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Co se dělo, co se děje * Co se bude dít?
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Vážení spoluobčané,
Opět držíte v rukou obecní zpravodaj. Je ještě ve staré
podobě, protože se nám bohužel nepodařilo v letošním roce dosáhnout zamýšlených změn.
V tomto předvánočním čase bychom se s Vámi chtěli podělit o události, kterými žila naše
obec v roce, který se pomalu chýlí ke svému konci. Na dalších stránkách tak nejdete
ohlédnutí za akcemi, které se v Čisté uskutečnily, dozvíte se něco málo o jejich finanční
náročnosti i dotacích, které nám je pomohly zlevnit.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval za aktivitu nově ustavenému
zastupitelstvu. Velké díky patří také výborům obce, které pracují s nebývalou aktivitou. Je
potřeba poděkovat především kulturnímu výboru, který má na svém kontě nespočet aktivit a
akcí. Poděkování patří i děvčatům, která se obětavě starají o naše dříve narozené
spoluobčany. Další dík „důchodcům“, kteří obětavě přiloží ruku k dílu, pokud je potřeba.
Opakovaný velký dík hasičům. Za práci v oblasti požární ochrany, práci s mládeží a
aktivitám na poli kultury. Nesmím zapomenout ani na paní kronikářku a knihovnici a
samozřejmě také na všechny, kdo přijdou pomoci nebo přispějí radou nebo konstruktivní
kritikou.
Na dveře klepou vánoční svátky a Silvestr. Přeji všem klidné a šťastné chvíle u
stromečku a pevné zdraví a štěstí v roce 2020.
Přijďte si s námi užít konec roku a ohňostroj 31. prosince odpoledne za školou.
Váš starosta

Co se dělo, co se děje?
Začnu tím, co asi musí zajímat všechny, a to je pitná voda. V letošním roce jsme byli ušetřeni častých
oprav a poruch. Tento fakt a rozumné hospodaření s vodou vedlo k tomu, že vody máme dostatek.
Čerpáme ji z vrtu hlubokého kolem 60 metrů, kdy čerpalo je v hloubce cca 42 metry pod povrchem.
Pravidelné rozbory pak ukazují parametry téměř kojenecké vody. Do vodárny letos obec opět
investovala. Pavlem Brendlem bylo vyrobeno nové nerezové potrubí do vrtu a především tesař Daniel
Karásek zhotovil na objektu úpravny vody novou sedlovou střechu. Na doporučení projektantů Obec
zřidila i nový systém odvětrání této vlhké budovy a objekt má nové hromosvody. V prosinci se pak
ještě pracovníci firmy Martin Šmíd pustili do úprav uvnitř budovy úpravny vody. Opravovaly se
omítky a přibyly nové obklady. Celkem se letos do objektu úpravny vody investovalo kolem 700.000,Kč. I v příštím roce by práce zde měly pokračovat. Úpravami projde sál s filtry, plánovány jsou výměna
propojky mezi vrtem a úpravnou vody, finální terénní úpravy a oprav by se měl postupně dočkat i
vodojem.
Hned na jaře se v obci rozjely větší akce. Nejprve firma LTM Krkonoše za
266.924,- Kč zbudovala novou opěrnou zeď nad potokem za Schormovými.
Bezpečnost v této lokalitě se podstatně zlepšila i instalací svodidel. Navíc tu
Elektros Martinice vztyčil i novou lampu veřejného osvětlení a Pavel Brendl
osadil mostek novým zábradlím.
Obec v letošním roce hodně investovala do oprav obecních cest. Viditelného zlepšení se dočkala
cesta skrz bývalý pivovar a nahoře k novým domkům nad pivovarem. Instalací obruby a sklonem
cesty je dešťová voda sváděna až do příkopu dole u silnice. Navíc zde byl položen asfaltový povrch,
který aktuálně končí mezi čp. 155 a 156. Pokračovat by se mělo po skončení stavebních prací
v lokalitě. V roce 2019 zde náklady vyšly na 406.5600,- Kč.
Další zásadně opravenou cestou je komunikace mezi čp. 30 a 178. Mnozí si vzpomenete na nánosy
štěrku po deštích, které se táhly až na hlavní silnici. Špatný sklon cesty vedl navíc k opakovaným
problémům sousedů po deštích nebo bouřkách. Dnes je cesta pod asfaltem v obrubě a tyto problémy
odpadly. Náklady zhruba 300.000,- Kč.
Velkou investicí za celkem zhruba 620.000,- Kč pak bylo na přelomu
dubna a května odvodnění a vyasfaltování velmi prašného místa ve
středu obce - plochy za samoobsluhou. Intenzita dopravy na Stráň zde
neúměrně zatěžovala štěrkový povrch, kde docházelo k častým
výtlukům. Samozřejmě tu byl prach, který obtěžoval lidi z okolních
nemovitostí včetně krámu a restaurace. Konečně se tedy letos podařilo vše napravit a celá plocha se
dostala také pod asfalt, bylo tu provedeno dopravní značení a osazen bezpečnostní sloupek na rohu
garáží. Je potřeba zmínit, že na tuto akci jsme získali dotaci 300.000,- Kč z Programu obnovy venkova
Libereckého kraje
Většinu z prací na komunikacích pro obec odvedla místní firma Setter, p. Jana Kratochvíla.
Více než 700.000,- Kč na jaře obec vynaložila na pořízení čtyř kontejnerů na bioodpad a na nákup
mobilního štěpkovače. Důležité ale je, že s náklady nám významně pomohla evropská dotace
z operačního programu životní prostředí v částce 605.066,- Kč. Technika byla dodána v dubnu a hned
se začalo s jejím využíváním. Štěpkovač se nám navíc stal neplánovaným, ale účinným pomocníkem
v boji s kůrovcem v obecních lesích, kdy s ním zpracováváme část klestu.

