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Vážení spoluobčané.
Máme tu léto, i když některé dny připomínají spíše
podzim. Každopádně kalendář ukazuje čas dovolených, prázdnin a také období, kdy se toho
dá díky dlouhým dnům relativně hodně stihnout…..
V obci běží různé stavební činnosti, buduje se v mnoha lokalitách a budovat se bude ještě
dál. Ne všechno jde hladce a ne všechno dokážeme ohlídat, ale věřím v solidnost většiny
dodavatelů a věřím, že vše úspěšně dotáhneme do konce.
Máme za sebou už několik zdařilých kulturních a sportovních akcí a další nás čekají. Moc
velkou radost mám ze školy, která sice stojí obec poměrně dost peněz, ale podařilo se jí
v posledních měsících uspořádat několik zajímavých a povedených akcí i pro veřejnost.
Snad je tak našlápnuto k lepší budoucnosti….
Další velkou radostí jsou dotační úspěchy. Letos se nám totiž podařilo uspět skoro se všemi
předloženými žádostmi. Je to opravdu příjemné, když jsou hodiny strávené nad psaním
projektů završeny poskytnutím nepokrácených dotačních peněz, které přitečou do obce a
ženou náš letošní rozpočet do nebývalých čísel……
V době uzávěrky tohoto zpravodaje máme těsně před poutí. Letos sice opět bez fotbalového
turnaje, ale i tak věřím, že pouť nabízí zajímavý program. Děkuji proto z tohoto místa všem,
kdo se o něj zasloužili.
Hezké letní dny plné pohody, radostí ze života a hodně sluníčka přeje
Váš starosta

Co se dělo, co se děje
Čistečtí školáci se svými průvodci se zapojili do akcí
ke Dni země. Společnými silami vyčistili 20. dubna
okolí cesty po Stráni až k hájence od odpadků, které
se povalovaly v trávě nebo pod stromy. Starší děti
pak vyčistili výjezd před začátkem obce pod
zatáčkami od každoroční hory odpadků, které zde
neukáznění
řidiči
vyhazují
do
přírody.
Škola dále sbírala starý papír. Povedlo se ho sesbírat
445 kg a příjem za tuto odpadovou surovinu pomůže při zvelebení školy. Sbíral
se i materiál pro Diakonii. Toho byla tradičně zhruba ¼ nákladního automobilu.

Divadelní spolek Korálka z Dětenic odehrál v naší sokolovně v neděli 15. dubna
pohádku Duhový tanec. Ztvárnění příběhu na způsob Tří veteránů si bohužel
nenechaly ujít pouze dvě desítky návštěvníků. Škoda, divadlo bylo zajímavé jak
příběhem, tak jednoduchostí, s jakou se dá takový děj připravit.

V druhé polovině dubna se firmy IMDV a Martin Pavelka pustily do výměny
výtlačného potrubí mezi vodárnou a zásobním vodojemem. Souběžně byla také
provedena výměna hlavního vodovodního přivaděče od vodojemu k prvnímu
ventilu na hranicích zastavěného území naší obce. Jednalo o jednu z velkých
investičních akcí obce v letošním roce. Výměna přivaděče vyšla celkem na
633.955,- Kč a výměna výtlačného potrubí pak na 328.032,- Kč. Společně
s výměnou chlorovacího zařízení a s novou elektroinstalací do vodního
hospodářství obec investovala více než 1,1 milionu korun. Máme na to ale
vyčleněny prostředky z Fondu obnovy vodovodu. Z něho letos ještě proběhne
čerpání na výměnu potrubí a armatur v Potokách a především v druhé polovině
prázdnin bude na vodárně instalována nová sedlová střecha s plechovou
krytinou. Zakázku vysoutěžil za 550.791,- Kč čistecký Daniel Karásek. Děkujeme
spoluobčanům za trpělivost při častých přerušeních zásobování pitnou vodou.
Mimo plánovaných odstávek totiž obec během prvního pololetí řešila pět oprav,
především na připojení (ventily a navrtávací pasy).

V neděli 22. dubna 2018 uspořádali hasiči z
Borovnice tradiční První jarní výstup na
Čisteckou hůru. Počasí tentokrát akci
opravdu přálo. Na Hůře se sešly stovky lidí a
velmi potěšující bylo, že velké množství z
nich byli čistečtí. Čistečák Dominik Cerman
se stal nejmladším účastníkem akce.
Děkujeme
borovnickým
hasičům
za
občerstvení a všem za příjemné chvíle a
popovídání si v nedělním odpoledni.

