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1. Úvod
Tento plán rozvoje obce vznikl za účelem stanovení dlouhodobé koncepce rozvoje s ohledem na
priority rozvoje. Součástí plánu je analýza stávající situace, závěrem analytické části je SWOT analýza.
Následuje strategická část – definování strategické vize, určení základních strategických oblastí
rozvoje, cílů v jednotlivých oblastech a způsobů, jak je naplnit.
Obec Čistá u Horek leží v Libereckém kraji, v okrese Semily, nedaleko města Nová Paka a Jilemnice.
Obec s výměrou 1053 ha a 571 obyvateli spadá do podkrkonošské oblasti. Obec je členem
Dobrovolného svazku obcí Jilemnicko, Svazu měst a obcí ČR a MAS „Přijďte pobejt“.
Strategický plán rozvoje obce je v souladu se strategií rozvoje Libereckého kraje. Vize Libereckého
kraje pro období 2014-2020 je: „Liberecký kraj je živý, zdravý, silný a dynamický region na bázi
udržitelného rozvoje ve všech oblastech, s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na
inovační produkci a službách s vysokou přidanou hodnotou včetně využívání potenciálu cestovního
ruchu. Liberecký kraj je region poskytující kvalitní podmínky pro život obyvatel, region se zdravým
životním prostředím, region, který se harmonicky rozvíjí s využitím všestranné spolupráce.“ Také plán
obce Čistá u Horek je zaměřen na všestranný rozvoj území, využití potenciálu cestovního ruchu a
poskytování kvalitních podmínek pro život obyvatel. Plán rozvoje obce Čistá u Horek je tak v souladu
s nadřazenými strategiemi rozvoje.

2. Analytická část
2.1.

Území

Vesnice Čistá u Horek se nachází jihozápadně od Jilemnice při hlavní silnici I/16 mezi městy Nová
Paka, Trutnov a Hostinné. Správně patří doposud do okresu Semily, Liberecký kraj, pověřeným
úřadem je Městský úřad Jilemnice.
Okres Semily je okres v Libereckém kraji. Jeho sídlem je město Semily, vyšší počet obyvatel má však
Turnov, který je současně významným silničním a železničním uzlem.
Na severozápadě sousedí s okresem Jablonec nad Nisou a na západě s okresem Liberec. Dále pak na
východě a jihu sousedí s okresy Trutnov a Jičín Královéhradeckého kraje a s okresem Mladá Boleslav
Středočeského kraje. Ze severu je okres vymezen státní hranicí s Polskem.
Obec leží v jednom z údolí podkrkonošské oblasti. V obci pramení a protéká Čistecký potok v mapách
nazývaný Olešnice, který se u Debrnného vlévá do Labe. Jižní okraj obce lemuje hřbet sopečného
původu zvaný Čistecká Hůra s vrcholem ve výšce 587 metrů nad mořem, odkud je za dobré
viditelnosti překrásný výhled na okolní podhorská údolí, celé panorama Krkonoš a v kraji pak od
Zvičiny přes Kozákov až k Ještědu. Hřbet dále přechází v náhorní rovinu Rovně, které jsou vyhlášeným
nalezištěm achátů, ametystů, jaspisů a mechovců žlutého zabarvení tzv. „žluťákůˇ“.
Prokazatelně nejvíc lidí bydlelo v Čisté na přelomu 19. a 20. století (1500 – 1700). Od II. světové války
trvá úbytek obyvatel.

Obec Čistá má celkem 578 obyvatel. V Čisté pospolu žijí čtyři národnosti: Češi, Slováci, Poláci a
Ukrajinci. V obci je 154 domů, z toho obydlených 154.
Počasí je chladné. Počet letních dnů 20-30, počet mrazových dnů 110-130, počet ledových dnů 4050. Srážkový úhrn během vegetace 450 – 500 mm/m2. Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300
mm/m2. Dny se sněhovou pokrývkou 80 – 100.
Kraj, do kterého obec spadá, je chudší, podhorský, k jihu
uzavřený kopcovitým terénem bránícím teplým jižním
větrům. Proto je opožděné jaro, což se odráží nepříznivě
hlavně v pěstování ovoce a v zemědělství. Nejvíce se zde
pěstuje pšenice, řepka a brambory. Dříve byl hlavní
technickou plodinou len, který se v Čisté rovněž do roku
1992 zpracovával. Dnes převládá živočišná výroba,
především pastevectví. Název obce je odvozen, stejně
jako u několika obcí v okolí, od vody, které je zde dost po
celý rok, a která i dnes je poměrně "čistá".
První písemné zmínky o osídlení jsou z roku 1369. Potom se vystřídalo mnoho majitelů, kteří k panství
přišli různými způsoby. Za panování jilemnické větve rodu Valdštejnů byla v Čisté postavena tvrz. Ta
však údajně v 16. století vyhořela. Roku 1576 převzal Čistou Zbyněk Šťastný Kapoun ze Svojkova. Po
rodu Kapounů se pak dochovaly náhrobní desky, které jsou zapuštěny do zdí čisteckého kostela.
Pak se majitelé střídali, až Čistou
koupil 20. října 1688 hrabě Pavel z
Morzinu. Roku 1791 přešla Čistá do
vlastnictví rodiny trutnovského
měšťana a plátením Ignáce Falge. Za
jejich panování se začalo roku 1819
se stavbou kostela sv. Prokopa. Z
vybavení kostela stojí za to
vzpomenout na pískovcovou
křtitelnici z roku 1611, a potom
zvony, kdy velký je z roku 1577 a
umíráček dokonce z roku 1473, což
je prý jeden z nejstarších zvonů v
ČR. Tento zvon byl v roce 1942 německou armádou zrekvírován, avšak naštěstí pak v roce 1945
vrácen. V roce 1834 bylo panství Čistá prodáno knížeti Karlu Rohanovi a v roce 1850 byl zvolen první
starosta obce. V roce 1883 byla postavena školní budova pro obecnou školu. Tato byla ve dvacátých
letech 20. století přebudována a v roce 1924 zahájila vyučování i měšťanská škola. Od Rohanů
koupila Čistou česká společnost "Chabrus" v roce 1870 a o pět let později ji odkoupil čistecký rodák
Ignác Klazar, velkoobchodník s plátnem. Rod Klazarů panství postoupil v roce 1904 JUDr. Eduardu
Auerspergovi. Ten po pokácení vzrostlých stromů v Hůře prodal v roce 1929 velkostatek Čistou p.
Josefu Zajícovi, který se tak stal posledním majitelem tzv. panství Čistá.
Po záboru pohraničí v roce 1938 byla Čistá připojena jako tzv. gerentství novopacké k okresu
Jilemnice. Od června 1942 do května 1945 byla Čistá začleněna do okresu Semily. V této době měla

obec statut letoviska, což v praxi znamenalo jisté úlevy v rámci protektorátních povinností. V Čisté byl
také vynikající pivovar.

Pivovar
Roku 1815 byla postavena státní silnice a byl také pronajat dříve knížecí pivovar, jehož založení se
nepodařilo zjistit, jičínskému židovi Winternitzovi. Vedle Pivovaru stojí budova, která byla za doby
panství nazývána zámkem, protože zde sídlili vrchnostenští úředníci a byla zde též šatlava. Později
byla tato budova součástí pivovaru, když zde bydlily rodiny sládků. Pivovar byl rozšířen v roce 1880,
kdy byl vystavěn hvozd, sklepy a lednice. V roce 1924 koupila pivovar akciová společnost z místních
společníků. Pivovar fungoval až do roku 1942, kdy byl provoz z rozkazu Němců zastaven. V Čisté se
vařilo výborné pivo Čistovar, kterým pivovar celý rok zásoboval okolní i čistecké hospody. Jenom v
Čisté bylo k desítce hospod, zájezdních hostinců, ale i stáčíren piva, kde se pivo nalévalo do krásných
lahví s keramickým uzávěrem, kterých se několik dochovalo. Budovy Pivovaru byly využívány i pro
obecní úřad a poštu. Shromáždilo se tu na nádvoří i několik desítek čisteckých mužů, kteří se 3.
května 1945 zapojili do ozbrojeného odporu proti Němcům. Po válce byly prostory pivovaru
využívány zemědělským družstvem jako sklady a garáže a pivovar začal chátrat. S hanebnou likvidací
pak začalo JZD v roce 1972, kdy byla stržena věž s komínem a obec přišla o svoji dominantu. V
několika následujících letech pak byly zbourány i sklepy a lednice, které dalo JZD k obrovské škodě
rozmetat dynamitem. Dnes mají budovy bývalého pivovaru dva vlastníky. Bývalý zámek koupil p.
Radek Hampl a má zde zázemí pro podnikání - obchod a stavební firmu. Budova při silnici v roce 2006
zčásti vyhořela. Nyní prochází rekonstrukcí pro stavební firmu Setter a.s., kterou vlastní čistecký
podnikatel Jan Kratochvíl. V prostoru po sklepích vznikají stavebniny a firma zde má deponii
materiálu.

Továrna
V obci postavil mechanickou tkalcovnu roku 1913 vídeňský obchodník Rudolf Simon. Tu od něho v
roce 1940 koupil Hynek Havel a proměnil ji ve strojní tírnu lnu. Tírna prošla v osmdesátých letech
dvacátého století rozsáhlou rekonstrukcí a byla svého času nejmodernějším závodem svého druhu v
Evropě. V devadesátých letech byla výroba lněného vlákna a koudele ukončena a továrna byla v
restituci vrácena potomkům původních vlastníků. Dnes je dřívější areál změněn k nepoznání, mnoho
objektů bylo zbouráno, aby uvolnilo místo novým výrobním a skladovým prostorům. Vlastníkem je
nadnárodní společnost Suchánek & Walraven, s.r.o. a vyrábí se zde různé prvky upevňovací techniky
a technika sanitární, především předstěnové systémy. Firma je jedním z největších zaměstnavatelů v
regionu jižního Jilemnicka.
Oba podniky již dnes neexistují. Pivovar byl uzavřen za II. světové války a v prostorách bývalé tírny
dnes funguje montážní závod holandské firmy Walraven.

Čistá u Horek

Sousoší Korunování Panny Marie

znak vlajka
status:

obec

LAU 2 (obec):
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kraj (NUTS 3):
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okres (LAU 1):
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působností:
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pověřená obec:
historická země:

Čechy

katastrální území:

Čistá u Horek

katastrální výměra:

10,53 km²

počet obyvatel:

578 (2017)

zeměpisné souřadnice:

50°31′54″ s. š.,
15°36′27″ v. d.

nadmořská výška:

422 m n. m.

PSČ:

512 35

zákl. sídelní jednotky: 1
části obce:

1

katastrální území:

1

adresa
obecního úřadu:

Čistá u Horek 152
512 35 Čistá u Horek

starosta / starostka:

Ladislav Jiřička

Oficiální web: www.cistauhorek.cz
E-mail: ou.cista@iol.cz

Okolí a příroda Čistá u Horek
Z výše položených částí obce lze pozorovat panorama Krkonoš. Vesnici obklopuje krásná příroda, kde
při procházkách lze narazit na různé druhy chráněných a vzácných živočichů i rostlin, v létě lesy
nabízejí možnost houbaření a klidných procházek.
Geologicky je Čistá také poměrně zajímavým místem, jílovitá hlína na pískovcovém podloží sice není
moc úrodná, ale podél vodních toků lze v náplavech nalézt české granáty, na polích acháty a na
Čisteckých Rovních dokonce již zmíněné mechovce, tzv. žluťáky, za kterými přijíždějí sběratelé
minerálů z celé Evropy. V horní části obce, napravo od silnice se táhne údolí, v jehož úbočí lze
rozpoznávat jednotlivé vrstvy usazenin. Tato lokalita je tektonicky nejistá a dochází zde často k
sesuvům půdy. Specialitou rozpoznatelnou i naprostým laikem je pak vrch Čistecká hůra. Při stoupání
na vrchol tohoto útvaru lze obdivovat nejen vzrostlé buky, ale především pozůstatky sopečné činnosti
v dávných dobách, protože již zmiňovaným pískovcem zde prostupuje čedičová vyvřelina.

Oblast okolo Čisté u Horek je jako stvořena nejen pro pěší výlety, ale i pro
cykloturistiku, neboť je protkaná krásnými stezkami vedoucími do celého Podkrkonoší.
I příznivci zimních sportů si v okolí Čisté přijdou na své. Mohou si vybrat z některého
z mnoha lyžařských středisek v Krkonoších, kde je velká nabídka vleků a perfektně
upravených běžeckých stop. Nejbližší sportoviště - koupaliště a lyžařský vlek - je v
Dolní Kalné vzdálené 2 km od Čisté.

2.2.

Obyvatelstvo

Demografická situace
Počet obyvatel v obci Čistá u Horek se dlouhodobě pohybuje kolem 580 obyvatel, s mírným kolísáním
v čase. Věkové rozložení obyvatel též vykazuje pozitivní trend – postupně roste skupina mladých do
15 let a rovněž dochází k postupnému růstu skupiny ekonomicky aktivních obyvatel. V současnosti
žije v obci velká skupina mladých lidí a rodin.
Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů
1869

1 709

230

1880

1 454

228

1890

1 426

238

1900

1 423

243

1910

1 396

243

1921

1 186

240

1930

1 126

238

1950

758

232

1961

725

206

1970

698

195

1980

615

171

1991

516

227

2001

546

233

2011

559

241

2012

566

244

2013

588

250

2014

587

250

2015

571

251

Stav obyvatel

Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)

Celkem
571
85
382
104
41,9

Období:

31. 12. 2015

Muži
286
51
190
45
39,9

Ženy
285
34
192
59
43,8

2. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání

Celkem

muži

ženy

458

218

240

1

1

-

základní včetně
neukončeného

91

28

63

střední vč.
vyučení (bez
maturity)

182

115

67

Obyvatelstvo ve věku 15 a
více let
bez vzdělání
z toho
podle
stupně
vzdělání

úplné střední (s
maturitou)

124

46

78

nástavbové
studium

12

2

10

vyšší odborné
vzdělání

1

1

-

vysokoškolské

25

12

13

Sociální situace
Obec nemá problémy se sociálně vyloučenými lokalitami, s výskytem sociopatologických jevů,
národnostními menšinami a ani se sociálně slabými obyvateli či skupinami obyvatel. V obci nejsou
národnostní menšiny.

