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Vážení spoluobčané.
Blíží se vánoce a po nich konec roku. Roku, který přinesl něco, s čím
se patrně nikdo z nás dosud nesetkal. Protože ani pamětníci druhé světové války nezažili to,
čím si procházíme nyní my. Zákeřný vir napadá lidstvo v jedné vlně za druhou. Naprosto
nepředvídatelně a mnohdy likvidačně. Ať už se ve spojitosti s podnikáním, zaměstnáním nebo
dokonce bere zdraví a život….
Neměli bychom však klesat na duchu. Vše zlé jednou skončí a bude zase lépe. Do té
doby ale prosím dodržujte bezpečnostní nařízení, i když mohou být tvrdá a mnohdy
nepochopitelná. Tohle není legrace, tady jde o život. Bohužel do doby, než bude dostupná
vakcína, nám ani nic jiného nezbývá. Chtěl bych vás proto požádat, pokud máte možnost,
nechte se testovat a pak v budoucnu i očkovat. Jiná opatření masivně nezaberou……
Letošní vánoce budou zcela určitě jiné. Mnohdy bez možnosti návštěv blízkých, bez
vánočních bohoslužeb, setkávání, vůně svařáku na náměstích apod. Využijme jich tedy
k návratu k podstatě vánoc, svátků klidu, míru a sdílené radosti, i kdyby to měla být radost
přenesená telefonickým rozhovorem, přes internet nebo pohlednicí. Věřte, že dobré slovo
mnohdy potěší více než třpytivý dárek. I když ty zvláště dětem také přeji……

Přeji vám všem za sebe i za zastupitelstvo v rámci možností šťastné a veselé
vánoce, klidný vstup do nového roku a v něm především pevné zdraví.
Váš starosta

Co se dělo, co se děje
Přestože byl rok 2020 velmi zvláštním obdobím, podařilo se
v obci zrealizovat mnoho oprav i nových investic. Proběhly
i nějaké akce a další se připravují.
V druhém pololetí rozšířila počet obecních zaměstnanců další pracovnice, na jejíž
pracovní místo se podařilo získat dotační podporu od Úřadu práce Trutnov na
veřejně prospěšné práce v částce 15.000,- Kč měsíčně. Od července do konce
listopadu tak zaměstnávala obec celkem tři zaměstnance.
***
I přes zvláštnosti letošního roku se v obci podařilo uspořádat dvě zajímavé
sportovní akce. První byl „Čisteckej pedál 2020“. Tradiční, už sedmý ročník
cyklo toulání pořádala obec, resp. tým kolem Martina Urbana. Byl poznamenán
nejistotou a váháním účastníků s přihlašováním předem. Nakonec však účast
předčila očekávání a na start se postavili 202 účastníci. Na ty čekala dlouhá trasa
šplhající na Rovně, pokračující přes Borovnici, Pecku, Brtev až na Byšička, kde
byl první občerstvovací bod. Dále trasa vedla do Hořic, kde účastníci mohli
vystoupit na Masarykovu věž samostatnosti. Pak se pokračovalo po Hořickém
chlumu až do Konechlumí, odkud se přejíždělo do Lužan. Na úpatí Babáku pak
byl připraven druhý občerstvovací bod. Následovalo stoupání na Studénku,
Heřmanice a průjezd Novou Pakou. Potom se vystoupalo přes Podlevín na
Veselku odkud se účastníci sjezdem dostali do Levínské Olešnice. Pak už jen
Nedaříž, Horka a klesání do našich Markvatic a do cíle na hřišti. Tady čekalo
občerstvení a předání pamětních triček a dalších pozorností. Na závěr se dalo
posedět za doprovodu kapely DECL band.
V sobotu 3. října 2020 uspořádal 4Motion,
z.s., s podporou Obce Čistá u Horek,
čisteckých dobrovolných hasičů a Lesů ČR
s.p., první ročník běžeckého závodu
s názvem „Čistecký trail“. pro závodníky
byly připraveny trasy v délce 8 a 16 km
natažené lesy, loukami a poli v okolí Čisté.
Hromadný start proběhl těsně po jedenácté
hodině dopolední na hřišti, kam se pak běžci
z trasy opět vraceli. Zde bylo připravené drobné občerstvení a proběhlo
vyhodnocení s dekorováním nejlepších. Z Čisté se běhu zúčastnili Lukáš Grof,
Daniela Zajíčková a Dáša Kiliánová. Daniela obsadila 3.místo ve své kategorii na
8 km a Dáša ve své kategorii na 16 km dokonce zvítězila. Blahopřejeme!

