti se pak kouřilo z polní kuchyně
nebo z grilu. Letošní ročník se těšil zatím nejsilnější účasti. Přihlášeno bylo
151 účastníků, z nichž 135 vyrazilo na trasu a s nimi ještě odhadem zhruba
další desítka neregistrovaných cyklistů. Navečer pak na hřišti v Čisté proběhl
závěrečný ceremoniál s předáním pozorností účastníkům a s vyhlášením
trojice cyklo podniků regionu "VČV 200", jehož byl Pedál součástí. Program
zpestřila kapela DECL Band a po desáté hodině oblohu rozčísl ohňostroj
odpálený Jendou Horáčkem. Děkujeme všem, kdo na akci pomohli se
zázemím, občerstvením a organizací. Poděkování patří samozřejmě i
sponzorům.

Úpravy autobusové zastávky u obecního
úřadu
Na přelomu srpna a září probíhaly práce na zlepšení
autobusové zastávky ve středu obce u obecního úřadu. Na
přání spoluobčanů zde obec nechala instalovat dřevěnou
čekárnu i ve směru na Novou Paku. Následně došlo k zajištění svahu za
zastávkou. Zemní práce byly provedeny vlastními silami, čekárnu zhotovil
Martin Grof a opěrnou zídku zbudovala firma Martin Šmíd. Veškeré práce
završila instalace odpadkového koše.

Sanace krovů a opláštění střechy sokolovny
Při opravách uvolněné střešní krytiny byl na jaře
letošního roku zjištěn havarijní stav krovů, trámů i
prkenného opláštění střechy a trámů ve stropě na
sokolovně. Dřevěné prvky byly masivně napadeny
červotočem a tesaříkem. Obec tuto havárii řešila
zasmluvněním ošetření dřevěných prvků vícevrstvým
speciálním nátěrem u firmy Stanislav Brádle, Liberec. O zadání zakázky v
ceně 141.950,- Kč rozhodlo zastupitelstvo na konci června letošního roku.
Následně byla půda sokolovny zaměstnanci obce vyklizena a odborná firma

během srpna krov sanovala. Bylo ještě doporučeno zajistit neustálé větrání
těchto půdních prostor, což bude řešeno např. novými prostupy ve štítových
stěnách.

Kotle a odpady v sokolovně
Při povinné kontrole kotlů v sokolovně na začátku
letošního roku byla revizním technikem
zdůrazněna skutečnost, že kotle Viadrus, které
máme v sokolovně od roku 2005 nainstalovány,
nevyhovují emisním limitům. Obec proto využila
možnost zvýšit emisní třídu kotle jeho poměrně
jednoduchou úpravou. Instalatér Martin Pavelka
do obou kotlů vestavěl speciální keramické vložky, čímž jsme kotle povýšili
do emisní třídy III. To znamená, že je můžeme bez problémů používat i po
roce 2022. V souvislosti s tím upozorňujeme spoluobčany, kteří k vytápění
používají kotle s výkonem 10 a více kW připojené k ústřednímu topení, že je
jejich povinností na vyžádání orgánů životního prostředí předložit platnou
kontrolu.
V kotelně sokolovny se pak řešil ještě problém s odpady. Skončilo to
vybouráním části starého potrubí a vyvložkováním původních trubek
novodurem. Následně specializovaná firma vyvezla sediment ze septiku.

Odpoledne se složkami IZS provázel déšť
V sobotu 23. září 2017 připravila obec na hřišti
akci "Odpoledne se složkami IZS". I přes
nepřízeň počasí pod hasičárnou zaparkovaly dva
nové hasičské Fordy našich hasičů a hasičů z
Horek - Nedaříže. Obě auta pořídily loni obce s
přispěním Libereckého kraje a s dotací MV ČR.
Naši hasiči ještě za autem předvedli upravený
požární přívěs, jehož předělávku podpořil v minulých letech Liberecký kraj.
Před hasičárnou stál žebřík profesionálních hasičů ze Semil s dosahem 30 m.
U hřiště zaujala své místo nová Scania profesionálních hasičů z Jilemnice. Na
kraji hrací plochy potom čistečtí hasiči vztyčili nový evakuační stan. V tomto
stanu měli pak během odpoledne zázemí zdravotničtí záchranáři, jejichž
sanitka stála vedle a kteří zde učili základům první pomoci. Odpoledne
navštívilo jen několik desítek diváků, ale i to je přes totální nepřízeň počasí
potěšující. Díky za spolupráci na akci patří Obci Horka u Staré Paky. HZS
PS Semily a PS Jilemnice a ZZS Královéhradeckého kraje.