Od března běží práce na levobřežní opěrné zdi z potoka
Olešnice vedle obecní místní komunikace do Markvatic. Tuto
akci financuje obec, protože jednak jde o úpravu břehu
potoka v obecním pozemku, ale především zeď drží
v nedávné době opravenou asfaltovou komunikaci. Předešlá
zeď byla dožilá, na mnoha místech podemletá a v několika úsecích dokonce
zřícená to koryta. Jde o další velkou investici obce, rozdělenou do tří etap.
K rozdělení bylo přistoupeno z důvodu, že nebylo na začátku akce zřejmé, o
jaký rozsah prací půjde a zda tuto akci vůbec obec bude mít finanční zdroje.
Všechny tři etapy vysoutěžila firma LTM Krkonoše v součtu cen celkově za
1.005.016 Kč. Práce zde by měly skončit na přelomu července a srpna
terénními úpravami pozemků, kde byl odkládán výkopek. Během prázdnin
budou ještě upraveny krajnice a obec zde instaluje souvislou řadu silničních
patníků.

Ke konci dubna konečně dospěla k závěru rekonstrukce propustku na propojce
mezi hlavní silnicí a cestou po Stráni ve střední části obce. 30. dubna byly na
mostku položeny asfaltové vrstvy a na začátku května proběhly finální terénní
úpravy. Zhotovitel, firma ZEPOS RS, s.r.o.
dílo předal 3. května. Nebyl dodržen termín a
ve hře tak bylo penále. Obec nakonec
přistoupila na dohodu, že ustoupí od
finanční sankce a firma nebude požadovat
úhradu víceprací. Obec na tom vyzískala,
protože jen samotný most je o jeden
„benešák“ širší proti cenové nabídce. Cena
betonového profilu přitom činí více než
20.000,- Kč. Navíc došlo k rozšíření
komunikace a zatrubnění odvodnění od
zasypané studánky vedle bývalé kovárny pod čp. 100. Během léta by zde ještě
firma Žemba, dopravní značení, měla nastříkat vodící čáry pro lepší orientaci
především v noci a za snížené viditelnosti.

V závěru dubna začaly práce na revitalizaci polní cesty za bývalým pivovarem.
Nejprve proběhla geodetická příprava. Následně hasiči při brigádě pro obec
vyřezali větve v navazujícím úseku pod mezí u rybníka
Polňák. V pondělí 30. dubna pak zahájil Martin Brož zemní
práce na přípravě tělesa komunikace. Vznikl zde zpevněný
odvodněný úsek polní cesty v pozemku obce, kde byla do
doby zcelování lánů tehdejším JZD úvozová veřejná cesta.
Podél východní hrany komunikace je vysázen pás
vegetace, která bude působit jednak jako větrolam, jednak
jako přirozený remízek pro drobnou a pernatou zvěř.
Zahradnické práce odvedla čistecká firma TORAJ s.r.o. Část zemních prací a
výsadba je podpořena příspěvkem z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši
95.000,- Kč. Tato cesta je pozvolnou přípravou na propojení Čisté a
Bukoviny pod novým mostem, který bude u Rulfova kříže v místě křížení s
plánovaným obchvatem obce.

30. dubna pořádají tradičně hasiči Čarodějnickou sešlost. Bylo tomu tak i letos.
Průvod dětí od školy sice nebyl příliš početný, ale vlastní akce u hasičárny se
už těšila slušné návštěvnosti. Ohýnek byl připravený spíše symbolický na
opečení uzeniny, ale na děti čekaly soutěže s Romanem Hamplem a Markétou
Veselou a zajímavý program, který zakončila ukázka psích dovedností na hřišti
ozářeném reflektory z hasičského auta. Návštěvníkům zahrála kapela Blue
Infection z Dolní Kalné a nálada byla stejně jako počasí výborná.

V rámci akcí připomínajících v letošním roce
100. výročí vzniku Československa proběhl v
úterý 1. května 2018 odpoledne na hřišti
slavnostní akt. Při zahajovacím nástupu
soutěžních kolektivů při Poháru velitele SDH
pronesl starosta zdravici a následně
dekoroval vlajku obce a prapor čisteckého
hasičského sboru slavnostními praporovými
šňůrami v barvách trikolory připomínající
výročí vzniku našeho státu. Slavnostní okamžiky zakončila státní hymna.
Hned po slavnosti se utkala družstva mladých hasičů z příhraničních oblastí
Královéhradeckého a Libereckého kraje v požárním útoku. 14 družstev
mladších dětí a 13 starších odběhlo své soutěžní pokusy hladce i díky tradičně
skvělé časomíře hasičů z Martinic. V mladší kategorii zvítězily Martinice B před
druhým Studencem A a Vrchovinou A. Kategorii starších vyhrála Horní Kalná A
před Roztokami B a Vrchovinou B. Naše omladina získala pěkné 9. místo. Akci
podpořil příspěvkem z Dotačního fondu Liberecký kraj, šlo už o XVII. ročník
tohoto prvomájového soutěžního klání.