Spolková činnost v obci
Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek
Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek je základní organizační složkou občanského sdružení s
celorepublikovou působností - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nejvyšším orgánem je valná
hromada členů. Ta se schází minimálně jednou do roka. Sbor jinak řídí výbor.
Historie sboru
Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1879 a u jeho vzniku stál
osvícený čistecký učitel Čeněk Kalandra. Vybavení sboru se neobešlo bez
pořádání akcí a finančních sbírek. V obci byly postaveny dvě hasičské boudy,
kde parkovaly dvě ruční stříkačky a byl zde uskladněn další hasičský materiál.
Do dnešní doby se dochovala pouze zděná zbrojnice, jež se dočkala v letech
2002 až 2004 velké rekonstrukce. Dnes v ní parkuje část techniky.
V roce 1921 se sbor rozšířil o 25 členek ženského odboru. Ve dvacátých
letech se sbor účastnil likvidace největšího požáru té doby – hořelo 16 stavení v Levínské Olešnici.
Tehdy zasahovalo jen z Čisté 40 hasičů se dvěma stříkačkami.
Roku 1929 sbor zakoupil za přispění 245 jednotlivců a 16 organizací motorovou stříkačku od firmy
Stratílek s výkonem 800l/min. Tato stříkačka je plně funkční ještě v dnešní době. V roce 1949 se v
Čisté konal Župní hasičský sjezd, kterého se účastnilo 745 krojovaných hasičů a velké množství
mládeže a dalšího občanstva. Z výtěžku tohoto sjezdu bylo v roce 1950 pořízeno ke stříkačce
dodávkové auto Peugeot. Protože hasiči potřebovali zázemí, začala se v roce 1959 stavět víceúčelová
budova, kde dnes kromě hasičů sídlí obecní úřad, pošta, dětské středisko, knihovna, obecní archiv a
je zde byt domovníka. V roce 1965 pak byla sboru přidělena Tatra 805 s motorovou stříkačkou PS 8,
kterou v roce 1979 nahradila nová PPS 12. V roce 1997 byla obecním úřadem pro hasiče zakoupena
další PPS 12 z bývalé tírny a v roce 2001 dostali hasiči od obce do užívání dopravní automobil Nissan
Patrol 4x4 Wagon, který nahradil dosluhující T805. V dubnu 2005 si hasiči sami doslova "odpracovali"

další čerpadlo, které je v majetku sboru a slouží pro soutěžní družstva. Od ledna 2007 vlastní sbor i
svůj automobil, dodávku Renault Master, která byla pořízena z vlastních finančních prostředků za
160.000,- Kč.
V době nedávno minulé stojí za to připomenout, že v roce 2001 se podařilo zásluhou velitele, br.
Ladislava Jiřičky, obnovit práci s mládeží. Ve sboru pracuje kolektiv dětí od 5 do 15 let a v roce 2003
se zásluhou br. Romana Hampla do sboru vrátily ženy, které dnes tvoří více než 1/3 členské základny.
Velké zásahy čisteckých hasičů v posledních letech: srpen 2002 povodně v Kralupech nad Vltavou,
duben 2003 hledání ztraceného dítěte v Borovnici a ohlídání nálezu munice. V roce 2006 zažila obec
velký požár bývalého pivovaru. Zde se našim hasičům podařilo uchránit značné hodnoty včasným
zásahem z druhé strany budovy. V roce 2010 jednotka týden zasahovala při likvidaci následků
povodní ve Frýdlantu (srpnové bleskové povodně). V roce 2012 pak hasiči zasahovali po několika
vichřicích v obci a také v lesích za Martinicemi. Zatím posledním velkým zásahem byla likvidace
povodňových škod v červnu 2013 přímo v Čisté.
Jednotka má průměrně tři až čtyři výjezdy do roka, v poslední době většinou v obci a okolí. Jednotku
zřizuje a financuje obec.
Jednotka je poměrně slušně vybavena, od roku 2007 je zařazena jako JPO V v požárním poplachovém
plánu Libereckého kraje a od roku 2009 má předurčenost k plnění úkolů CO a ukrytí obyvatelstva.
Jednotku tvoří dvě družstva po šesti hasičích, tedy 12 členů. Jednotka disponuje jednou PPS 12,
dvěma kalovými čerpadly, dvěma elektrocentrálami, dvěma motorovými pilami, silným plovoucím
čerpadlem, VRVN a dalším drobným materiálem. K prvnímu výjezdu je od konce roku 2016 v garáži
připraven úplně nový dopravní automobil Ford Transit 4x4.
Výstroj hasičů tvoří pracovní oděvy PS II, zásahové rukavice Holík "Karla" a zásahové rukavice Holík
"Rescue". Dále jednovrstvé obleky Bushfire, třívrstvé obleky TRYGOMA a čtyřvrstvé obleky TANGO
ZHT. Jednotka je obuta do obuvi Špeciál a Jolly Fireguard. Hlavu chrání helmy Rosenbauer Heros s tzv.
holandskými límci a přídavnou svítilnou. Pro práci ve vodě má jednotka k dispozici gumové galoše a
tři vysoké kalhoty tzv. broďáky. Ve výstroji jsou dále pláště Jupiter, reflexní vesty a vesty CO.
Celý sbor čítá k 1. 1. 2016 103 členů.
Pod křídly sboru fungují:








The Colours - divčí taneční skupina
ČAMBAS - recesistický "baletní" soubor
ČiPřiDO - hudební skupina
FLORIÁNEK - divadelní soubor
MiPaSt - filmové studio
volejbalová sekce

Sbor má svoji kroniku psanou od roku 1928 a knihy zápisů od roku 1884.

V roce 2016 byl Spolkový dům využit k 66 aktivitám čisteckých hasičů nebo obce.

Volejbalová sekce
Volejbalová sekce je součástí SDH Čistá u Horek od podzimu roku 2005. Založili ji Vašek Jiřička,
Roman Hampl, Josef Dohnal a Lucie Jiřičková.
Postupem času se na volejbalových trénincích, které se konají každé úterý navečer od 19:30 hodin v
tělocvičně v Čisté u Horek, začalo scházet 12 -18 zájemců o odbíjenou. Tento zájem velice potěšil a
začalo se pomýšlet na účast v nějakém turnaji v okolí.
Prvním byl turnaj pořádaný SDH Jilemnice 26. 11. 2005 v jilemnické sokolovně. Pravda, obě družstva z
Čisté dostala na frak, ale to už je úděl nováčků.
V Jilemnici se družstva zúčastnila turnaje ještě v roce 2006, kdy k soutěžím přidala ještě volejbalový
turnaj Orla ve Studenci.
Družstva z Čisté pořádají dva volejbalové turnaje přímo v Čisté. Ten první se konal na jaře 2006,
konkrétně 31. března. Tato akce se vydařila, i když byla trochu poznamenána jinou činností, kdy ještě
v noci někteří hráči v rámci hasičských jednotek bojovali s jarní povodní v Jilemnici, Levínské Olešnici
i v Čisté.
Další, "sousedský" turnaj proběhl 3. 2. 2007. Byl na něj pozván i manšaft čisteckých sportovců z TJ.
Jejich doménou je ale hlavně nohejbal, a tak se jim příliš nedařilo.
Druhý ročník jarního volejbalového turnaje proběhl opět na konci března. Účast byla opět velice
potěšující a k vidění byly i pěkné sportovní výkony.

2. února 2008 byl uspořádán rozehřívací turnaj - přijelo na něj sedm družstev. Na turnaj zavítali
poprvé i borci z Vidochova, kde hrají volejbal už mnoho let. Protože ale nemají přes zimu kde
trénovat, začalo družstvo jezdit do Čisté. Od té doby se volejbal v Čisté hraje 2x v týdnu a jezdí na
něho i sousedé z Vidochova.
III. ročník jarního volejbalového turnaje pak proběhl 31. 3. 2008. Už to byl turnaj opravdu velký,
neboť se jej účastnilo deset družstev. Hrálo se od devíti hodin ráno do čtyř odpoledne. Pro hráče bylo
připraveno mnoho litrů různých polévek a nutno říci, že se skoro všechna snědla. Velký dík proto
patří kuchařkám, které se na přípravách podílely.
V současné době se připravuje zřízení travnatého sportoviště za sokolovnou, kde by se přes léto hrálo
on air. Jinak se sportuje v sále tělocvičny. Obci se za nájem platí poplatek ve výši 2000,- Kč za rok (za
úterky) a za každý čtvrteční trénink pak 300,- Kč.
Družstva hrají s ligovými míči Molten, používají svoji síť a materiál mají uskladněný v uzamčené
skříňce v nářaďovně sokolovny.
V roce 2008 družstvo volejbalistů požádalo o grant Libereckého kraje na rekonstrukci venkovního
sportoviště (kurt za sokolovnou před lety byl) a příspěvek na volejbalové tréninky. Bohužel ani jedna z
žádostí nebyla podpořena, takže družstvo buduje za svoje.
Družstvo podporuje obec, restaurace Čistá, Semtex, Coca Cola, Plzeňský Prazdroj, Autodoprava R+M
a velkou pomoc odvádí místní ženy, které pro hráče připravují občerstvení.

Tělovýchovná jednota Sokol Čistá u Horek
Z historických záznamů spolku bylo zjištěno, že Tělovýchovná jednota Sokol byla založena 2. února
1898. Prvním starostou byl p. Karel Schmíd. Od založení až do dnešních dnů tělovýchova v Čisté nikdy

nepřerušila svoji činnost. Nejprve byla tělovýchovná cvičení prováděna na sále “u Šrajbrů”, “u Štilců”
(oba tyto hostince již neexistují) a dále pak na sále “u Trejbalů” – dnešní restaurace Čistá. Cvičení
probíhala i v místní škole. V záznamech lze vyčíst, že k 1. 1. 1926 měla jednota 81 členů, kteří se
pravidelně zúčastňovali všech konaných Sokolských sletů a akcí k jejich příležitosti pořádaných. Navíc
již tehdy působil při TJ divadelní kroužek. Jeho prvním vedoucím a režisérem byl pan Antonín
Cimprich a hrávalo se i 6 divadelních her do roka! Divadelní představení byla pořádána v sálech již
zmíněných hostinců, ale také v přírodě (pod Hůrou, v horeckých zatáčkách) či na dvoře pivovaru.
Sportovci však chtěli trvalé místo pro svoji činnost. Dokazují to první plány tělocvičny již z roku 1923,
tehdy k tomu však stejně jako po II. světové válce kvůli nedostatku financí nedošlo. Nakonec byl
alespoň zakoupen pozemek, kde dnešní tělocvična stojí.
Velkou epochou bylo období II. světové války, kdy v Čisté působil fotbalový sportovní klub, který
dosahoval v rámci podkrkonošské župy velmi dobrých výsledků. Navíc se tím tužilo vlastenectví, vždyť
fotbalová utkání na místním hřišti navštěvovalo i 800 diváků.
Po válce se tělovýchova ještě více rozvíjela. V horní části obce byl vybudován lyžařský skokanský
můstek, kde se první závody konaly v roce 1947. Závody ve skoku a běhu na lyžích se pak v Čisté
konaly dvakrát za zimu a účastnili se jich závodníci z širokého okolí. Nejde nevzpomenout skutečnosti,
že na čisteckém můstku skákal i pozdější úspěšný československý reprezentant v tomto sportu –
Zdeněk Remza. Ale i místní sportovci, např. Josef Bém, Hynek Štilec, bratři Kovářové, Zdeněk Jiřička,
či Josef Zaplatílek, zde dosahovali velmi dobrých výsledků. Bohužel zájem o tento sport upadl a
můstek byl pro špatný technický stav v 90. letech 20. století odstraněn.
Mimo základní cvičení byly při tělovýchovné jednotě založeny i sportovní oddíly lyžování, kopané,
volejbalu a turistiky. Družstva těchto oddílů se účastnila turnajů a okresních soutěží.
Funkcionáři jednoty se neustále snažili zajistit vlastní tělovýchovný stánek. To se nakonec podařilo a
v roce 1957 bylo získáno stavební povolení ke stavbě tělocvičny dle plánů architekta p. Snížka
z Hradce Králové. 8. dubna 1958 byl proveden výkop základů a v prosinci 1959 pak byla stavba
dokončena. Stavbu vedl místní, tehdy již sedmdesátiletý stavař, p. Rudolf Ditrich. Bylo odpracováno
36 372 hodin a profinancováno 475 tis. korun. Hodnota díla pak byla odhadnuta na 1.105.000,- Kč.
Na stavbě pomáhali nejen členové jednoty, ale i ostatní místní občané a odpracovali stovky
brigádnických hodin. V obci tak vznikl nejen nový tělovýchovný stánek, ale i kulturní a společenské
centrum. Pro pravidelnou tělesnou výchovu začala tělocvičnu využívat i místní škola. Obnovila se
činnost divadelního spolku “Kalandra”. Ten již brzy získal mnoho ocenění i v rámci kraje a dvakrát
dokonce vyhrál okresní přehlídku ochotnických divadel. Velkými jmény z této éry jsou režiséři,
pánové Josef Kubát a Karel Komárek. Tato doba byla ve znamení velkého rozmachu, členská základna
mimo žactva tehdy dosahovala 150 členů. Byla vedena kronika a pořizována fotodokumentace.
Bohužel všechny materiály se za podivných okolností po roce 1968 ztratily. Snad kvůli obavám
z perzekucí v době normalizace. Je smutné, že materiály staré přes sto let spolek má, ale část
moderní historie zachycena není.
Sportovní život v Čisté byl velmi pestrý. Od roku 1955 až do 1985 byly pravidelně prováděny nácviky
na spartakiády a čistečtí cvičenci byli díky pečlivosti dobrovolných cvičitelů vždy účastníky i hlavního
vystoupení v Praze.
V 70. letech minulého století vznikl i nohejbalový oddíl, který má od roku 1980 až do dnes dobré
sportovní výsledky. Čistečtí nohejbalisté několikrát vyhráli okresní přebor a bývají na stupních vítězů

okolních pohárových soutěží. V tomto sportu je v Čisté již více než 30 let pořádán tradiční vánoční
turnaj v tělocvičně.
Rozmach činnosti si vynutil v sedmdesátých letech přístavbu tělocvičny kvůli potřebě skladovacích
prostor a zvětšení kapacity sálu. Přístavba byla provedena v letech 1975 až 1976 a zároveň se
provedla celková rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu.
Po roce 1989 získala TJ Sokol Čistá u Horek právní subjektivitu a pokračovala dále ve své činnosti.
Zásadně se změnil i způsob financování. Nebylo již možné získat větší množství finančních prostředků
od okresního výboru případně dalších orgánů, jako tomu bylo dříve. Dotace se stále daří získávat,
avšak tím jsou kryty výdaje na činnost spolku. Na provoz tělocvičny bylo potřeba hledat jiné finanční
zdroje. Vcelku se to dařilo pořádáním tanečních zábav, diskoték a nájemným od místní školy. Pak
však nastalo velké snížení počtu návštěvníků zábav i diskoték a tyto akce již nepřinášely potřebný
finanční efekt. Se stářím budovy se objevovala potřeba větších oprav a peněz se začalo nedostávat.
Výbor TJ s vědomím neudržitelnosti tohoto stavu svolal členskou schůzi a po důkladném zvážení
všech okolností navrhl členské základně převod budovy do majetku obce Čistá. Toto se stalo po
právním ošetření celé věci ke dni 1. 1. 2004.
Tělovýchovnou jednotu Sokol Čistá u Horek řídí pětičlenný výbor. Je prováděna pravidelná tělesná
výchova žen. Sportovci se starají o antukový tenisový kurt v centru obce. Jsou pořádány turnaje
v tenisu i nohejbale a tradičním je pouťový turnaj v malé kopané. Činnost tělovýchovy tedy v obci
pokračuje i ve 21. století.
TJ Sokol Čistá u Horek nabízí pronájem kurtu pro veřejnost. Kurt si lze pronajmout za 70,- Kč za
každou započatou hodinu. K pronájmu kurtu si lze zapůjčit i udírny či osvětlení kurtu. Cena je pak
upravena dohodou.