Třídění odpadů
Na začátku měsíce září proběhl audit společnosti EKOKOM. Vyplynulo z
něho, že vše v oblasti tříděného odpadu má obec v pořádku. Naopak
auditorka přišla na to, že nám nebyl v roce 2016 zohledňován nádobový sběr
kovového odpadu. S tímto sběrem jsme začali už v roce 2015. O rok později
byl ale rozšířen počet nádob tak, že jsou prakticky na všech hnízdech s
nádobami na další tříděný odpad. Za rok 2016 tak EKOKOM doplatí obci
zpětně odměnu. Ta v součtu s úhradou za kovy, které odvážíme do sběrny v
Rudníku, dosahuje za rok 2016 zhruba 10.000,- Kč.
V oblasti třídění
odpadů obec zareagovala na stoupající objem tříděného papíru, který se
projevuje přeplněním kontejnerů na tuto komoditu. Byly proto pořízeny dva
nové 1.100 l modré kontejnery. Jeden je umístěn za samoobsluhou v centru
obce a další na dvoře školy. Od října budou tyto nádoby zařazeny do
svozového systému a i to by mělo zvýšit odměnu od EKOKOMu pro změnu
zase za nádobový sběr papíru. Papír odváží SKS 1 x 14 dní, vždy v úterý
sudého týdne. Děkujeme, že uvědomělým tříděním snižujete zátěž na
skládkách a šetříte naše společné prostředky

Evakuační stan pro hasičskou jednotku
V rámci projektu „Evakuační stan GTX 24
s příslušenstvím“ pořídila obec pro hasičskou
zásahovou jednotku evakuační nafukovací stan.
Pořizovací cena činila 213.408,- Kč. 100.000,- Kč
poskytl Liberecký kraj, 10.000,- Kč přispěli čistečtí
dobrovolní hasiči a 5.000,- Kč věnovalo Město
Jilemnice. O další podpoře se ještě vedou jednání. Zbytek byl uhrazen
z rozpočtu obce, kapitoly Ochrana obyvatelstva. Stan má sloužit v případě
mimořádných událostí pro složky IZS v celém Jilemnicku.

Výstava se vydařila
Kulturní komise obce uspořádala poslední týden v
září výstavu malíře Josefa Schorma "Loučení". V
sále Spolkového domu spolu s ním vystavovali své
výrobky (ryté, broušené sklo a rytiny do paroží)
Dáša a Miloš Plecháčovi. Na vernisáži zatroubili
Trubači správy KRNAP a o hudební doprovod se postarali absolventi LŠU
Jilemnice vedení panem učitelem Horáčkem. Výstava měla velký úspěch, o
kterém svědčí jednak prodej všech vystavených a k prodeji připravených
obrazů, jednak velká návštěvnost (cca 300 návštěvníků) a pak i výtěžek z
dobrovolného vstupného. Kasička obsahovala 10.781,- Kč a 11 Centů. Tyto
prostředky podpořily výměnu oken na čisteckém kostelíku. Děkujeme všem,
kdo při přípravách i akci samotné jakkoli pomohli.

Rock for Church vydělal na splacení oken
V sobotu 21. října 2017 uspořádala obec ve
spolupráci s dobrovolníky už XII. ročník
benefičního večera Rock for Church. V programu
vystoupily kapely Megaděs, Fénix a ČiPřiDO. Akce
se těšila slušné návštěvnosti, kdy přes pokladnu
prošlo téměř sto čtyřicet platících. Program běžel
dle plánu, kapely se na jevišti střídaly zhruba po hodině a půl. Večer uzavíral
Čistecký Příležitostný Divadelní orchestr, v němž naposledy jako stálý člen
vystoupil odcházející Radim Farský. Benefice měla za cíl získat finanční
prostředky, jež by pomohly k doplacení výměny oken na čisteckém kostele
sv. Prokopa. Do koruny se to podařilo, když konečný výtěžek skončil na
částce 31.000,- Kč. To byla zbývající částka do úplné úhrady truhlářských a
instalačních prací. Ještě zbývá výměna parapetů, ale na ty už jsou připraveny
peníze ze sbírek v kostele a na sbírkovém účtu. Děkujeme kapelám a všem,
kdo navštívili letošní RfCH, nebo jinak výměnu oken podpořili.

Beseda o Route 66 měla velký úspěch
V den státního svátku, v pátek 17. listopadu,
uspořádala ve Spolkovém domě kulturní komise
besedu s cestovatelem, dobrodruhem a cyklistou
Zdendou Juráskem. Na projekci filmu o jeho
putování napříč Amerikou po populární silnici s
číslem 66 dorazilo více než pět desítek zájemců. Ti
vydrželi nejen na projekci filmu, ale pak měli mnoho zvídavých dotazů. Byl
to pro všechny velmi příjemně strávený večer. Povídalo se totiž dlouho do
noci. Do Čisté přijeli na besedu motorkáři, cyklisté i milovníci amerických
tradic i z širokého okolí. Všichni si přišli ne své.