Mnohem menší akcí pak bylo dokončení obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého ve
středu obce. Zde náklady dosáhly půl milionu korun. Jsou ale rozloženy do dvou
let. Loni obci pomohla dotace z Libereckého kraje a letos dotace ze SZIF. Obec
tak doplatila pouze zhruba 80 tisíc korun a to jsou výnosy z dříve pořádaných
beneficí Rock for Church. Nepomuk je hotov a v roce 2020 by měly proběhnout
ještě zemní práce a ve hře je doplnění chybějících andílků a slavnostní nasvícení.

Pak je tu řada projektů, které se také podařilo letos zrealizovat. Nejsou tak nákladné, ale i s nimi nám
pomohla dotační podpora z různých oblastí Dotačního fondu Libereckého kraje.
Díky dotaci 38.000,- Kč na předcházení vzniku odpadu bylo pořízeno a rozdáno do domácností další
16 ks domovních kompostérů a byl pořízen elektrický kompostér na likvidaci kuchyňského odpadu ze
školní jídelny. Celkové náklady 76.790,- Kč
Uspěli jsme i v oblasti ekologické osvěty. Na úklid obce a navazující besedu jsme získali dotaci
10.000,- Kč s náklady 21.000,- Kč. V rámci projektu školáci posbírali odpad podél potoka a podél cest
a obec uhradila jeden z kontejnerů při jarním objemném odpadu…
S dotační podporou 26.700,- Kč z programu na podporu jednotek dobrovolných hasičů začala obecní
hasičská jednotka s obměnou dosluhujících zásahových přileb. V roce 2019 to byly první čtyři kusy za
celkem 44.600,- Kč
V červnu proběhly oslavy výročí obce a hasičského sboru. Výdaje na tyto oslavy byly deklarovány ve
výši 142.740,- Kč a dotační podpora z programu „Kulturní aktivity v Libereckém kraji“ činila 39.000,Kč. U této akce pak ještě došlo k další finančně příjemné záležitosti. Zapojením do projektu českopolské přeshraniční spolupráce v oblasti kultury jsme pro obec na akci zdarma získali služby zvukaře,
pronájem části zázemí a především krásné vystoupení polského klauna v odpoledním programu.
Naše obec zaštítila opět cykloutoulky v regionu. Přes nás tak byla
přerozdělena dotace z programu „Sportovní akce v Libereckém kraji“
na projekt VČV 200“, jejíž součástí byl i Čisteckej pedál. Dotace činila
84.000,- Kč a naše obec z ní využila téměř polovinu. Zbytek šel do
Vítkovic a Víchové. U této akce bych chtěl ještě jednou moc
poděkovat realizačnímu týmu kolem Martina Urbana a všem
pomocníkům, kteří na Pedálu pomáhali v občerstvení, přípravách a
úklidu areálu.

Posledním projektem, který se ale bude realizovat až do poloviny příštího roku, je pořízení
speciálního přívěsu pro materiál v ochraně obyvatelstva. Tento přijde na zhruba 190.000,- Kč a již
obdržení dotace činí 63.000,- kč. Zde se ale budeme pokoušet o získání dalších dotací, které by akci
zlevnily.