Myslivecké sdružení Černý háj Zálesní Lhota Čistá
Myslivecké sdružení Čistá bylo založeno v poválečných
letech roku 1948. V této době hospodařilo na 1250 ha
lesní a polní honitby s kolísavým počtem členů, mezi desíti
až patnácti.
Předmětem chovu byla zvěř drobná - zajíc polní, bažant
obecný a koroptev polní. Ze spárkaté zvěře zvěř srnčí.
Příležitostně se zde vyskytla zvěř vysoká - jelen,laň a
kolouch, dále pak zvěř černá - prase divoké.
Myslivecké sdružení Čistá si v roce 1975 vybudovalo
dlouho očekávanou mysliveckou chatu.
Tento kulturní stánek myslivci pojmenovali na chatu Bumbálku, která je i v dnešní době využívána
k různým veřejným akcím. Než začala sloužit k tomuto účelu, prošla velkou rekonstrukcí, neboť byla
určena k demolici. Dříve totiž sloužila jako pazderna a jelikož se o tuto budovu nikdo nestaral, byla ve
velmi zpustlém stavu a svým způsobem se zde pletla i zemědělcům, kteří zde obhospodařovali
pozemky. Po odpracování 3500 brigádnických hodin byla chata dokončena a začala sloužit svému

účelu. Po převratu v devadesátých letech se vedl o tuto chatu restituční soudní spor, který byl
vyřešen ve prospěch Mysliveckého sdružení Černý háj.
V roce 1982 došlo ke sloučení s Mysliveckým sdružením Levínská Olešnice, které však nemělo
dlouhého trvání a brzy zaniklo. Poté došlo ke sloučení se Zálesní Lhotou a toto sdružení trvá ke
spokojenosti do dnes.
V současné době jsou myslivci členy Mysliveckého sdružení Černý háj Zálesní Lhota Čistá, do kterého
patří bývalá MS Čistá, MS Zálesní Lhota a část MS Studenec, dále pak katastr obce Bukovina.
Dnes má tato organizace 31 členů, kteří obhospodařují 2120 ha lesní a polní honitby.
Myslivecké sdružení Černý háj zajišťuje celoročně sčítání zvěře, opravy a stavby nových mysliveckých
zařízení (seníky, krmeliště, slaniska, posedy apod.). V zimním období se stará o přikrmování zvěře
senem, obilím, kaštany a jeřabinami.
Dále zajišťuje tradiční Myslivecký ples, který je oblíben zvěřinovou kuchyní a lákavou tombolou, také
se podílí na jiných veřejných akcích pořádaných v obci.
V průběhu listopadu a prosince toto sdružení pořádá dva hony na drobnou zvěř a ze zákona
povolenou zvěř škodnou. Jeden hon na úseku v Čisté, druhý na úseku Zálesní Lhoty. Plánovaný
odstřel zvěře se plní v průběhu celého roku.
Myslivecké sdružení Černý háj vlastní dvě myslivecké chaty. V Zálesní Lhotě chatu Višňovku a v Čisté
již výše uvedenou chatu Bumbálku, která prošla v roce 2003 celkovou rekonstrukcí a modernizací.
Rekonstrukce trvala osm měsíců a bylo odpracováno neuvěřitelných 2.395 brigádnických hodin. Na
této rekonstrukci se však nepodíleli pouze myslivci, ale pomohli i jiné složky (místní hasiči a rybáři),
kamarádi a přátelé myslivosti.

http://www.smart-web.cz/myslivost20/
Rybářský spolek
Skupina 25 čisteckých rybářů patří pod MO ČRS Nová Paka. Hospodaří na čtyřech rybnících. Rybařina
není jen vysedávání s prutem u vody. Je to hlavně údržba a oprava rybníků, sekání trávy a prořez
křovin – tedy hodiny a hodiny práce a dřiny.
V posledních letech se spolku podařilo zrekonstruovat rybník a jeho přítok nad tírnou, který mají
rybáři pronajatý od p. Suchardy. Dále byla odbahněna a opravena nádrž u tírny z roku 1972, kde se
navíc podařilo vybudovat sádky. Opravuje se také rybník “Kantorka” u Bukoviny. Rybáři také do roku
2004 tradičně pořádali hojně navštěvovaný rybářský bál, jehož výtěžek se používal k údržbě
čisteckých vodních ploch ve správě spolku.

Mateřské centrum Barvínek, o. s.
Mateřské centrum (MC) je prostor sloužící k vzájemnému setkávání rodin s dětmi. Rodiče zde mají
možnost užitečně a příjemně prožívat mateřskou dovolenou. Centrum nabízí zázemí aktivním

maminkám (i tatínkům) a jejich dětem, kteří nechtějí zůstávat jen doma, ale naopak chtějí mít i
nadále kontakt s okolním světem. Snahou všech je, aby MC bylo plné hrajících si dětí a upovídaných
rodičů, kterým je tam všem spolu dobře. MC je tu ale také pro maminky (tatínky), kteří potřebují
pomoc a podporu v jejich vlastním mateřství.
MC by mělo být prostorem pro vznik a realizaci nových nápadů a inspirací, nových přátelství, nových
pohledů na výchovu a v neposlední řadě místem výměny zkušeností.
Ženám setkávání v MC umožňuje vyjít z izolace a zničujícího stereotypu, kam se celodenní péčí o dítě
dostávají. Těm, které se budou aktivně podílet na programech, pomáhá MC udržovat profesní
orientaci, posiluje jejich sebevědomí, pomáhá nalézat nové přátele, přináší také nové organizační
zkušenosti. Díky vybavení vlastnímu (varná konvice, přebalovací pult, vybavená herna), ale i zázemí
ve škole, které lze po dohodě využívat (knihovna, počítačová učebna, zahrada, asfaltové hřiště….) a
pestrému programu, je MC Barvínek vhodné a vyhledávané místo, kam můžou maminky (ale i
tatínkové) kdykoliv ve vymezený čas dopoledne zajít. Do aktivit centra není potřeba se předem
přihlašovat, doba pobytu v centru závisí na chuti maminky (tatínka) a dítěte a je omezena pouze
provozní dobou centra. S sebou je nutné si přinést pouze přezůvky pro sebe a dítě.
Impulsem pro otevření mateřského centra Barvínek byla iniciativa maminek na mateřské dovolené
z Čisté u Horek a okolí. Maminky iniciovaly prostřednictvím obecního úřadu koncem roku 2005
anketu, z níž vyšel zájem o zřízení MC. V prvních měsících roku 2006 tak začalo jednání s ředitelkou
Základní a Mateřské školy v Čisté u Horek, Mgr. Lenkou Brendlovou, o možnosti využívat pro tuto
myšlenku jednu z prázdných tříd v budově školy. Myšlenka zřízení MC v obci našla podporu nejen u
vedení školy, které na sebe převzalo roli oficiálního zřizovatele, ale i u představitelů obce.
Zastupitelstvo uvolnilo na realizaci projektu v roce 2006 z rozpočtu obce 30.000,- Kč. Delegace
maminek se pak vydala do Jilemnického MC Rodinka, kde díky pochopení a vstřícnosti paní
Myslivcové, sbíraly informace a okukovaly, jak to chodí v již rozjetém MC. V únoru 2006 podaly
maminky prostřednictvím školy žádost o příspěvek na MC z grantového fondu Libereckého kraje,
odboru školství. Projekt byl pečlivě připraven a formulován. Ve velké konkurenci se podařilo uspět a
aktivity MC byly podpořeny v roce 2006 grantem ve výši 10.000,- Kč.
S vědomím finančního zajištění se pustilo několik rodičů do adaptace prostor třídy na MC. Naštěstí to
nevyžadovalo žádné speciální znalosti a dovednosti. Bylo třeba pouze vymalovat, položit koberec a
vybavit MC základním zařízením. Pomohli i místní hasiči, kteří zajistili stěhování lešení pro malbu a
vyklizení nábytku. Veškeré práce byly prováděny svépomocí a náklady tak činí pouze úhrada
materiálu.
Mateřské centrum Barvínek sídlí ve druhém patře Základní školy v Čisté u Horek, učebna č. 6. Učebna
je plně vybavena - kojící koutek, herna, nočník, spousta hraček, aj.
Nyní je MC Barvínek trochu v útlumu. Maminky nastoupily zpět do práce a není tolik času. Mateřská
škola v Čisté přijímá i mladší děti, aby se maminky mohly vrátit do práce. MC Barvínek pomáhá
alespoň při organizování akcí v obci.
Více informací na www.smart-web.cz/barvinek

Práce s mládeží a seniory
Obec se pravidelně stará o své seniory i o mládež. Mládež má na starosti místní sbor dobrovolných
hasičů, kteří mají dvě družstva dětí – první ve věkovém rozhraní 6 – 15 let a nyní byl založen druhý
kroužek mladých hasičů, tzv. „přípravka“ ve věku 4 – 6 let. Obě družstva se pravidelně scházejí.
O seniory v obci Čistá u Horek se stará kulturní komise. Ta pořádá pravidelně 1x měsíčně v sudých
měsících tematická setkání. Seniory navštěvují členové policie či hasičů, kulturní komise také
uspořádala ochutnávku vín nebo do obce přijede bylinkář.

Akce pořádané v obci
Obec Čistá u Horek je na pořádání akcí hodně bohatá. Obec se snaží každý měsíc (někdy i vícekrát do
měsíce) pro své občany zajistit kulturní nebo jiný program. Mezi tradiční akce, které obyvatelé obce
mohou navštívit je dětský maškarní bál, hasičský bál, masopustní bál, tematické besedy ve
Spolkovém domě, zimní Krakonošovu jízdu na čemkoliv, divadelní spolek (spadá pod SDH, pořádají
koncerty, divadla, balety, dívčí taneční studio, filmové studio, …), hasičské soutěže dětí i dospělých,
soutěž ve stolním tenise, čarodějnické posezení, den dětí, pouťový turnaj v malé kopané, rozsvěcení
vánočního stromku, vítání jara, vítání občánků, tradiční festival Rock for Church (benefice na získání
finančních prostředků na památky, již od roku 2005), sjezdy rodáků při výročí nebo každých 5 let,
„Silvestřík“ pro děti o dospělé …

Informování občanů o dění v obci
Obyvatelé obce Čistá u Horek jsou informováni klasickým způsobem. V obci je nově zaveden
bezdrátový rozhlas, který je dosažitelný po celé obci. Dále obec k informování občanů využívá email,
webové stránky obce, obecní vitríny před obecním úřadem a na obchodě, vývěsky, které jsou na 6
místech v obci. Čistecký zpravodaj v obci vychází 1x za čtvrt roku.

2.3.

Hospodářství

Ekonomická situace
V obci je k 31. 12. 2015 registrovaných celkem 147 podniků, z toho 80 podniků je se zjištěnou
aktivitou. Nejvíce převažují podniky zaměřené na průmyslovou a zemědělskou činnost, dále pak na
stavebnictví, na profesní, vědecké a technické činnosti a velkoobchod a maloobchod.

Podnikání v obci
Průmysl


Walraven – kompletace spojovacích materiálů, výroba sanitárních systémů

Zemědělství


ZEFA, a.s. - zemědělské družstvo se sídlem v Levínské Olešnici




Lesy ĆR - správa státních lesů
soukromí zemědělci

Výrobní služby




2 x tesařství, 1 x opravna obuvi, 2 x autoklempířství
1 x zemní podvrty, 1 x výkopové práce, 1 x instalatérské práce včetně projekcí
3 x truhlářství, 1 x sklenářství, 1 x broušení skla

Nevýrobní služby







zakázkové krejčovství
autodoprava
2 x obchod smíšeným zbožím
zahradnictví
agroturistika a ubytování v soukromí
2x restaurace

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Celkem
256
242
184
5

muži
139
135
92
3

ženy
117
107
92
2

29

6

7

3

-

3

14
256
128
70

4
110
48
40

10
146
80
30

23

14

9

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci
z toho podle
zaměstnavatelé
postavení v
pracující na
zaměstnání
35
vlastní účet
v
pracující
tom
10
důchodci
ze
zaměstnaných
ženy na mateřské
3
dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou
aktivitou

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Období:

31. 12. 2015

147
29
23
19

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
80
20
16
9

21

9

5

5

10

5

1
3
1

.
.
1

15

8

1

1

2

2

1
.

1
.

2

2

12
.

1
.

Období:

31. 12. 2015

Registrované
podniky
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

Podnikatelské subjekty podle právní formy

147
131

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
80
71

109

54

5

2

Registrované
podniky
Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona

Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva

16
16
7
1
.

14
9
5
1
.

Služby v obci

Současnost obce Čistá u Horek
V obci je mateřská škola a základní škola do 5. ročníku. Obyvatelům nabízí své služby také obecní
knihovna a školní klub. Obec má svoji poštu vč. služby CZECH POINT, hřbitov, urnový háj a smuteční
síň. Ze spolků je zde aktivní Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Myslivecké sdružení
Černý háj, rybáři, Český zahrádkářský svaz a Mateřské centrum Barvínek. Ze služeb zde najdete čtyři
obchody, autobazar, agroturistiku a ubytování v soukromí, dvě restaurace nebo pobočku cestovní
kanceláře. Ze zemědělské výroby se zde dříve pěstoval a zpracovával len, dnes je obec orientovaná
spíše na pastevectví. Svou pobočku zde má firma Suchánek & Walraven, která se zabývá výrobou
upevňovací techniky a instalačních systémů. Sportovat lze přímo ve středu obce, kde je hřiště na
malou kopanou a antukový kurt na nohejbal. Dále obec nabízí sál s kapacitou 400 lidí, Spolkový dům
a dětská hřiště s herními prvky pro děti i dospělé.