Ve čtvrtek 10. května pro obec pracovala firma Michal Šimůnek. V rámci plnění
malé zakázky byla opravena lesní cesta na pozemku obce v lokalitě za
Kantorkou. Tuto cestu jsme v poslední době využívali k přibližování dřeva a
klestu z mýtní těžby v roce 2017 a v letošním roce pak k přibližování dřeva z
kůrovcové kalamity a likvidaci následků vichřice Herwart a dalších silných
poryvů větru na jaře letošního roku.

Naše obec se zapojila do projektu Jilemnicka svazku obcí s názvem Krkonošská kulturní
setkání. Tento projekt je zaměřen na podporu
společných kulturní setkání na české i polské
straně Krkonoš. Do tohoto projektu jsme
vstoupili akcí Muzika pomáhá/Muzyka pomaga. V
rámci ní v čistecké sokolovně zahrály v sobotu
19. května 2018 polská kapela Plethora a české
kapely Rimortis a Megaděs. Vstupné bylo zdarma. Návštěvnost vcelku potěšila,
i když místních přišlo poskrovnu….Výtěžek z prodeje občerstvení ve výši
14.000,- Kč byl darován Službám Dolní Kalná, které provozují terénní sociální
služby v Čisté.

V pátek 25. května 2018 pořádala čistecká škola ve
spolupráci s obcí běh 100 x 1000. U příležitosti výročí 100
let Československa se sto běžců mělo vydat na
kilometrovou trať. Trasu vedoucí po zpevněných cestách
a přes louku vyznačila děcka ze školky. Školáci pak
doplnili po trase cedule s mylníky naší historie. První
účastník se vydal na trať ve 13. hodin. Cíle se nakonec krátce před šestou
hodinou odpolední podařilo dosáhnout. Běh absolvoval nakonec 101 běžec a
jeden pes. Účastníci obdrželi pamětní list a medaili, děti navíc drobné
sladkosti. Akci provázelo hezké počasí a všichni si sportovní akci náležitě
užili.
V pátek 1. června 2018 uspořádala škola
Sportovní odpoledne pro děti. Program
začal oficiálně ve tři hodiny odpoledne, ale
přípravy probíhaly v areálu školy už od
ranních hodin. Počasí přálo, zasoutěžit si
přišly desítky dětí a rodičů. Pro mnohé to
bylo první setkání s lukostřelbou nebo
zkouška šikovných rukou při pletení
módních náramků. Ale i mnoho dalších
aktivit, které probíhaly na různých
stanovištích. Vítanou novinkou bylo, že si děti většinou za absolvování všech
stanovišť neodnášely ceny, ale spíše zážitek (možnost upéct si vlastní
palačinku, ozdobit vlastní sádrový odlitek nebo si vyrobit s dopomocí paní
učitelky placku /buton/ k ozdobení oblečení, batohu nebo čepice, apod.)
Kuchyň se postarala o výborné občerstvení, k chuti přišly třeba ovocné špízy
nebo osvědčený párek v rohlíku. Školním areálem zněl dětský smích a o to tu
šlo především, vždyť akce byla oslavou Mezinárodního dne dětí. Sluší se
poděkovat všem, kdo se na ní podíleli. Více informací včetně fotografií najdete
na facebookovém profilu školy.

V sobotu 16.června 2018 jsme u
příležitosti Sjezdu rodáků a
přátel obce Čistá u Litomyšle a
oslavy 140. výročí založení
tamního hasičského sboru
utvrdili již deset let trvající
přátelství mezi obcemi Čistá
(okres Rakovník) , Čistá u Horek
a Čistá u Litomyšle. Naše dobré
vztahy upevňujeme vzájemným
setkáváním na oslavách nebo na
velkých akcích v našich obcích.
Věříme, že kamarádství a dobré
vztahy budou pokračovat i nadále. Proto jsme už avizovali sjezd rodáků v
příštím roce u nás, kde se s kamarády opět rádi setkáme.


Během jarních měsíců bylo správcem vodovodu řešeno několik problémů.
Většinou šlo o domovní přípojky, kde praskaly zavírací ventily nebo podobné
armatury. Velkou poruchou pak byla přípojka k obecnímu úřadu, kde se firmy
potýkaly s výškovým nesouladem přípojky a vodovodního řádu.