ADAMIS potěšilo seniory
V neděli 26. listopadu 2017 uspořádala kulturní
komise obce pro dříve narozené (ty, kteří v den
akce dovršili 60.let věku) tradiční předvánoční
posezení v sokolovně. Letos to bylo nezvykle brzy,
v jiných letech bývalo setkání vždy 1. adventní
neděli. Na příchozí čekal obvyklý program.
Přivítání starostou obce, vystoupení dětiček z
mateřské školky a pak proslov starosty o dění v
obci. Následoval rovněž tradiční řízeček s
bramborovým salátem od kuchářů z restaurace
Čistá a přítomní obdrželi pozornosti glavírovanou propisku od obce a vánoční přáníčko

vyrobené dětmi ve škole. A pak už přišla druhá část programu. Ta byla
netradiční - vystoupení populárního dua Adamis, známého z TV Šlágr , za
moderování Zdeňka Kaňky. Nálada byla výborná, potěšily i vtipné soutěže
a program uběhl jako voda. Starosta zajistil i dopravu hasičskou dodávkou,
a tak i vzdálenější se dostali pohodlně domů. Poděkování si zaslouží jistě
všichni z kulturní komise, kdo akci připravili. Děkujeme také všem paním
učitelkám ze školky, které s dětmi připravili pásmo písniček a říkanek.
Není jednoduché s malými dětmi něco připravit, ale o to větší je pak
potěšení z jejich výkonů.

Obřadní síň nelze využívat, začala rekonstrukce
Začátkem prosince 2017 začaly přípravy na rekonstrukci obřadní síně u
hřbitova v Čisté u Horek. Byly odstraněny koberce a byl odbourán strop.
Naváže instalace sádrokartonového podhledu, opravy stěn, sádrokartonový
podhled s elektroinstalací v zázemí „obřadky“ a vše završí výměna
koberců.Do odvolání tak nelze obřadní síň využívat k posledním rozloučení.
Jakmile bude hotovo, bude obec o možnosti využití obřadní síně ihned
informovat. Prostředí posledních rozloučení by se tak mělo stát důstojnějším.

Co se chystá
Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb ve farnosti Studenec
24. prosince 2017, Štědrý den
16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
16:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
22:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
24:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (PŮLNOČNÍ)

Pondělí - 25. prosinec 2017
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

16:30 – v kostele v Zálesní Lhotě
(TRAD.RITUS)

Úterý - 26. prosinec 2017 (Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka)
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
10:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 31. prosinec 2017 (SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA)
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
31. prosince 2017, pam. sv. Silvestra I. papeže
15:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
17:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
24:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (PŮLNOČNÍ MŠE, TRADIČNÍ RITUS)
Pondělí - 01. leden 2018 (SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE)
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

26. prosince se v sokolovně uskuteční tradiční vánoční nohejbalový turnaj. Podrobnosti
získáte u členů TJ Čistá.
26. prosince proběhne ve Spolkovém domě Vánoční mejdan s kapelou ČiPřiDO. Od 19:00
hodin vystoupí čistecká kapela, skupina Nahá sestra a dalších několik hostí.
31. prosince od 14:00 hodin připravují hasiči na dvoře u školy tradiční Silvestřík. Akce se
soutěžemi pro děti i dospělé, bohatě cenami ozdobený vánoční strom, chutné občerstvení,
opékání uzeniny na ohni a závěrečný ohňostroj.

21. ledna 2018 uspořádá DS Floriánek další z dětských karnevalů v čistecké sokolovně. Opět
v pohádkovém duchu, opět bude spousta soutěží a opět nebude chybět dobrá zábava.
27. ledna by chtěla škola uspořádat První školní diskoples. Podrobnosti budou včas
zveřejněny na webu, sociálních sítích i na vývěskách po obci.
17. února 2018 budou hasiči pořádat v sokolovně tradiční hasičský bál. K tanci a pohodě
přispěje opět kapela Člověče, nezlob se, dojde na Miss Candr i Missáka a tombolu.
Občerstvení bude rovněž zajištěno.

Aktuality z dotačních podpor:


V říjnu obec podala žádost o podporu pořízení 30 ks domovních kompostérů. Projekt
usiluje o podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje a v případě úspěchu s přiznanou
dotací budou zájemcům, kteří se během září přihlásili na obecním úřadě, rozdány na jaře
700 litrové domovní kompostéry.



Zpracovává se žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů.
Obec chce pořídit velkoobjemové kontejnery na sběr větví a soustředění dřevní štěpky
zpracované pořízeným štěpkovačem. Jde o doplnění stávajícího sběru bioodpadu a
možná podpora zde činí až 85% (dotace EU z poslední výzvy OP Životní prostředí).



Zpracovává se rovněž žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na dovybavení
školního a školkového hřiště herními prvky. Celkově by projekt měl vyjít na cca 450.000,Kč a z toho cca 330.000,- Kč (70%) by měla činit dotace. Nové prvky jsou potřeba, protože
většinu stávajících revizní technici zakázali používat a musely být odstraněny.



Soustřeďujeme také podklady pro žádost o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje,
Program obnovy venkova, na rozšíření již zmíněného veřejného osvětlení v lokalitě nad
pivovarem.