Čistecká škola
Teď ještě něco k naší škole. Nedávno zahájený školní rok přivedl do školních lavic osm prvňáčků. I
s nimi naši školu navštěvuje 62 dětí a do školky chodí 24 dětiček. Dětskou skupinu, kterou provozuje
spolek EDDA Chrudim pak navštěvuje 11 dětí. Budoucnost této skupiny, která je plně financována
prostředky z Evropské unie a naopak přináší prostředky z nájmu do školního rozpočtu je nově
finančně zajištěna dotačními prostředky do 30.6.2022. Čisteckých dětí je ve škole 16, tedy zhruba
čtvrtina. Další dojíždí z Hořic, z Pecky, ale také z Nové Paky, Studence, Horek, Dolní Kalné, Rudníku.…
Škola pořádá řadu aktivit i pro veřejnost nebo ve spolupráci s obcí. Na jaře děti uklízely okolí potoka a
obecních cest. Pak tu bylo indiánské odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí. V říjnu hezké pásmo při
vítání nových občánků. V nedávné době pak Den laskavosti s návštěvami seniorů a programem pro
příchozí ve škole, Adventní tvoření, vystoupení na předvánočním posezení pro seniory v sokolovně,
pásmo na večírku Walravenu, Vánoční jarmark….. Školka také zpřístupňuje divadelní představení i
maminkám s dětmi na mateřské dovolené. Školní jídelna získala v letošním roce živnostenské
oprávnění a může tak poskytovat stravovací služby i cizím strávníkům. O dění ve škole informuje také
pravidelně aktualizovaný facebookový profil.
Ve škole také probíhaly v letošním roce drobné stavební a jiné úpravy. Díky tomu je zajištěno sítí
centrální schodiště, vznikl kabinet pro pomůcky a upravena byla kmenová učebna deváté a páté
třídy. Tyto práce probíhaly svépomocí a brigádně. Není ještě vše dokončeno, ale z většího je hotovo.
Dlouho se táhly úpravy šaten, ale i ty už jsou dokončeny. Po vánočních prázdninách se tak školáci
budou převlékat v nových šatnách zbudovaných v prostoru dřívější dílny v přízemí školy.
Náklady na školu stály obec 2.489.629,- Kč a 127.562,- Kč činilo pojistné plnění za poškozenou
střechu po vichřici Hervart. V nákladech na školu je ale zapotřebí zohlednit 500.000,- Kč, které škola
investovala do stavebních a dalších úprav. Část těchto peněz pak byla použita jako vlastní podíl
k evropské dotaci:
Nebývalou investicí byla totiž zrealizovaná výstavba multifunkční učebny v prostorách bývalé školní
družiny. Nebylo to nijak malé sousto, vždyť šlo o téměř tři miliony korun. Zhruba polovinu z nich
tvořily stavební úpravy. Druhou polovinu pak tvoří výdaje na nákup výpočetní techniky, měřících
přístrojů, počítačových programů a kvůli bezbariérovosti musel být školou zakoupen schodolez.
Stavebních prací se opět zhostila firma Setter. A opět by se to neobešlo bez masivní dotační podpory.
Škola využila dotaci z IROPu prostřednictvím MAS Přiďte pobejt a získala 95 % podporu. To dělá ze
způsobilých výdajů více než 2.763.000,- Kč milionu korun.
Škola připravuje den otevřených dveří,
kde se budete moci se shora popsanými změnami přímo seznámit. Multifunkční učebna bude kromě
aktivit školy využívána i pro různé kurzy, například z oblasti výpočetní techniky nebo jazyků.

Obec v roce 2019
Obec v roce 2019 intenzivně pracovala na dokončení nedokončených investic z minulých let. Konečně
se podařilo získat geodetické podklady a uzavřít s ŘSD Liberec a Lesy ČR smlouvy o věcných
břemenech na veřejné osvětlení v dolní části obce. Tím jsou uzavřeny investice do VO, které bylo
zbudováno už v roce 2013. Připojením posledního kandelábru na cestě v Potokách pak byly
ukončeny investice do VO v této lokalitě. Do finále jsme také majetkově dostali zařízení na čištění
odpadních vod u sokolovny, školy a obecního úřadu a dokončeno bylo v roce 2018 projekční
přípravou zahájené zastřešení vodárny.