Na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce, zahájila firma
LTM Krkonoše práce na likvidaci
havarijního stavu opěrné zdi na
pozemku obce mezi čp. 54 a 55. V
květnu zde došlo ke zřícení
několikametrového úseku do
koryta potoka. Protože je zde
reálné nebezpečí poškození čp. 55,
bylo nutné zahájit práce co
nejdříve. Dojde zde k sanaci
zborcené zdi, místo které bude
odlita nová zídka z monolitického
armovaného betonu, stejně jako tomu bylo o něco výše proti proudu v
Potokách. Protože jde o akci na pozemku ve vlastnictví obce, je investorem
(226.632,- Kč bez DPH) naše obec a vychází se z podkladů připravených v
minulosti projektantem, ing. Kreislem. Bude hrazeno z prostředků obce na
upravu koryt vodních toků - protipovodňová opatření. Dojde tu ale také k
zaústění odvodnění z propustku na silnici I/16, takže se budeme snažit o
spolufinancování ze strany ŘSD Liberec. Práce by měly být hotové do konce
července.

18. června 2018 zahájila firma Elektro montážní společnost
Liberec práce na kabelizaci lokality nad bývalým
pivovarem. Do země bude položeno kabelové vedení NN
společnosti ČEZ Distribuce a.s. od novostavby na parcele
p.č. 131/3 až do transformátoru v bývalém pivovaru. Na
toto kabelové vedení budou následně přepojeny čp.
156,157, 208 a 155.
Souběžně s touto akcí zahájila firma Elektros Martinice
stavbu veřejného osvětlení, které začne výměnou stožáru
proti transformátoru v bývalém pivovaru a skončí až u čp. 260.
Tím přibude nová větev veřejného osvětlení a deseti stožáry
se osvětlí se cesta nad bývalým pivovarem. Stavbu veřejného
osvětlení financuje Obec. Náklady činí 300.000,- Kč. Na
financování bude využita dotace z POV LK ve výši 90.000,- Kč
a výnos věcného břemene od ČEZu za umožnění vedení v obecních pozemcích
ve výši 185.600,- Kč. Obec tak tato investice stát pouze necelým 25.000,- Kč v
přímých nákladech.

Bohužel v nejnepříznivější době nás postihl problém se svozovým autem. Naše
Gazella začala neúměrně spotřebovávat olej a kouřit. Povolaný servis nezjistil

v elektronice žádné chyby. Bohužel nepomohla ani výměna oleje a filtrů. Auto
bylo 11. července odvezeno do GAZ ČR k demontáži motoru a k jeho
následnému rozebrání. Teprve potom bude rozhodnuto o opravách a budou
známy náklady, které nás čekají. Problém není způsoben lidskou chybou, ale
nevhodnou motorizací k účelům, pro jaké je auto využíváno. Během pěti let, co
vozidlo používáme, totiž motor zažil mnoho startů a práce bez zátěže, což pro
tento druh dieselových motorů s turbem, spalováním výfukových plynů a
s filtrem pevných částic (EURO 6) není ideální zátěž. Na to nás ale v době
pořízení nikdo neupozornil. Auto je navíc pořízené z dotace OPŽP, takže byl
velký tlak na nízkoemisní motor, což tento splňoval….. Kvůli absenci auta jsme
změnili rotaci kontejnerů na bioodpad, které nám převáží najatý dopravce a nelze
poskytovat službu odvozu kontejneru přímo od nemovitostí.