Turistická infrastruktura
Zajímavosti v obci:






z výše položených částí lze pozorovat panorama Krkonoš
vesnici obklopuje krásná příroda, kde při procházkách lze narazit na různé
druhy chráněných a vzácných živočichů i rostlin, v létě lesy nabízejí možnost
houbaření a klidných procházek
geologicky je Čistá také poměrně zajímavým místem, jílovitá hlína na
pískovcovém podloží sice není moc úrodná, ale podél vodních toků lze v
náplavech nalézt české granáty, na polích acháty a na Čisteckých Rovních
dokonce již zmíněné mechovce, tzv. žluťáky, za kterými přijíždějí sběratelé
minerálů z celé Evropy. V horní části obce, napravo od silnice se táhne údolí, v
jehož úbočí lze rozpoznávat jednotlivé vrstvy usazenin. Tato lokalita je
tektonicky nejistá a dochází zde často k sesuvům půdy. Specialitou









rozpoznatelnou i naprostým laikem je pak
vrch Čistecká hůra. Při stoupání na vrchol
tohoto útvaru lze obdivovat nejen
vzrostlé buky, ale především pozůstatky
sopečné činnosti v dávných dobách,
protože již zmiňovaným pískovcem zde
prostupuje čedičová vyvřelina.
zajímavou technickou pamětihodností
jsou tzv. Taliány, kaskádová soustava nad
rybníkem ve spodní části obce. Stavba
měla sloužit jako ochrana před přívalovou
vlnou a byla stavěna italskými dělníky v
roce 1897 po katastrofální povodni, která
zničila v Čisté tři domy a vyžádala si
několik obětí na životech.
v obci i jejím okolí je přes dvacet malých
církevních památek, kapliček a božích
muk.
přímo v obci se nalézá i několik architektonicky zajímavých staveb, roubených
chalup, typických v 18. století pro tento kraj.
klidná zákoutí nabízí i okolí myslivecké chaty Bumbálka a také místní rybníky
jak v obci, tak v nejbližším okolí
sportovat lze přímo ve středu obce, kde je hřiště na malou kopanou a antukový
kurt na nohejbal.

V okolí Čisté lze navštívit hrad Pecka, rozhlednu Kozinec nebo koupaliště v Dolní Kalné. V nedaleké
Nové Pace je Klenotnice Drahých Kamenů, Muzeum spiritismu, Klášter řádu Pavlánů nebo Auto
museum.

Ubytování a stravování Čistá u Horek
Občerstvit a ubytovat se v obci návštěvníci můžou v
Restauraci a Penzionu U Červinků (zavírací den restaurace je
v úterý, penzion non-stop). Od léta 2003 restaurace nabízí i
možnost ubytovat se v nově zrekonstruovaném penzionu.
Restaurace poskytuje pokojné zařízení rodinného podniku,
relaxaci a odpočinek v krásné přírodě libereckého kraje. Pro
hosty jsou k dispozici dva dvoulůžkové, dva třílůžkové, jeden
čtyřlůžkový pokoj s možností přistýlky a jedno apartmá, dále dvě samostatné dvoulůžkové místnosti.
Pokoje jsou jednoduše, ale příjemně zařízené, a vždy skvěle upravené. Jsou vybavené šatní skříní a

dvěma nočními stolky. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem, WC a TV.
Každý den personál poskytuje čisté ručníky, osušky a další hygienické potřeby.
Stravování je možné využít přímo v objektu – v rodinné restauraci. Restaurace se specializuje na
tradiční českou kuchyni a regionální speciality z Podkrkonoší. Každý den se návštěvníci můžou těšit na
silný hovězí vývar s masovými knedlíčky, poctivou podkrkonošskou česnečku a spousty dalších
dobrot.
Okolí penzionu se jeví jako ideální místo jak pro zimní sporty, tak pro turistiku nebo rodinné výlety. V
zimním období lze navštívit lyžařský vlek v Martinicích, nacházející se 7 km od Čisté. Za necelých 20
km lze dojed přímo do Afrického Safari v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Romantici a milovníci historie
by určitě neměli opomenout návštěvu hradu Pecka. Bezesporu každý, po náročných letních výletech,
ocení příjemné svlažení na místních koupalištích. Jedno se nabízí hned poblíž v Dolní Kalné, další v již
zmíněném Dvoře Králové nad Labem či Jičíně. Necelých 30 km se nachází město Trutnov, kde je krytý
plavecký bazén se saunou a soláriem.

Stojí za to zmínit, že místní vyhlášená kuchyně, např. drůbeží či králičí specialitky, nebo steak
"Hovado", již několik let drží restauraci mezi nejlepšími 10 podniky v republice. Mezi časté
návštěvníky patří, zvláště v zimě, p. prezident Václav Klaus, ale stejně ochotně se personál postará i o
ostatní návštěvníky, vždyť tu mají krásné heslo "Zaživa u Červinků, po smrti do nebe".

http://www.ucervinku.cz/

Druhým místem, kde se lze dobře najíst, je restaurace
"Čistá". Ta leží v centru obce a na parkovišti vedle ní
mohou zaparkovat i větší vozidla. Zavírací den tu mají v
pondělí a jindy si tu můžete pochutnat na různých
specialitách. Raritou je vlastní pečivo, slané a sladké
houstičky.
Ubytovat se v Čisté mimo již jmenovaný Penzion U
Červinků lze i ve zdejším loveckém zámečku - penzionu
Antonea - ve střední části obce. Pension Antonea nabízí ubytování v bývalém loveckém zámečku
(max. 28 osob) a ve dvou chatkách (max. 12 osob) s možností vaření, grilování. Ubytování je vhodné
pro rodinnou rekreaci, dětské tábory, školení. V okolí je nádherná krajina, běžkařské terény, sběr
polodrahokamů. V areálu pensionu je jezdecká škola vlastnící 20 koní. K dispozici je i dětská škola
jízdy na koni. Návštěvníci mohou k relaxaci využít venkovní bazén a navazující služby agroturistiky na

vlastním ranči Montara. Specialitou jsou zde svatby v zámeckém stylu, které se zájemcům dají
individuálně zajistit včetně hudby a následného ubytování.

Pension u rybníka č. p. 82

Nadstandardně vybavená chalupa u rybníka se nachází
v podhorské obci Čistá u Horek, která leží na hlavním
tahu Praha – Jičín – Pec pod Sněžkou. Poloha chalupy je ideální pro výjezdy do
Krkonoš i pro výlety do Českého ráje. Parkování je přímo u objektu, dostupnost je
celoroční. Celková kapacita 10 osob (po dohodě možnost 2 přistýlek).
Pension u rybníka nabízí plně vybavenou kuchyň (el. sporák, lednice, myčka, kávovar, varná konvice),
jídelní kout, obývací pokoj se sedací soupravou, krbem, TV, DVD, SAT, 2 koupelny se sprchovým
koutem, umyvadlem a WC, 1 samostatné WC; 3 ložnice s TV (4 + 4 + 2 lůžka, po dohodě možnost 2
přistýlek nebo dětská postýlka), předsíň – prostor na odložení lyží, bezdrátový internet (WIFI),
venkovní pergola s grilem, dětský bazén o průměru 3 m.

V pensionu se lze stravovat buď vlastní stravou nebo lze využít 2 restaurace s výbornou domácí
kuchyní, které jsou dostupné cca 100m, stejně tak jako 2 obchody s potravinami.
Zimní aktivity v okolí pensionu



běžecké tratě jsou v místě - Studenec, Snowtubing Borovnice (4 km)
lyžařské vleky – Ski areály: Jilemnice (12 km), Vrchlabí (16 km), Herlíkovice (17 km), Horní
Mísečky (25 km), Špindlerův Mlýn (29 km), Jánské Lázně – Černá hora (30 km), Černý důl (23
km), Pec pod Sněžkou (38 km)

Letní aktivity v okolí pensionu





možnost rybaření – zakoupení povolenky na soukromý rybník vedle chalupy
koupání u chalupy pro menší děti – kulatý bazén o průměru 3 m, výška 76 cm
houbaření
koupaliště v Dolní Kalné (4 km)










koupaliště Pecka (5 km)
hrad Pecka (7 km)
mnoho značených cyklostezek v okolí
vyhlídkové lety nad Krkonošemi z letiště ve Vrchlabí (12 km)
Jičín – město pohádky (25 km)
Český ráj (45 km) – hrad Kost
Plakánek, zámek Dětenice se středověkou krčmou a pivovarem
Krkonoše (30 km), Adršpašské skály (45 km)

http://www.chalupaurybnika.cz/
Turistické vyžití v okolí obce Čistá u Horek












lyžařský vlek v Martinicích cca 7 km
koupaliště v Dolní Kalné cca 2 km
Safari Dvůr Králové nad Labem cca 20 km
hrad Pecka cca 5 km
Klenotnice drahých kamenů, muzeum spiritismu v Nové Pace, Muzeum
- galerie Nová Paka, nejvýchodněji položený dřevěný řecko-katolický
kostelík, pivovar se sladovnou, Auto museum, klášter řádu Pavlánů cca
5 km
Galerie antického umění Hostinné cca 6 km
krytý bazén Trutnov cca 30 km
Aqua centrum Jičín cca 30 km
Krkonošské muzeum Jilemnice cca 11 km
Expozice Kámen a život Vrchlabí cca 15 km

V okolí obce je velmi dobrá dostupnost lyžařských center Krkonoš či nástupní terény pro horskou
turistiku.

Trh práce
V současné době je v obci 67% ekonomicky aktivních obyvatel. Vzhledem k současnému růstu
populace o mladé lidi a mladé rodiny, lze očekávat navýšení počtu ekonomicky aktivních obyvatel.
Část podniká jako fyzická osoba, většina lidí je v zaměstnaneckém poměru.
Stav obyvatel

Počet obyvatel
0-14
v tom ve
věku (let)
15-64

Celkem
571
85
382

Období:

31. 12. 2015

Muži
286
51
190

Ženy
285
34
192

65 a více
Průměrný věk (let)

104
41,9

45
39,9

59
43,8

Za prací a do škol vyjíždí celkem 1/3 obyvatel. Více jak 50% obyvatel, kteří vyjíždějí do zaměstnání,
musejí do své práce dojíždět do jiného kraje. Toto je způsobeno polohou obce Čistá, která je na
hranici Libereckého kraje.
9. Vyjíždějící do zaměstnání a škol

Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do
zaměstnání

v tom
v
tom

87

v rámci
obce

10

do jiné
obce
okresu

24

do jiného
okresu
kraje

1

do jiného
kraje

51

do
zahraničí

1

vyjíždějící do škol
v tom

128

41

v rámci
obce

1

mimo
obec

40

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem 4,29 %

2.4.

Muži

5,10 %

Ženy

3,50 %

Infrastruktura

Zásobování pitnou vodou
V obci Čistá u Horek je zaveden vodovod, který zásobuje domácnosti a provozovny v Čisté u Horek
pitnou vodou. Vodovod byl vystaven v roce 1978 – 1985 a byl postaven v rámci akce „Z“ ve
spolupráci s tehdejší firmou OVAK. V současné době vodovod vlastní a provozuje sama obec a je

spravován prostřednictvím nasmlouvaných odborných firem. Cena vodného je stanoveno na základě
usnesení Zastupitelstva na 21,- Kč/m3.
Plynofikace ani kanalizace v obci Čistá u Horek není zavedeno.

Ostatní technická infrastruktura
Obec je pokryta signálem mobilních operátorů Vodafone, O2 a T-Mobile. V celé obci je síť pevných
linek i optických kabelů na vysokorychlostní internet společnosti O2. Poskytovatel internetu je
společnost Bártanet. Hlavní vysílač je na budově školy, převaděče jsou na dvou rodinných domcích.
Uzlovým bodem je Černá hora.

Nakládání s odpady
Obyvatelé mají k dispozici kontejnery pro tříděný odpad (sklo barevné i bílé, PET, PET z domácností,
tetrapak, kovy, papír), kontejnery na látky a textil, komunitní kompostárnu. Přes letní měsíce obec
zajišťuje mobilní kontejnery na bioodpad, 2 x ročně kontejner na velkoobjemový a nebezpečný
odpad, mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu. Obec je členem organizace REMA SYSTÉM,
který zajišťuje svoz elektroodpadu. Svoz tříděného odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen, a. s.
z Jablonce nad Nisou.

Dopravní infrastruktura
Obec Čistá u Horek nachází jihovýchodně od Jilemnice, na hlavní tepně mezi Prahou a Náchodem, při
hlavní silnici I/16 mezi městy Nová Paka a Hostinné. Hlavní silnice půlí celou obec. Obcí prochází i 2
silnice III. třídy – z Horek do Borovnice, kde vede i železnice a je zde železniční přejezd a druhá silnice
je z Bukoviny do Dolní Kalné.
Nejbližší nájezd na dálnici je cca 60 km s dojezdem 1 hodinu. Jde o dálnici D10, která prochází
Turnovem a vede do Prahy. Další dálnice – D11, je na trase Hradec Králové – Praha, která je od obce
Čistá vzdálena cca 80 km s dojezdem 1 hod. 15 min.
Železniční doprava v obci Čistá není. Nejbližší zastávka je v obci Horka u Staré Paky, která je vzdálena
cca 3,5 km. Další zastávka se vzdáleností cca 6,5 km je v obci Borovnice.
Dopravní zatížení v obci je velké. Díky silnici I. třídy a vedení celou délkou obce je průjezdnost vozidel
velká.

Místní komunikace
Místní komunikace (asfalt a zpevněné plochy), které jsou v délce cca 30 km, obec udržuje s pomocí
vysoutěžených místních firem. V zimě má obec k dispozici pluh a posyp provádí obec sama.

Silnici I. třídy upravuje ŘSD, nasmlouvaná údržba je s SÚS Nová Paka. Silnici III. třídy v Bukovině
udržuje SÚS Jilemnice a silnici v Borovnici má na starosti SÚS ze Dvora Králové nad Labem.
Parkovací místa jsou řešena u rodinných domů, další parkovací plochy jsou u místních restaurací a u
obecního úřadu.
Cyklostezky a cyklotrasy
V obci Čistá u Horek je naučná stezka Krkonošská vyhlídka, která byla realizovaná v roce 2012 za
partnerské spolupráce Obce Čistá u Horek a Sboru dobrovolných hasičů Čistá u Horek. Projekt
pomohl napojit centrum obce Čistá na žlutou turistickou stezku s doplněním odpočinkových a
vyhlídkových míst. Projekt byl podpořen prostřednictvím MAS „Prijďte pobejt!“, o. s., Jilemnice,
z prostředků EU – programu Leader. Ubytovatelé a restaurace v obci jsou na turistice závislí, obec
z turistiky neprofituje. Turisté jezdí do obce hlavně za klidem, využijí ubytování a pohostinství a za
turistickým vyžitím jezdí do blízkých hor.

Dopravní obslužnost
Obec leží na hlavní dopravní tepně Praha - Krkonoše (silnice I/16). Obcí prochází autobusové linky
Trutnov (Hostinné) - Jičín (Nová Paka). Od roku 2004 je velmi dobré spojení v pracovní dny i do
Jilemnice. V obci 2x dopoledne zastavuje autobus, který jede na Prahu a zpět v odpoledních hodinách
2x zastavuje autobus, co jede z Prahy. Toto autobusové spojení zajišťuje společnost TAD. Autobusové
spojení dále v obci zajišťuje Osnado, Bus Line, KAD a TAD.

2.5.