Letošní rok byl také rokem majetkových změn. Obec koupila louky a lesní
porost v prameništi potoka Olešnice v lokalitě Na brejlích na katastru
Borovnice. Směnou pozemků s doplatkem rozdílu v ceně byly vyřešeny
pozemky pod cestami v dolní části obce u čp. 125 a 124. Obec prodala
náletovými dřevinami zarostlý svah nad čp. 43 a 226 a naopak vykoupila
pozemek pod pěšinou mezi lávkou a cestou na Stráni za obecním úřadem.
A na podzim obec koupila pozemky s rybníkem Horní tírna nad továrnou
Walravenu. Od státu jsme získali bezúplatným převodem pozemek pod
schodištěm k soše sv. Jana Nepomuckého a darem od paní Cermanové pak pozemek s vlastní sochou.
Celá památka je tak majetku obce. Bezúplatným převodem od Libereckého kraje pak obec získá i
pozemek v napojení cesty na Jalouč na hlavní silnici. Toto je aktuálně řešeno Katastrem nemovitostí.

Je bohužel i pár věcí, které se nedaří, nebo jdou hodně pomalu. Z velkých věcí to jsou například
úpravy prostranství před Walravenem, nebo přestavba čp. 30 na bytový dům. Z těch menších potom
modernizace obecního zpravodaje nebo větší zapojení obyvatel do aktivit v obci. Ať se komu libí nebo
ne, vidět jsou pouze důchodci a hasiči. To už si ale musí každý zvážit sám, zda přijde pomoci, nebo
bude jen radit od piva nebo tlachat na sociálních sítích.
Velkým problémem je kůrovec a sucho. Tyto dva faktory ničí postupně
obecní lesy a nedokážeme tomu zabránit. Je to o to smutnější, že většina
obecních lesů došla do mýtního věku, ale dřevo je díky kůrovcové kalamitě
prakticky neprodejným zbožím…..

Plány
Obec by se ráda věnovala opět obecním cestám, které potřebují opravy nebo úpravy. Mělo by dojít
na dlouho odkládanou úpravu cesty v Markvaticích k čp. 33 a k úpravě cesty na Jalouč. Budeme
pokračovat v úpravách propojky mezi Čistou a Bukovinou pod mezí u rybníku Polňák. Na jaře by měly
být zpřístupněny dvě obecní stavební parcely v dolní části obce, které se pak hned pokusíme
nabídnout ke stavbě rodinných domků.
S dotací Libereckého kraje bychom chtěli pokračovat ve výsadbě liniové zeleně v katastru obce a
pokud uspějeme, tak by se měl rekonstruovat letos zakoupený rybník Horní tírna.
O ostatních plánech z dřívějška tu řeč už byla.

Trocha statistiky
Do obce se 7 osob přistěhovalo a 4 se odstěhovaly. Trochu se nám zvýšil počet
obyvatel. Během roku nás dva spoluobčané navždy opustili. Proti tomu máme
v obci od loňského podzimu už 10 nových občánků.
Obec má tak k dnešnímu dni 567 trvale přihlášených občanů s českým občanstvím
z toho je 118 dětí do 18. let a 152 osob starších 60. let.
Našemu nejstaršímu spoluobčanu je úctyhodných 95 let. Nejstarším
spoluobčankám je pak krásných 92 a 90 let.

Vánoční bohoslužby v čisteckém kostele sv. Pokopa, opata
24.12.2019, 16:00 hodin – půlnoční bohoslužba slova
26.12.2019, 11:00 hodin mše svatá ze svátku sv. Štěpána

Co se bude dít ?
Hned na začátku ledna 2020 bude i u nás v Čisté probíhat Tříkrálová sbírka.
Máme v Čisté připravené dvě pokladničky. Jak přesně sbírka bude probíhat se
ještě upřesňuje. Jisté však je, že část vesnice opět po letech obejdou dospělí
„králové“ z divadelního spolku Floriánek. Každopádně pokladničky charity jsou
zapečetěny a opatřeny razítkem obce a koledníci mají průkazku od Charity.
V sobotu 18. ledna 2020 připravuje divadelní spolek Floriánek tradiční dětský karneval. Podrobnosti
se ještě ladí, ale opět to bude v duchu pohádkových stanovišť, kde budou děti plnit úkoly a za získané
dukátky pak bude možné v čarodějově obchodě nakoupit různé hračky, sladkosti apod. Nebude
chybět ani tombola a samozřejmě tanec a soutěže přímo na sále.