Co se bude dít














V polovině července nastoupí stavební firma Martin Šmíd na
rekonstrukci sociálního zařízení v suterénu pod jevištěm sokolovny. Tyto
toalety budou využívána při větších akcích v sokolovně, pro návštěvníky
venkovního areálu a jako zázemí pro účinkující při kulturních pořadech
v sokolovně.
U sokolovny také finišují práce na manipulaci palivového dřeva, které
zde má obec složeno k budoucímu vytápění sokolovny a budovy čp. 152.
Koncem července zde Petr Meduna pro obec upraví terén v okolí
kruhového tanečního parketu a plocha by měla být nově oseta a
osázena, aby se tento kout obce vzhledově podstatně zlepšil.
Na sokolovnu, respektive na její střechu, nastoupí Pavel Szilagyi, který
pro obec provede nátěry střech na sokolovně a na samoobsluze.
Finišuje nákup vybavení pro hasičskou jednotku k činnostem
souvisejícím s ochranou obyvatelstva. Projekt je podpořen z Dotačního
fondu Libereckého kraje.
Během prázdnin budou na zahradě školy a školky instalovány nové herní
prvky a bude zde postaven altán pro venkovní výuku. Akce dotována
z Programu rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj.
V červenci by se do Markvatic měla vrátit kaplička, kterou restauruje
kamenictví KYNO s.r.o. z Nedaříže. Na místě budou probíhat finální práce
a konzervace. Kaplička by měla být požehnána na posvícení. Akce
dotována Libereckým krajem z oblasti životního prostředí.
Stejná firma naopak zahájí demontáž sochy sv. Jana Nepomuckého ve
střední části obce. Restaurování této nejstarší památky na území obce
podpořily dotace z Libereckého kraje a dotace z Ministerstva zemědělství
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu. Jde o
dlouhodobý projekt, který by měl být završen v roce 2019 požehnáním
během programu sjezdu rodáků.
Ve středu 1. srpna by Kulturní výbor obce rád uspořádal pro seniory
posezení s táborákem na plácku v Markvaticích. Podrobnosti ještě
budou upřesněny.
Na 18. srpen se připravuje další ročník cyklo akce Čisteckej pedál. Tento
sportovní podnik podpořil dotací opět Liberecký kraj. Po vlastních
cyklotoulkách Podkrkonoším bude na hřišti posezení s hudbou a snad i
ohňostrojem.

Informace z jednání zastupitelstva 6. a 27. června 2018
Zastupitelstvo schválilo:















Počet členů zastupitelstva obce v letech 2018 – 2022 bude 7. členů.
Uzavření SoD na etapu III. opěrné zdi v potokách, s firmou LTM v ceně díla
334.170,- Kč
Uzavření SoD na řešení havárie – spadlou opěrnou zeď za čp. 55, s firmou LTM
v ceně díla 226.632,- Kč
Poskytnutí daru ve výši 14.000,- Kč Službám Dolní Kalná
Odkup pozemku p.č. 2807/5 v k.ú. Čistá u Horek od Římskokatolické farnosti
Studenec za cenu 2.820,- Kč.
Změnu ve Finančním výboru. Paní Danu Stránskou nahradí Magdalena
Neumannová
Rozpočtovou změnu č. 2, úpravu rozpočtu na 18.534.213,- Kč (27.6.2018)
Poskytnutí bezúročné půjčky 250.000,- Kč Římskokatolické farnosti Studenec
na předfinancování projektu „Odvodnění kostela sv. Prokopa v Čisté u Horek“
do doby proplacení dotace ze SZiF.
Účetní závěrku PO Základní škola a mateřská škola Čistá u Horek PO za rok
2017.
Účetní závěrku za Obec za rok 2017
Závěrečný účet Obce Čistá u Horek za rok 2017.
Uzavření SoD na restaurování sv. Jana Nepomuckého s Kamenictvím KYNO
s.r.o. Nedaříž v ceně díla 495.478,- Kč.
Uzavření SoD s ing. Janem Kordou na vyhotovení projektové dokumentace na
akci „Stavební úpravy čp. 30 v Čisté u Horek v ceně díla 250.000,- Kč.
Směrnici Obce pro nakládání s osobními údaji.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:




Informace ohledně silničního obchvatu a možných pozemkových úprav.
Zprávy starosty o stavu obce za uplynulé období
Informace z Kulturního a Kontrolního výboru obce.

Historické okénko – zápisky Josefa Khuna
Mnišková kalamita v lesích – roku 1921 napadla mniška všechny
smrkové lesy a zničila je, takže uschly. Boj proti ní byl marný. Nejvíce
postižena byla Hůra a Černý háj. Poražené dřevo se odváželo na nádraží
na Horkách, odkud se vyváželo do Německa. Lidé se zásobili laciným
mniškovým dřívím…… (po sto letech nám nyní ničí lesy kůrovec – pozn. redakce)

Elektrifikace obce – zavedení elektřiny bylo provedeno v roce 1930 za
starostování Josefa Khuna z čp. 237. Elektrický rozvod začal v roce 1929.
O pouti 13. července 1930 bylo poprvé zapnuto světlo. Pouliční osvětlení
se zapínalo a vypínalo u Rudolfa Baudyše čp. 62.

Uhelné lupky – v Zábrahově lese za bukovinskou silnicí při kopání
pařezů se přišlo na uhelné lupky. Ty se nalézají v blízkosti uhelných slojí.
Je pravděpodobné, že při vrtech do země by se přišlo na uhlí. Kutací
právo tam má anglická společnost.