Vybavenost obce

Školství

Základní škola Čistá u Horek je málotřídní škola, která
poskytuje vzdělání žákům z pěti ročníků. Škola sdružuje
mateřskou školu s kapacitou 25 dětí, základní školu
s kapacitou 65 žáků, školní družinu s kapacitou 25 žáků a
školní jídelnu s kapacitou 100 jídel. Škola je schopna zajistit
výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům
mimořádně nadaným.

Další škola je v obci Studenec. Studenti dále využívají školy v blízkém i vzdálenějším okolí – víceleté i
klasické gymnázium v Nové Pace, Střední integrovanou školu v Nové pace, Střední průmyslovou školu
v Jičíně, Lesnickou a Zdravotnickou školu v Trutnově, Střední odborné učiliště v Lázních Bělohrad a
Vysoké nad Jizerou nebo Střední zemědělskou školu v Hořicích.
Obec Čistá u Horek má svoji mateřskou školu. Školku navštěvuje 24 dětí, takže je obsazena plná
kapacita mateřské školy a většina z dětí je místních.
Zdravotnictví

Do obce Čistá u Horek zajíždí 2x měsíčně dětský lékař. Další lékařské služby mohou obyvatelé obce
navštívit v obci Studenec, kde je obvodní lékař a na Horkách u Staré Paky, kde je zubní ordinace.
Nejbližší nemocnice je, která je vzdálena 25 km, je v Jičíně nebo v Trutnově, který je vzdálen 26 km.
Sociální péče

V obci Čistá u Horek nejsou dostupné služby sociální péče. Obyvatelé obce mohou využít sociální
služby v obci Dolní Kalná, která je vzdálena cca 3 km od obce. Služby Dolní Kalná nabízí pečovatelské
služby určené především seniorům, lidem dlouhodobě nemocným či postiženým a rodinám se třemi a
více narozenými dětmi. Další sociální péči nabízí Ústav sociálních služeb města Nová Paka, které je od
obce vzdálené cca 10 km. Ústav poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří již
nezvládají samostatný život ve své domácnosti ani za pomoci rodiny a dalších návazných sociálních
služeb (terénní pečovatelské služby, Domácí péče atd.) od nástupu do Domova pro seniory až do
ukončení smlouvy.

Kultura a péče o památky

Obecní úřad je velice aktivní ve vytváření vhodných podmínek pro setkávání lidí a budování vzájemné
pospolitosti. Obec má pro setkávání lidí k dispozici sál pro cca 400 lidí, dále Spolkový dům, který je za
základní školou. Spolkový dům obhospodařují místní hasiči, sál je bezbariérový, pořádají se zde
besedy, schůze zastupitelstva, sportovní přenosy, volby,…
V okolních obcích je dostupnost kulturních zařízení výborná. Jak město Nová Paka, Jičín, Jilemnice a
samozřejmě Trutnov poskytují dostatek příležitostí ke kulturnímu vyžití (divadla, kina, koncerty,
festivaly, slavnosti apod.)
Kulturní památky

Pamětihodnosti








kostel sv. Prokopa, opata
Socha svatého Jana Nepomuckého
Sousoší Korunování Panny Marie
V kostele sv. Prokopa náhrobní desky Kapounů ze Svojkova
V místní škole pamětní desky se jmény padlých a zahynulých v I. a II. světové
válce
Na budově školy pamětní deska legionáři Antonínu Vajsovi

Antonín Vajs

Jedním z prvních dobrovolníků, členů České družiny v Rusku, byl čistecký rodák pan Antonín Vajs.
Antonín Vajs se narodil 11. října 1890 v Čisté u Horek v domku č. p. 172 jako nejmladší z devíti
dětí. Měl osm starších sester. Ve věku 5 let mu zemřela matka, o 6 let později i otec. Od té doby se o
svého mladšího bratra staraly jeho starší sestry. Antonín Vajs chodil v Čisté do školy, výborně se učil a
většinou měl samé jedničky. Po absolvování školy se vyučil krejčovskému řemeslu v Čisté u mistra
Béma. Po vyučení pracoval jako krejčovský dělník zpočátku v Úpici a potom v Liberci. Antonín byl od
roku 1905 do roku 1911 členem libereckého Sokola. Protože byl velice aktivní Sokol a sportovec,
pomáhal v té době v Čisté své mateřské Sokolské jednotě při pořádání cvičení. Ze svého pracovního
místa v Liberci odešel mladý šikovný krejčí pracovat do Prahy. Mladý sportovec a krejčí měl život před
sebou. Když mu bylo třiadvacet, odjel ještě z Rakousko – Uherského mocnářství na zkušenou do
světa. V roce 1913 odjel do carského Ruska do Petrohradu. Protože byl již v té době šikovným
krejčovským mistrem, uplatnil své umění v největším petrohradském krejčovském závodě pana
Kaliny. Tato firma šila oblečení i pro dvůr ruského cara.

V roce 1914 vypukla první světová válka, Evropu zachvátila válečná vřava. V Čechách mladí muži
rukovali do Rakousko – Uherské armády, odcházeli na frontu a mnozí z nich padli na poli cti a slávy za
svého stařičkého mocnáře císaře Františka Josefa II.
Velkým paradoxem této války bylo, že mnozí pokrevní bratři těchto Rakousko – Uherských vojáků se
již v té době v zahraničí zabývali myšlenkou na ustavení svého nového samostatného českého a
československého státu. Zahraniční Češi a Slováci zakládali ve světě své= vojenské ozbrojené oddíly,
které se později staly základem československých legií ve Francii, v Itálii a v Rusku.
Čtyřiadvacetiletý krejčovský mistr, čistecký rodák Antonín Vajs se dozvěděl o právě vznikajícím
československém vojsku v Rusku. Pověsil krejčovinu v Petrohradě na hřebík, a společně s dalšími
osmdesáti mladými muži odjel do Kijeva, aby se stal členem České družiny, jádra rodících se
československých legií v Rusku. Byli to vlastně první českoslovenští vojáci, čtyři roky před vznikem
Československé republiky. Legionáři bojovali po boku ruské carské armády proti armádám
Centrálních mocností, zejména proti vojskům Rakousko – Uherska a Německa.
Mladý Antonín Vajs byl již 22. srpna 1914 zařazen k první četě první roty Starodružníků. Po krátkém
výcviku již 22. října 1914 odjel se svými spolubojovníky do světové války na frontu. Česká družina
odjela do Haliče. Br. Vajs byl rozvědčíkem, ale pro své druhy ve zbrani šil také oblečení, vždyť byl
krejčí. Rotný Antonín Vajs byl vojákem a bojovníkem slavné Čečkovy roty. Spolu se svými
spolubojovníky se účastnil bojů v Haliči u Radlova, Kačkovic, Tuchova, Grabky a Tarnova. Byli nasazeni
v krvavých bojích před Krakovem.
Za výzvědnou činnost byl legionář oceněn medailí sv. Jiří 4. stupně, jedním z nejvyšších vyznamenaná
v carské armádě. Antonín Vajs při ústupu ruských vojsk z Karpat onemocněl těžkým zápalem plic,
přesto však zůstal u roty. Následkem neléčeného zápalu plic propukla silná tuberkulóza. I v té době
zůstal aktivním a platným druhem svým spolubojovníkům. Nebyl již sice posílán na rozvědky a do
přímého boje, ale i nadále se plně věnoval krejčovskému řemeslu u roty. Každému z roty ušil dva
stejnokroje – jeden pracovní a druhý vycházkový. Později na přání roty ušil dokonce praporec
s motivem Psohlavců. Tento praporec se zachoval a do současné doby je jeho vzácná relikvie součástí
sbírek Vojenského historického ústavu.
Na podzim roku 1916 byl nemocný Antonín Vajs povolán před lékařskou komisi v Brispolu. Ta jej
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu okamžitě zprostila vojenské služby. Antonín odmítl nabízenou
ozdravovnu na Kavkaze a odjel na zdravotní dovolenou ke své manželce Miladě a rodině do
Petrohradu. Jeho zdravotní stav se časem na základě častých petrohradských mlh natolik zhoršil, že
své nemoci dne 23. září 1918 podlehl. Pohřben byl na Uspenském hřbitově.
Zanechal po sobě mladou vdovu a malou dceru Olgu. Po skončení války se obě vrátily již do svobodné
Československé republiky. Čistecký rodák, hrdina Antonín Vajs se rodu republiky nedočkal. Zemřel
daleko od své rodné Čisté v Rusku, v Petrohradě, jeden měsíc před vznikem novodobého
Československého státu, za jehož zrození bojoval.
Za první republiky, krátce před druhou světovou válkou, byla na čistecké škole pamětní deska
připomínající rodáka Antonína Vajse. Deska byla mramorová s bronzovým reliéfem. Slavnost spojená
s odhalením této pamětní desky se uskutečnila dne 22. května 1938. Čestnými protektory slavnosti
byli legionářští generálové Karel Kutlvašr a Antonín Mikuláš Číla. O zhotovení pamětní desky a o její
slavnostní odhalení se postarala tělocvičná jednota Sokol z Čisté u Horek.

Již téměř sto let odpočívají ostatky rodáka na Uspenském hřbitově v Petrohradě. Z čistecké školy se
stala malotřídka a kdesi u jejích základů je zakopáno torzo původní pamětní desky.
V roce 2013 byla odhalena replika pamětní desky na čistecké škole. Deska byla obnovena zásluhou
Mateřského centra Barvínek Čistá u Horek.

Památky a zajímavosti Čistá u Horek
Kostel sv. Prokopa
Původně gotický kostel sv. Prokopa byl v roce 1819 přestavěn v empírovém slohu. Uvnitř je umístěna
kamenná křtitelnice z roku 1611 a náhrobní kameny z 16. a 17. století. Kostel má plochostropou loď.

„Taliány“
Zajímavou technickou pamětihodností jsou tzv. Taliány, kaskádová soustava nad rybníkem ve spodní
části obce. Stavba měla sloužit jako ochrana před přívalovou vlnou a byla stavěna italskými dělníky v
roce 1897 po katastrofální povodni, která zničila v Čisté tři domy a vyžádala si několik obětí na
životech.

V Čisté i jejím okolí najdete přes dvacet malých církevních památek, kapliček a božích muk.
V obci se nachází mnoho roubených staveb s vyřezávanými lomenicemi z 18. a 19. století.

Dostupnost kulturních zařízení v okolních obcích
Celoroční aktivity





Nová Paka (8 km) – Klenotnice – stálá expozice, Suchardův dům, bowling
Jilemnice (12 km) – krytý bazén, bowling
Aquacentrum Jičín (25 km), bowling






Vrchlabí (12 km) – stálá expozice „Kámen a život“
Špindlerův Mlýn (29 km) římské lázně – hotel Velveta
Anenské slatinné lázně - Lázně Bělohrad (18 km) – krytý bazén v lázních,
wellness program
ZOO ve Dvoře Králové (25 km)

Krkonoše - střed ... kouzlo velkých hor...
Právě v této oblasti je to nejtypičtější, co dělá Krkonoše Krkonošemi. Okolí Špindlerova Mlýna a
Vrchlabí není jen bránou do říše tajemného Krakonoše, ale také rájem pěší turistiky a sportů všeho
druhu. Zdejší devizou jsou vyhlášená zimní střediska s kvalitními lyžařskými areály, udržované
běžecké tratě a samozřejmě ideální sněhové podmínky, panující zpravidla od konce listopadu až do
konce dubna. V létě, kdy se zasněžené horské svahy promění v rozkvetlé louky, tu najdou své
eldorádo milovníci vodních sportů, pro něž jsou dravé horské řeky přímo stvořené. Na vyznavače
vysokohorské pěší turistiky čekají uprostřed netknuté přírody dlouhé kilometry značených
turistických tras a cyklostezek. Vydat se dá třeba k pramenům Labe nebo k některému z nádherných
krkonošských vodopádů. Nelze zapomenout na bohatou nabídku dalších požitků - kryté i otevřené
bazény, sauny, masáže, tenis, golf, jízdy na koních či wellness, zkrátka vše, co k pěknému pobytu v
Krkonoších patří.

Hostinné
Pozoruhodná galerie antického umění v barokním františkánském klášterním kostele
Neposkvrněného Početí P. Marie. Sádrové odlitky řeckých a římských plastik, světově unikátní
rekonstruované sochy a sousoší ztracených nebo zničených originálů.

Špindlerův mlýn
Nejznámější středisko zimních sportů v České republice, vynikající podmínky pro sjezdové i běžecké
lyžování.
Svatý Petr
Lyžařský areál v těsné blízkosti Špindlerova Mlýna. Lanovky, noční lyžování, snowboard park,
osvětlená sáňkařská dráha, lyžařské školy, ski servisy, půjčovny vybavení, letní bobová dráha.
Horní Mísečky
Medvědín - lyžařské středisko v oblasti obce Vítkovice, závodní i standardní běžecké tratě v délce 50
km patří k nejlepším v České republice a jako jediné jsou položené v nadmořské výšce 1 000 m.
Lanovka do Špindlerova Mlýna.
Labský důl
Divoká skalnatá rokle ledovcového původu s několika vodopády, jedno z nejnavštěvovanějších míst v
Krkonoších. Pančavský vodopád, největší vodopád České republiky (250 m).
Ze Špindlerova Mlýna k pramenům Labe
Jedna z nejkrásnějších krkonošských tras vede od horní stanice lanovky na Medvědíně přes Šmídovu
vyhlídku k mohyle Hanče a Vrbaty, kolem Pančavského vodopádu přes Labskou boudu nad horním
okrajem Labského dolu až k pramenům Labe.

Vrchlabí
První a nejseverněji položené město na řece Labi. V budově barokního kláštera Krkonošské muzeum,
kolem zámku romantický přírodní park, v okolí řada přírodních památek a vyhlídek do širokého okolí.
Krkonošský národní park
Druhý národní park České republiky (1963), jeden z největších v Evropě, s roční návštěvností až 8
milionů osob. Zahrnuje území Krkonoš od Novosvětského sedla na západě až po Žacléřské sedlo na
východě. Na severu na něj navazuje polský Karkonoski park narodowy, se kterým tvoří nedílný
přírodní celek.

Jilemnice
Historické jádro s typickou atmosférou horského městečka. Kolébka českého lyžování, místní Český
krkonošský spolek SKI, nejstarší samostatný lyžařský spolek v českých zemích, organizuje sportovní
lyžování od roku 1894.
Krkonošské muzeum Jilemnice
Expozice počátků českého lyžování, sbírka betlémů s mechanickým ozvučeným betlémem z let 18831913, kde 142 pohyblivých figurek vytváří 350 různých pohybů. Kolekce pohřebních cechovních štítů,
Kavánova galerie.
Riegrova cesta
Turistická stezka ze Semil do Železného Brodu. Cesta na pravém břehu Jizery zčásti vylámaná ve
skále, 80 m dlouhá železná visutá galerie ve výšce 6 m nad řekou. Vyhlídková místa.
Nejbližší obce
Horní Kalná (3km) Stupná (3km) Lhota u Pecky (4km) Pecka (4km) Staňkov u Pecky (4km) Kunčice nad
Labem (4km) Horka u Staré Paky (4km) Dolní Kalná (4km) Podhůří-Harta (5km) Nedaříž (5km) Horní
Javoří (5km) Zálesní Lhota (5km) Vidochov (5km) Slemeno v Podkrkonoší (6km)

Ski areál Vrchlabí 10 km
Ski areál Vrchlabí - Kněžnický vrch se nachází v nadmořské výšce 550 - 710 metrů nad mořem 400
metrů od centra Vrchlabí a nabízí 6,7 km sjezdových tratí a 50 km tratí běžeckých. V areálu je k
dispozici 1 lanovka a 3 vleky.

Ski areál Herlíkovice a Bubákov 13 km
Ski areál Herlíkovice - Bubákov se nachází v nadmořské výšce 540 - 1019 metrů nad mořem 4 km
severně od města Vrchlabí a nabízí 12,4 km sjezdových tratí a 28,2 km tratí běžeckých. V areálu jsou k
dispozici 2 lanovky a 7vleků.

Ski Resort Černá Hora 14 km
Ski Resort Černá Hora se nachází v nadmořské výšce 620 - 865 metrů nad mořem u obce Černý důl a
nabízí 6,5 km sjezdových tratí a 10 km tratí běžeckých. V areálu jsou k dispozici 2 lanovky a 7 vleků.

Ski areál Luisino údolí - Dolní Dvůr 14 km
Ski areál Luisino údolí se nachází v nadmořské výšce 750 - 860 metrů nad mořem u obce Dolní Dvůr a
nabízí 0,9 km sjezdových tratí. V areálu jsou k dispozici 2 vleky. V lokalitě je možné využít ubytování,
půjčovnu či lyžařskou školu.

Ski family Dolní Dvůr 14 km
Ski areál Dolní Dvůr se nachází v nadmořské výšce 610 - 760 metrů nad mořem u obce u obce Dolní
Dvůr, 6 km od Vrchlabí a 8 km od Černého Dolu. Nabízí 1,1 km sjezdových tratí. V areálu jsou k
dispozici 4 vleky.

Ski areál Strážné 15 km
Ski areál Strážné se nachází v nadmořské výšce 800 metrů nad mořem u obce Strážné, 6 km od
Vrchlabí a nabízí 1,9 km sjezdových tratí a 42,7 km tratí běžeckých. V areálu jsou k dispozici 4 vleky.

Ski areál Benecko 16 km
Ski areál Benecko se nachází v nadmořské výšce 610 - 970 metrů u obce Benecko a nabízí 3,3 km
sjezdových tratí a 44,5 km tratí běžeckých. V areálu je k dispozici 1 lanovka a 12 vleků. V areálu je
možné využít lyžařskou školu.

Rozhledna Černá Hora 17 km
Rozhledna na Černé hoře v Krkonoších se tak trochu krčí ve stínu dalších staveb, především zdaleka
viditelného vysílače. 25 metrů vysoká železná věž leží jen pár kroků od horní stanice kabinové
lanovky.

Sport a tělovýchova

Sportovní možnosti Čistá u Horek
Obec má k dispozici víceúčelový objekt na sport a kulturu. Vedle obecního úřadu je antukové hřiště
pro volejbal, nohejbal, tenis, … dále pak hřiště na kopanou a dětská hřiště s herními prvky pro děti i
dospělé. Obec má školní klub a Spolkový dům pro neorganizované setkávání lidí. Oblast okolo Čisté u
Horek je jako stvořena nejen pro pěší výlety, ale i pro cykloturistiku, neboť je protkaná krásnými
stezkami vedoucími do celého Podkrkonoší. Ani příznivci zimních sportů nebudou zklamáni. Mohou si
vybrat z některého z mnoha lyžařských středisek v Krkonoších, kde je velká nabídka vleků a perfektně
upravených běžeckých stop. Nejbližší sportoviště - koupaliště a lyžařský vlek - je v Dolní Kalné
vzdálené 2 km od Čisté.

Možnosti sportu a zábavy
Dostupné skiareály a lyžařské sjezdovky: Pecka, Máchovka, Mostek, Zvičina, Horní Lánov, Vrchlabí Kněžický vrch, Severka - Dolní Brusnice, Kozinec - Jilemnice, Černá hora - Černý Důl, Ski Family - Dolní
Dvůr.
Vodní plochy v dosahu Čisté u Horek: koupaliště Dolní Kalná, koupaliště Pecka, koupaliště Mostek,
rybník Fařina - Nová Paka, rybník Vejsplachy, koupaliště Kruh, koupaliště Jilemnice, vodní nádrž
Jahodnice, koupaliště Valteřice, bazén Jilemnice.

2.6.

Životní prostředí

Stav životního prostředí

Celková katastrální plocha obce je 1052,79 ha, z toho zemědělská půda zabírá cca 50%. Celkem 40%
katastru obce je osázeno lesním porostem.
Druhy pozemků (ha)

31. 12.
2014

31. 12.
2015

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

1 053,37
554,56
290,44
22,05
1,04
241,04
498,80
435,31
7,45
11,29
44,75

1 052,79
554,79
290,47
22,09
1,04
241,19
498,00
434,87
7,36
11,23
44,54

Kvalita vody i ovzduší je dobrá, míra ohrožení hlukem je v souvislosti s vedoucí silnicí I. třídy v normě.
Zdroje znečištění, ani lokality s ekologickými zátěžemi v obci nejsou.

Ochrana životního prostředí

Místní akční skupiny, které působí na území Geoparku Český ráj, realizovaly v r. 2014 osm
venkovních geoexpozic, jejichž společným tématem je příběh kamene.
MAS ,,Přijďte pobejt!“, z. s. se v geoexpozici v Čisté u Horek zaměřila na sopečnou činnost v
prvohorách v podobě symbolického sopečného kráteru z gabionových prvků rozmístěných
do oválného tvaru.
Obec Čistá u Horek je na hranici geoparku Český ráj.
Turistický region Český ráj leží na severovýchodě Čech, necelých sto kilometrů od Prahy. Jako první v
republice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj, jejíž území bylo v roce
2002 rozšířeno.
Ojedinělost krajiny spočívá ve spojení přírodních krás s kouzlem a romantikou historických památek.
V říjnu 2005 byl Český ráj přijat do prestižní Sítě evropských a světových geoparků UNESCO. Smyslem
činnosti geoparků je podpora trvale udržitelného rozvoje regionu, výzkum a vzděláváni veřejnosti.
Území geoparku bylo v průběhu stovek miliónů let opakovaně dnem moří a jezer, několikrát zde
probíhala sopečná činnost. Výsledkem je krajina s divokými skalami, sopkami, krasovými jevy, řekami,
romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. Geoparky UNESCO jsou území s výjimečnými
lokalitami, pro které byl zaveden termín geotop. Geotopy tvoří např. odkryvy hornin s nálezy
vzácných nerostů, zkamenělin nebo část krajiny, která vyniká jedinečností i krásou.
Geopark Český ráj nabízí stovky lokalit geologického, archeologického a kulturního významu, které
opravdu stojí za pozornost návštěvníků. Český ráj představuje skutečnou geologickou učebnici.

Stručný popis Geoparku
Území bylo v průběhu stovek miliónů let trvající historie Země opakovaně dnem jezer a moří,
několikrát zde probíhala sopečná činnost. Oblast Českého ráje se začala geologicky vyvíjet v období
druhohor, kdy se na dně křídového moře usazovaly písky a štěrky. Ve třetihorách byly pískovcové
desky rozlámány vulkanickou činností, rozžhavené horniny ztuhly pod povrchem do kup a kuželů. Na
zemský povrch působily přírodní síly - vítr, voda, mráz a slunce. Výsledkem je krajina s divokými
skalami, sopkami, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. Působením vody pod
zemským povrchem se vytvořily unikátní Bozkovské jeskyně se zajímavými krasovými jevy.
Pestré geologické procesy vytvořily ložiska rud železa, mědi a rtuti, naleziště drahých kamenů, uhlí,
stavebního kamene, pokrývačské břidlice, sklářských písků, vápenců, hrnčířských a cihlářských hlín.
Zdejší zpracování drahých kamenů patří k nejstarším v Evropě. Zajímavý je i výskyt zkamenělých
zbytků rostlin a araukárií i živočichů. Český ráj přináší obraz o geologické historii Země a zároveň
dokládá význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní rozvoj lidské společnosti v průběhu
několika tisíciletí.
Geopark usiluje o zachování významných geologických, přírodních a archeologických lokalit. Zkoumá
a poukazuje na metody jejich ochrany. Geopark zajišťuje v souladu se zákony odpovídající ochranná
opatření ve spolupráci s vysokými školami, Českou geologickou službou, příslušnými statutárním
orgány a místními tradicemi.

2.7.

Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce

Obec Čistá u Horek je samosprávní obcí. Obec s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou
působností je Jilemnice. Veřejnou správu zajišťují následující úřady (viz tabulka).
Obec v současné době má uvolněného starostu, účetní na HPP, na DPČ má úřad 4 zaměstnance –
správce sokolovny, uklízečka sokolovny, domovník obecního úřadu a uklízečka obecního úřadu. Další
zaměstnanci jsou na DPP – kronikář a knihovnice. Během letních měsíců se počet lidí zvyšuje. Na letní
měsíce jsou zaměstnáváni 2 - 3 osoby na brigády na DPP
Obec od roku 2013 využívá pracovníky dotované Úřadem práce na veřejně prospěšné práce v oblasti
úklidu obce a správy veřejné zeleně. V současné době má obec zaměstnané dvě osoby. Ve spolupráci
s Probační a mediační službou využívají i odsouzené osoby k obecně prospěšným pracem.
V zastupitelstvu je celkem 5 zastupitelů, obec má 4 výbory – kontrolní, finanční a kulturní a komise
pro rozvoj obce.



Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly podle pověření
zastupitelstva obce.



Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly podle pověření
zastupitelstva obce. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy na opatření k odstranění nedostatků. Měl by také obsahovat
označení orgánu, který kontrolu provedl a složení kontrolní skupiny, místo, datum a čas provedení
kontroly a rozsah kontroly. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola
týkala. Vždy by měl protokol obsahovat u zjištěných nedostatků i ustanovení právního předpisu, které
bylo porušeno a konstatování, v čem vidí kontrolující nesoulad zjištěného stavu s právní úpravou.



Kulturní komise

Koordinuje kulturní dění v obci, spolupracuje s vedením základní a mateřské školy, zajišťuje podklady
pro obecní kroniku, spolupracuje s orgány státní správy na úseku sociálního
zabezpečení. Komise je také poradním orgánem obce v oblasti sportu, akcí pro děti a mládež.
Konzultuje a provádí místní šetření v oblasti grantové politiky obce a sbírá informace a podklady pro
žádosti o dotační podporu pro obec v oblasti sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit dětí a
mládeže.



Komise pro rozvoj obce

Komise je poradním orgánem zastupitelstva obce. Průběžně zpracovává podněty ke strategickým
dokumentům obce (Strategický plán ekonomického rozvoje obce a Územní plán obce). Vyhodnocuje
ankety a průzkumy mezi občany k investičním záměrům a podává zastupitelstvu podněty k řešení
strategických otázek plánování budoucnosti obce.
Obecná charakteristika

Typ obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)

31. 12.
2015
obec
Jilemnice
Jilemnice
Jilemnice
Semily
Jilemnice
1052,79
1
1
422
1369

Město/obec s rozšířenými
pravomocmi

Jilemnice

Stavební úřad pro Obec Čistá u
Horek

Městský úřad Jilemnice - Stavební úřad
Masarykovo nám. 82, 51401 Jilemnice 481565138

Finanční úřad pro Obec Čistá u
Horek

Územní pracoviště v Jilemnici Jungmannova 151, 51401 481564111

Matrika pro Obec Čistá u Horek

Městský úřad Jilemnice – Matrika Masarykovo nám. 82, 51401
481565136

Úřad práce pro Obec Čistá u Horek

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jilemnice Masarykovo náměstí 82,
51401 950160208

Živnostenský úřad pro Obec Čistá u Živnostenský úřad MěÚ Jilemnice - Obecní živnostenský úřad nám. 3.
Horek
května 228

Organizace zřizované obcí
Obec je zřizovatelem Základní a Mateřské školy v Čisté u Horek. Hospodářské výsledky této
organizace jsou ve vyrovnaném výsledku s mírným vyšším nákladem. Porovnání v roce 2016 je k 30.
9. 2016.

Hospodaření a majetek obce

Bilance rozpočtového hospodaření v posledních 5 letech

Bilance rozpočtového hospodaření v posledních 5 letech vykazuje kladné saldo. Obec má příjmy
z vlastní hospodářské činnosti, kterou je lesní hospodaření a vodohospodářská činnost. Obec využívá
dotačních titulů a daří se jí úspěšně dotace získávat.

Získané dotace od roku 2012 – 2016
Celkově získané dotace od roku 2012 jsou ve výši 6 993 698,89,- Kč. Obec díky získaných dotacím
zrealizovala projekty v celkové výši 10 560 303,31,-Kč. Pomocí dotací bylo zrekonstruované veřejné
osvětlení, snížila se energetická náročnost budovy obecního úřadu, vytvořil se jednotný systém
varování a upozornění pro obec (digitální rozhlas v celé obci), vytvořilo se digitální protipovodňové
opatření, vytvoření bytových jednotek, pořízení dopravního automobilu pro potřeby jednotky sboru
dobrovolných hasičů a další menší projekty.

Nemovitý majetek obce Čistá u Horek
1. Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Název

Počet položek

Dle účetní evidence

Dle inventury

Obec Čistá u Horek 3

39.278,50,-

39.278,50,-

Celkem drobný dlouhodobý nehmotný majetek
k 31. 12. 2016

39.278,50,-

39.278,50,-

2. Účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Název

Počet položek

Obec Čistá u Horek 2

Dle účetní evidence

Dle inventury

621.650,-

621.650,-

Celkem ostatní nehmotný dlouhodobý majetek
k 31. 12. 2016

621.650,-

621.650,-

Dle účetní evidence

Dle inventury

3. Účet 021 – Stavby

Název

Počet položek

Stavby bytové

1

1.542.730,-

1.542.730,-

Stavby pro služby

5

8.682.285,47,-

8.682.285,47,-

Komunikace

6

1.815.511,50,-

1.815.511,50,-

Veřejné osvětlení

5

499.803,-

Vodovodní řady

5

4.766.910,-

4.766.910,-

Vodárna

3

1.211.103,-

1.211.103,-

Ostatní

13

Celkem budovy k 31. 12. 2016

499.803,-

1.067.836,20,-

1.067.836,20,-

19.586.179,17,-

19.586.179,17,-

4. Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Název

Počet položek

Obec Čistá u Horek

14

Dle účetní evidence
3.777.530,42,-

Dle inventury
3.777.530,42,-

Celkem samostatné movité věci a soubory movitých věcí
k 31. 12. 2016

3.777.530,42,-

3.777.530,42,-

5. Účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek

Název

Počet položek

Obec Čistá u Horek

Dle účetní evidence
207

Dle inventury

2.186.016,73,-

2.186.016,73,-

Celkem drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč
k 31. 12. 2016

2.186.016,73,-

2.186.016,73,-

6. Účet 031 – Pozemky

Název

Dle účetní evidence

Obec Čistá u Horek

Dle inventury

2.062.965,60,-

2.062.965,60,-

Celkem pozemky k 31. 12. 2016 2.062.965,60,- 2.062.965,60,-

7. Účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Název

Počet položek

Obec Čistá u Horek

Dle účetní evidence
7

4.012.388,30,-

Dle inventury
4.012.388,30,-

Celkem nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
k 31. 12. 2016

4.012.388,30,-

4.012.388,30,-

8. Účet 068 – Termínované vklady dlouhodobé

Název

Počet položek

Obec Čistá u Horek

Dle účetní evidence
2

Dle inventury

1.062.139,24,- 1.062.139,24,-

Celkem ostatní dlouhodobý finanční majetek
k 31. 12. 2016

1.062.139,24,- 1.062.139,24,-

9. Účet 132 - Zboží na skladě

Název

Počet položek

Dle účetní evidence

Obec Čistá u Horek – reklamní předm. 12
Obec Čistá u Horek – knihy

1

Dle inventury

22.844,23,3.805,36,-

Celkem zboží na skladě 31. 12. 2016

22.844,23,3.805,36,-

26.649,59,-

26.649,59,-

10. Účet 902 - Podrozvahová evidence

Název

Dle účetní evidence

Dle inventury

SDH Čistá u Horek

148.053,40,-

148.053,40,-

Sokolovna

102.260,-

102.260,-

Obecní úřad Čistá u Horek

182.426,-

182.426,-

Celkem podrozvahová evidence
k 31. 12. 2016

432.739,40,-

432.739,40,-

Fyzická inventarizace celkem

Účet – Název

Dle účetní evidence

Dle inventury

018

Drobný dl. nehmotný majetek

39.278,50,-

39.278,50,-

019

Ostatní dl. nehmotný majetek

621.650,-

621.650,-

021

Stavby

022

Samostatné movité věci a soubory

3.777.530,42,-

3.777.530,42,-

028

Drobný dl. hmotný majetek

2.186.016,73,-

2.186.016,73,-

031

Pozemky

042

Nedokončený dl. hmotný majetek

068

Termínované vklady dlouhodobé

132

Zboží na skladě

902

Podrozvahová evidence

19.586.179,17,-

19.586.179,17,-

2.062.965,60,4.012.388,30,-

4.012.388,30,-

1.062.139,24,26.649,59,432.739,40,-

2.062.965,60,-

1.062.139,24,26.649,59,-

432.739,40,-

K 31. 12. 2016 CELKEM

33.807.536,95,- 33.807.536,95,-

Bankovní zůstatky k 31. 12. 2016
Běžný účet MONETA Money Bank
Spořicí účet MONETA Money Bank

693.241,49,3.000.615.06,-

Běžný účet Poštovní spořitelna

412.648,74,-

Běžný účet ČNB

506.166,21,-

Bezpečnost
Obec nemá zpracovaný samostatný krizový plán. Vychází z krizového plánu LK a ORP Jilemnicka. Obec
má vlastní povodňový plán, který byl zpracován v roce 2014. Obec nemá samostatně zpracovanou
analýzu živelných rizik a jejich předcházení.
Obec je zřizovatelem JPO. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čistá u Horek je zařazena do IZS jako
JPO V a má předurčenost k plnění úkolů CO pro spádovou oblast ORP Jilemnice.
Varování obyvatel v případě nebezpečí je zajištěno systémem JSVV ovládaným z KOPIS HZS Liberec.
Odtud lze prostřednictvím rozhlasu dálkově varovat obyvatele. Relaci rozhlasem může provést
kdokoliv znalý z kanceláře starosty obce, případně i starosta ze svého mobilního telefonu. Varovat lze
i pomocí rotační sirény na budově obecního úřadu, rozesláním aktualit z obecního webového portálu
nebo mobilními prostředky (hasičské auto, megafon hasičů).
Míra kriminality je zanedbatelná, z větší části je tvořena „tranzitními pachateli“, kteří obcí většinou
pouze projíždějí. Přestupky řeší MěÚ Jilemnice, v průměru 3 – 5 přestupků do roka, zpravidla
přestupky proti občanskému soužití (sousedské spory).
V oblasti prevence kriminality škola i obec spolupracuje s Policií ČR. Policisté zajíždí 1x za rok do školy
na besedu (střídá se škola a školka). Policisté dále besedují se seniory v rámci jejich pravidelných
schůzek (aktivity šmejdů, podvody, násilí na seniorech,…). Obec 1x do roka pořádá dopravní akci ve
spolupráci s policií, dopravní policií, dobrovolných hasičů a ZZS.

Vnější vztahy a vazby
Obec Čistá u Horek udržuje partnerské vztahy s obcí Čistá u Litomyšle a obcí Čistá v okrese Rakovník.
Spolupráce s obcemi je navázána v oblasti sportu, hasičů a kultury.
Dále je obec Čistá u Horek členem několika organizací:
Svazek obcí Jilemnicko – Kořeny dnešního Svazku můžeme hledat v období po prvních svobodných
volbách v roce 1990. V nynější době čítá svazek celkem 21 obcí.

http://www.jilemnicko-so.cz/index.php?nid=4828&lid=cs&oid=636222

MAS „Přijďte pobejt!“ z. s. - Občanské sdružení MAS „Přijďte pobejt!“ je dobrovolný spolek lidí, kteří
usilují o rozvoj Jilemnicka v duchu společných představ a předsevzetí. Tento záměr se snaží naplnit
mimo jiné i získáváním finanční podpory pro dané území. MAS „Přijďte pobejt!“ působí na Jilemnicku
od roku 2004.
Členem občanského sdružení se může stát každý, kdo má rád místo, kde žije, přemýšlí o jeho
budoucnosti, chce se podílet na rozvoji regionu. V občanském sdružení se proto setkávají zástupci
obcí, podnikatelé, místní spolky i neziskové organizace. Lze tu ale potkat i soukromé zemědělce,
drobné řemeslníky, majitelé muzeí i soukromých firem, skauty, hasiče, zástupce Správy Krkonošského
národního parku i horských zemědělských družstev.
http://www.maspridtepobejt.cz/

Svaz měst a obcí ČR – Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a
nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i
parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i
nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena
především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých
povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva
tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.
Svaz sdružuje 2 674 obcí, tj. 42,76 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu
zastupují 8 287 463 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,53 %.
Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.
http://www.smocr.cz/

3. SWOT analýza
Silné stránky

S

-Dobrá dopravní dostupnost větších sídel.
-Silnice 1. Třídy I/16.
-Krásné prostředí, podhorská obec s výhledy na
Krkonoše.
-Krásná, nezničená příroda (chráněné a vzácné
druhy rostlin a živočichů, možnosti procházek,
sbírání hub).
-Geologicky bohaté (naleziště mechovců, granátů
a achátů).
-Dobré podmínky pro turistiku, cyklistiku, v zimě
běžecké trasy, dobře dostupná střediska pro
sjezdové lyžování.
Dlouhodobě stabilní počet obyvatel.
-Postupný růst mladých lidí.
-Vzdělané obyvatelstvo.
-Velice pestrá a rozvinutá spolková a zájmová
činnost pro obyvatele všech věkových kategorií.
-Bohatý kulturní a společenský život.
-Dobrá zaměstnanost přímo v obci (množství
podnikatelských subjektů).
-Obchod a služby (krejčovství, obchody,
zahradnictví, restaurace, řemesla apod.)
-MŠ, ZŠ do 5. ročníku, knihovna, školní klub.
-Pošta vč. CzechPoint.
-Sportovní hřiště na malou kopanou, kurt.
-Sál s kapacitou 400 lidí a bezbariérovým
přístupem, spolkový dům.
Dětská hřiště s herními prvky pro děti i dospělé.
-Zajímavá lokalita z hlediska cestovního ruchu
(výhledy, geologicky zajímavá oblast, atraktivní
region Podkrkonoší, kulturní a technické památky,
roubené chalupy, rybníky).
-Ubytovací a stravovací kapacity.
-Vodovod.
-2x měsíčně dětský lékař v obci.
-Aktivní vedení obce.
-Vyrovnané hospodaření s mírným přebytkem.
-Bohaté zkušenosti s úspěšným čerpáním dotací.
-Naučná stezka „Krkonošská vyhlídka“
-Aktivní obyvatelstvo.
Příležitosti
O
-Zvyšování bezpečnosti (dopravní, požární).
-Údržba a rekonstrukce obecního majetku.
-Rozvoj technické infrastruktury (oprava,
výstavba).

W

Slabé stránky

-Chladné klima (opožděné jaro, málo letních dní).
-Není kanalizace, plyn.
-Vysoká dopravní zátěž, vč. nákladních
automobilů.
-Vyšší míra dopravního nebezpečí.
-Riziko povodní.
-Dopravní obslužnost (nutný vlastní automobil).
-Chybí lékařské služby.
-Chybí sociální služby.
-Není krizový plán.
-Absence chodníku.
-Geografická poloha na rozhraní dvou krajů
(nepatří ani tam, ani tam).
-Horší stav komunikací.
-Velký vliv významného zaměstnavatele na obec.

T
Hrozby
-Omezení cestovního ruchu po vybudování
obchvatu obce (návštěvníci restaurací).
-Vylidňování.
-Omezení
či
odchod
významného
zaměstnavatele.
-Neprofinancování rozvojových projektů.

-Rozvoj volnočasových aktivit.
-Protipovodňová opatření.
-Rozvoj cestovního ruchu.
-Rozvoj bydlení a získání nových obyvatel.
-Rozvoj hospodaření firmy v lesích.
-Zázemí pro sportovní aktivity.
-Udržení a další rozvoj společenských a kulturních
aktivit v obci.
-Podpora spolkové činnosti.
-Školství a jeho rozvoj.
-Péče o veřejná prostranství.
-Služby občanům a zvyšování kvality života.

-Neefektivní čerpání dotací (chyby).
-Další růst dopravy.

4. Strategická část – východiska
Návrhová, strategická, část plánu rozvoje obce Čistá u Horek vychází z provedené analýzy. Vedení
obce je velice aktivní ve své činnosti a aktivně též přistupuje k rozvoji obce a realizaci rozvojových
investičních projektů. O proaktivním přístupu svědčí též fungující komise pro rozvoj obce, což je
nestandardní a u obce této velikosti skutečně rarita.
Za silné stránky obce považujeme jednoznačně právě aktivní vedení, které soustavně připravuje a
realizuje investiční projekty, často s využitím dotačních prostředků. Obec má velice rozvinutý
společenský a kulturní život, pořádá spoustu akcí. Aktivní obyvatelstvo je rovněž silnou stránkou. I
díky tomu je v obci velice rozvinutá spolková a zájmová činnost. Obyvatelé všech věkových generací
tak mají spoustu možností pro trávení volného času a vzájemné setkávání, posilování pospolitosti a
sounáležitosti, což se pozitivně promítá do vnímané kvality života. U obcí této velikosti se často jedná
o jeden z nejdůležitějších aspektů spokojenosti se životem ve vsi, stejně jako může hrát významnou
roli při rozhodování o budoucím bydlení. Pozitivně hodnotíme i občanskou vybavenost, dostatek
obchodů a služeb, stejně jako mateřskou a základní školu. Výhodou obce je i dobrá zaměstnanost a
fungování značného počtu podnikatelů a firem. V obci sídlí i velká společnost patřící do
mezinárodního koncernu, jež ovlivňuje obec značným způsobem. Na jednu stranu přináší obci výhodu
v podobě investic a zaměstnanosti, na druhou stranu může pro obce fungovat do určité míry jako
hrozba. V neposlední řadě je silnou stránkou okolí obce, její umístění v atraktivním regionu, s krásnou
a čistou přírodou plnou zajímavostí a atraktivními výhledy na Krkonoše, což poskytuje skvělé
podmínky pro turistiku, cyklistiku, v zimě lyžování, a dělá z obce skvělý výchozí bod pro výlety do
okolí. To, spolu s dostatkem ubytovacích a stravovacích kapacit, dává prostor k dalšímu rozvoji
cestovního ruchu v obci.
Za slabé stránky považuje absenci některých služeb, jako jsou sociální či lékařské služby. V horším
stavu je dopravní infrastruktura, technická infrastruktura chybí (kanalizace). Slabou stránkou je i
procházející silnice první třídy, která zvyšuje dopravní riziko a zároveň obec dělí a přináší vysokou
dopravní zátěž.

Obec se v plánu rozvoje na následující období zaměří na další investice do majetku obce a
infrastruktury. Cílem je i další podpora spolkové činnosti, kulturních a společenských aktivit a další
rozvoj volnočasových aktivit pro obyvatele. Velká část plánů se týká podpory rozvoje bydlení, jak
přípravy stavebních parcel, tak i budování bytů. Spolu s těmito opatřeními budou realizovány
projekty pro další rozvoj školství v obci. Tato opatření mají za cíl připravit podmínky pro další rozvoj
obce a zvýšit počet obyvatel.

Strategická vize:
Čistá u Horek je ideální místo k žití, s nadstandardní vybaveností a širokou
nabídkou volnočasových aktivit, kde chladné je jenom počasí.
Čistá u Horek jako místo, které nabízí základní prvky občanské vybavenosti a dlouhodobě realizuje
projekty k jejímu zlepšování.
Čistá u Horek jako místo, které nabízí široké možnosti pro sportovní vyžití a trávení volného času,
včetně velice aktivní spolkové a zájmové činnosti.
Čistá u Horek jako místo s krásnou přírodou, čistým prostředím a atraktivní nabídkou trávení volného
času v přírodě.

Globální cíl:
Vytvářet podmínky pro kvalitní a spokojený život obyvatel prostřednictvím
dobré občanské vybavenosti, široké nabídky volnočasových aktivit i
podporou podnikání a cestovního ruchu v obci.

5. Cíle
Pro splnění globálního cíle byly definovány následující strategické cíle:

1.
2.
3.
4.

Vzhled obce a péče o její majetek
Rozvoj volnočasových aktivit
Občanská vybavenost
Rozvoj cestovního ruchu

6. Cíle, opatření, aktivity
Cíl 1. Vzhled obce a péče o její majetek

Popis: V rámci tohoto strategického cíle bude věnována pozornost vzhledu obce a údržbě jejího
majetku. Hezká a opravená a upravená obec je pro vnímání kvality života velice důležitý faktor.
Pozornost bude tedy věnována projektům z oblasti technické a dopravní infrastruktury, stejně jako
péči o veřejná prostranství. V rámci tohoto cíle budou též realizována opatření na opravu a
rekonstrukci obecního majetku, jeho rozvoj a efektivnější využívání. Do této oblasti patří i projekty
na vybudování podmínek pro další rozvoj bydlení a získání nových obyvatel.
Opatření A) Technická a dopravní infrastruktura

a. Přeložka vodovodního přivaděče do obce (180m potrubí výtlaku od vrtu do
vodojemu a 250m hlavního přivaděče do obce)

b. Přeložka vodovodního řádu pod tokem Olešnice. V horní části obce kříží vodovodní
řád vodoteč Olešnice. Nyní je stav už takový, že potrubí vede v samém dně potoka,
což si vyžaduje přeložení hlavního vodovodního řádu ve stejné trase do větší hloubky.
Aktivity:
c. Rekonstrukce objektů vodního hospodářství (vodojem, úpravna vody – střešní
konstrukce včetně krytiny)

d. Protipovodňové úpravy koryta Olešnice (opěrné zdi u obecních místních
komunikací v horní části obce a úprava koryta mezi čp. 52 až 55)

e. Lokální čištění odpadních vod (instalace DČOV a společných svodů do vodoteče
nebo vsakovacích zařízení. Centrální kanalizační sběrač a ČOV se jeví jako
neekonomické a nereálné řešení s ohledem na členitost a výškopis obce).

f. Chodníky v centru obce podél I/16 (vzhledem k plánům silničního obchvatu obce
bude snaha o vybudování chodníků pouze v centrální části v okolí školy. V horizontu
10 let by transitní dopravu měl odvést obchvat obce.)

g. Opravy místních komunikací a úpravy parkovacích ploch (opravy zpevněných
povrchů, sanace ujíždějícího podloží, nové odvodnění ploch).

h. Oprava cesty na Jaloučí. Problematická obecní pěšina rozšířena a užívána jako
přístupová komunikace pro několik RD v této lokalitě. Nutná stabilizace a zpevnění
povrchu, odvodnění komunikace.

i. Oprava mostu k vile. Jde o jediný kamenný klenutý most v obci. Je dožívající a
potřebuje opravu nebo náhradu. Jde o most na důležité komunikaci sloužící
k přístupu k mnoha nemovitostem i zemědělským a lesním pozemkům.

j. Oprava propustku na propojce na Stráň. Záměrem obce je vyměnit dožilý propustek
a touto výměnou jednak zlepšit průtočnost potoka v této lokalitě, ale především
umožnit lepší obslužnost další části obce, kam se dnes nedostanou pro špatné
technické řešení mostku např. popeláři a další větší technika.

Opatření B) Údržba, rekonstrukce a rozvoj obecního majetku

a. Snížení energetické náročnosti budovy a změna vytápění v budově školy (okna,
zateplení, náhrada elektrického topení za jiný způsob).

b. Rekonstrukce sociálních zařízení v suterénu tělocvičny (odizolování vlhkosti,
obklady, vnitřní konstrukce, nová sanitární keramika).

c. Snížení energetické náročnosti budovy a změna vytápění v budově tělocvičny
(okna, zateplení, náhrada ručního topení tuhými palivy za jiný způsob).

Aktivity:
d. Využívání obecních pozemků. Pozemky obce, které nejsou využívány k zemědělství,
využít např. k pěstování energeticky využitelných dřevin s následným využitím pro
vytápění obecních objektů.

e. Lesní hospodaření. Obec vlastní cca 13 ha lesů. Záměrem je rozšířit lesní plochu
nad 15 ha. Toto připraveno i v územním plánu. Bude se tedy zalesňovat a měnit
charakter pozemků. Pro hospodaření bude třeba pořídit drobnou techniku (motorové
pily, křovinořezy, štěpkovač….).

f. Rekonstrukce obřadní síně a zkulturnění hřbitova. Obec je vlastníkem obřadní síně,
kde se konají cca 3 poslední rozloučení za rok. Budova si vyžádá stavební úpravy
(náhrada luxfer za okna, nová střešní konstrukce s krytinou, vnitřní úpravy stropů a
stěn….) Obec má v dlouhodobé zápůjčce hřbitov. Zde dožívá oplocení a přístupové
schodiště a pěšiny. Záměrem je oprava a výměna oplocení.

g. Odpadové hospodářství. Obec vlastní svozové vozidlo s kontejnerovou nástavbou
pořízené v roce 2013 z dotace OPŽP. Záměrem obce je pořídit další kontejnery pro
posílení sběru bioodpadu v obci.

Opatření C) Péče o veřejná prostranství

a.Nová autobusová zastávka na silnici I/16 a napojení místní komunikace (jedna
autobusová zastávka pro oba směry = zřízení točny autobusu, chodníky, stojany na
kola a další mobiliář) v lokalitě u továrny Suchánek&Walraven, s.r.o.

b. Úpravy středu obce (úpravy plochy kolem obecního úřadu, nové informační panely
a vitríny, nová vánoční výzdoba, mobiliář…).

Aktivity:

c. Úpravy okolí tělocvičny a samoobsluhy. Obec nemá náves. Přirozeným středem je
lokalita okolo tělocvičny. Obec vlastní areál s tělocvičnou a vedle stojící samoobsluhu
plus parkoviště u těchto objektů. Cílem je zatraktivnit tuto lokalitu, vytvořit z ní
centrum obce a vyřešit s tím spojené dopravní záležitosti.

d. Komunitní plácek v dolní části obce. Na rekultivované navážce v dolní části obce
instalovat mobiliář s cílem vzniku komunitního plácku (lavičky, ohniště, venkovní
fitness prvky, stojany na kola, zeleň…)

e. Rekonstrukce veřejného osvětlení a jeho rozšíření v lokalitách, kde chybí.
V souvislosti s pokračující kabelizací sítě ČEZu je třeba pokračovat v rekonstrukci
veřejného osvětlení podél hlavní silnice a nově natáhnout veřejné osvětlení v lokalitě
nad bývalým pivovarem a v dolní části obce.

f. Výsadba veřejné zeleně. Přestože je obec poměrně zarostlá, bylo by dobře vysázet a
pečovat o veřejnou zeleň na prostranstvích v majetku obce (např. školní zahrada.
Plochy u staré hasičské zbrojnice, okolí cest ve středu obce apod.)

Opatření D) Podpora bydlení, získání nových obyvatel

a.Adaptace čp. 30 na bytový dům (obec vlastní velký RD. Vizí je jeho přestavba na
dům bytový – cca 4 až 5 bytových jednotek).

b. Zajištění infrastruktury k novým stavebním pozemkům. Obec má záměr získat do
vlastnictví některé rozvojové plochy vhodné k výstavbě objektů k bydlení. Tyto plochy
bude potřeba zpřístupnit.

Aktivity

c. Výstavba účelové komunikace ke stavebním parcelám. V dolní části obce má obec
dvě stavební parcely, u nichž potřebuje zbudovat přístupovou komunikaci, do které
bude založena i kanalizace.

d. Nástavba obecních bytů na objektu samoobsluhy. Obec je vlastníkem přízemní
budovy, kde je obchod smíšeným zbožím a sklady. Záměrem obce je vystavět nad
objektem nástavbu s několika bytovými jednotkami. S tímto projektem by se řešila i
adaptace nebytových prostor v přízemí, nad nimiž není v současné době pevný strop.

e. Zpřístupnění stavebních parcel a dalších nemovitostí u kostela. Záměrem obce je
vznik nové přístupové komunikace od kostela směrem na západ. Komunikace pomůže
rozvoji obce zpřístupněním rozvojových ploch pro bytovou výstavbu.

Cíl 2. Rozvoj volnočasových aktivit

Popis: Obec v současné době nabízí opravdu široké možnosti trávení volného času, zájmovou a
spolkovou činnost, podmínky pro sport v tělocvičně, na hřištích i dobré podmínky pro turistiku,
cyklistiku a zimní sporty. V rámci tohoto strategického cíle se zaměří na podporu a udržení
spolkové činnosti, stejně jako na udržení pořádání stávajících akcí. Součástí je i výstavba nové
infrastruktury pro volný čas.

Opatření A) Podpora spolků a jejich činnosti, kulturních a spol. akcí

a. Udržování a zvyšování akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
(Jednotka požární ochrany má předurčení k plnění úkolů v oblasti civilní ochrany pro
celou oblast Jilemnicka. K tomuto bude vhodné ji postupně dovybavit potřebným
materiálem – např. nafukovací stan s příslušenstvím apod.)

Aktivity:

b. Udržení a podpora stávajících spolků.

c. Podpora a udržení stávajících konaných akcí.

Opatření B) Infrastruktura pro volný čas

a. Rozvoj sportu v obci – úpravy ploch sportovišť v centru obce.

b. Vznik kurtu na beach volejbal v alternaci s kluzištěm.

Aktivity:

c. Doplnění mobiliáře.

d. Zavlažování hřiště.

Cíl 3. Občanská vybavenost

Popis: V rámci tohoto strategického cíle je dále zvyšovat úroveň občanské vybavenosti v obci, a to
zejména v oblasti rozvoje školství, které je jednou z velkých výhod při získávání nových obyvatel.
Další oblasti jsou nové služby občanům, které zvyšují vnímanou kvalitu života. Součástí tohoto cíle
jsou i opatření zaměřená na prevenci a zvyšování bezpečnosti v různých oblastech.

Opatření A) Rozvoj školství

a. Výstavba venkovní učebny pro environmentální aktivity v areálu školy.

b. Vybavení hřiště ZŠ a hřiště MŠ novými herními prvky (dožilé musely být odstraněny
a je třeba celé plochy řešit kompaktně).

Aktivity:

c. Zajištění dopravy dětí do a ze školského zařízení. Škola v současné době vlastní
starší devítimístný automobil pro svoz dětí ke školnímu vyučování a následný odvoz
po vyučování. Automobil ale dožívá a bude třeba jej vyměnit. K tomuto bude opět
třeba nákupu stejně kapacitního vozidla.

d. Bezbariérovost školní budovy. Čtyřpodlažní školní budova z roku 1883 nemá
vyřešen bezbariérový přístup. Snahou je vybudování výtahu a bezbariérového vstupu.

e. Zvýšení kapacity školských zařízení včetně zázemí. Další prostory pro mateřskou
školku. Po změně předpisů bude nedostatečná kapacita a už nyní je problém se
šatnami. S rozrůstající se školou vzniká potřeba nových prostor pro výuku (tříd), ale i
zázemí – šatny, WC, jídelna…

Opatření B) Služby občanům

Aktivity:

a. Zlepšení informovanosti obyvatel – SMS Infokanál. Bude využíván pro šíření
informací ze života obce, ze zastupitelstva, pozvánkám na akce, výzvám k účasti na
akcích např. jako pomocníci či pořadatelé, oznámení např. o sběru odpadu, aj.

Opatření C) Zvyšování bezpečnosti

a.Zvýšení požární bezpečnosti v obci. Snahou je vybudování několik zdrží na vodních
tocích v obci, které by mohly sloužit v případě potřeby jako zdroje požární vody.
Snahou je unifikace těchto zdrojů pro jejich snadnější aktivaci. Předpoklad je nová
zdrž u továrny a další v horní části obce. Vše jako alternace k požárním hydrantům.
Aktivity:

b. Zvyšování dopravní bezpečnosti – instalace průjezdového radaru na hlavní silnici.

Cíl 4. Rozvoj cestovního ruchu

Popis: Obec leží v turisticky velice atraktivní oblasti Podkrkonoší. I v samotné obci jsou podmínky
pro cestovní ruch dobrý – krásná čistá příroda, přírodní, technické i kulturní památky a zajímavost,
naučná stezka, cesty pro pěší turisty, cyklotrasa. K tomu dostatek ubytovacích a stravovacích
kapacit a dobrá dostupnost dalších turistických cílů. Přestože obec primárně neprofituje
z cestovního ruchu, jeho podpora je z dlouhodobého hlediska důležitá. Obec tak podporuje
podnikatelské subjekty v obci, které jsou na cestovním ruchu závislé a vytváří tak podmínky pro
další rozvoj podnikání, udržení a zlepšení zaměstnanosti a růst prosperity obce. Součástí tohoto
cíle jsou i aktivity podporující meziobecní a přeshraniční spolupráci.
Opatření A) Péče o kulturní a technické památky

Aktivity:

a. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (socha pod památkovou ochranou
v havarijním stavu. Snaha obce o získání památky do vlastnictví a restaurování této
sochy a schodiště).

b. Restaurování pamětních desek obětem I. a II. Světové války ve vstupním prostoru
školy.

c. Restaurování kapliček a drobných sakrálních objektů na území obce. Zde je
problém, protože památky jsou v držení soukromých vlastníků, kteří nemají
prostředky na údržbu či obnovu památek. Obec jedná o převedení do majetku.

d. Technické památky v obci. Nad obcí se nachází technická pamětihodnost –
protipovodňový systém pískovcových hrází na potoce, tzv. Taliány, z roku 1897. Vodní
dílo je na pozemku soukromého vlastníka. Cílem je oprava tohoto systému a vznik
naučné tematické stezky. V obci se pak nachází nevyužívaný most na bývalé císařské
silnici vybudovaný po roce 1897. V současné době obec řeší majetkový převod od ŘSD
a následně chce památku opravit a zpřístupnit.

Opatření B) Infrastruktura a nové produkty cestovního ruchu

a. Vznik nové cyklotrasy – po realizaci silničního obchvatu propojit cyklotrasu
z Bukoviny u Čisté do Borovnice pomocí účelových komunikací přes Čistou u Horek.
Odpadne křížení s frekventovanou I/16 díky mimoúrovňovému podjezdu v lokalitě
Rulfova kříže.

Aktivity:
b. Vznik muzejní expozice – připomenutí tradičních řemesel a malozemědělství v obci.
Adaptace prostor pro expozici, pořízení muzejních exponátů apod.
Součástí bude i expozice minerálů a tradice těžby, vč. interaktivních prvků.

Opatření C) Meziobecní a přeshraniční spolupráce

Aktivity:

a. Vyhledání partnera v Polsku a následně společné projekty v oblasti kultury,
cestovního ruchu, bezpečnosti apod.

7. Podpora realizace
Za realizaci programu bude zodpovědný starosta/starostka obce, jež může dále dle svých kompetencí
přiřazovat zodpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit dalším zaměstnancům úřadu či členům
zastupitelstva.
Na plán rozvoje obce navazuje Akční plán, který je jeho nedílnou součástí a bude zpracován vždy na
dva roky. V akčním plánu budou určeny jednotlivé aktivity, které budou v následujícím období
v přípravné či realizační fázi. Po uplynutí dvou let bude Akční plán zhodnocen a vytvořen Akční plán
na další období. Do plánu rozvoje obce bude poté přidán komentář o průběžném plnění jednotlivých
cílů, případně bude rozšířen o nové aktivity, které tak přibydou do zásobníku projektů.