V srpnu letošního roku dožily po letitém užívání
piknikové soupravy na plácku v Markvaticích. Obec je
vyměnila za nové. Poděkování zaslouží rodina
Noskova, která svým finančním darem přispěla na
obměnu tohoto mobiliáře. Děkujeme.
****
Dne 3. 11. 2020 byl zakončen
dobročinný projekt sběru víček od PET
lahví. Sběr probíhal dlouhodobě a završila jej
společná sběrová akce čistecké školy, hasičů a
obce v závěru měsíce září letošního roku. K této společné
iniciativě se ještě přidali hokejisté z HC Stadion Vrchlabí a ZŠ
Školní z Vrchlabí. Vyvstal pak drobný problém s darováním, ale
nakonec se podařilo a společně sebraná víčka byla odvezena a
předána rodičům Ondry Duška v Ostrově u Hořic. Děkujeme všem,
kdo společně s námi pomohli.

***
V listopadu dospěly do finále dva souběžně realizované dotační projekty. Šlo o
„Opravy budovy ZŠ a MŠ v obci Čistá u Horek etapa I.“ a „Opravy budovy
ZŠ a MŠ v obci Čistá u Horek etapa II.“ O těchto projektech jsme více psali
v minulém zpravodaji. Jen pro připomenutí v etapě I. šlo o kompletní výměnu
střešní krytiny včetně bednění a hromosvodů. Zhotovitelem byl Petr Cerman.
Etapa II. zahrnovala úpravu půdních prostor v západním
rizoletu na novou učebnu, kompletní výměnu dřevěných
oken za okna plastová a výměnu elektrického vytápění
akumulačními kamny za ústřední topení napojené na tři
velká tepelná čerpadla systému vzduch – voda.
Zhotovitelem byla místní firma Setter a.s. Celkové
náklady na všechny tyto práce včetně dalších výdajů,
které vyplynuly při realizaci (například nutnost nového
obložení v mateřské školce, zvětšení jednoho z oken
školky na okno francouzské prostupné do školkové
zahrady, zpřístupnění technické místnosti z venku nebo
nutné doplnění elektroinstalace o nový rozvaděč) a s úpravami vnitřních prostor
školy vyšly na 9.021.623,- Kč, přičemž dotace činily celkem 7.384.623,- Kč.
Z vlastních zdrojů tak obec do svého majetku – školní budovy - v roce 2020
investovala 1.637.000,- Kč, tj. pouhých cca 18% celkově proinvestovaných
prostředků. Zbytek byly masivní dotace získané na základě předložených projektů
z Ministerstva financí. Škola navíc přešla do kategorie maloodběratelů elektrické
energie. Tato skutečnost spolu s výše popsanými investicemi by měla v roce 2021
a dále přinést úspory na platbách energií.

Poněkud ve stínu jiných událostí
probíhala na našem katastru poměrně
velká státní investice do dopravní
infrastruktury. V letošním roce se totiž
realizuje velká úprava železniční tratě v
úseku Mostek - Stará Paka. Probíhaly
práce
na
železničním
spodku
(propustky,
podkladní
vrstvy,
odvodnění), svršku (výměna kolejí) a
také na zabezpečení trati. V rámci této
akce bylo mj. vyměněno zabezpečovací
zařízení na jediném zachovaném železničním přejezdu v naší obci. U drážního
domku zmizely závory a jsou nahrazeny elektronickým signalizačním zařízením
s blikajícím diodovým světlem.
****
S prosincem přišel konec rotace kontejnerů na bioodpad po obci. I nadále je
možné bioodpad odkládat do velkoobjemového kontejneru u zemědělské salaše
v dolní části obce. Zde je také stále umístěn kontejner na větve. V roce 2020
naše obec vyvezla na komunitní kompostárnu 557 m3 bioodpadu. Je to zhruba o
40 m3 více než loni. Je vidět, že letošní rok byl srážkově silnější a mnohem více
se sekalo.
***
Autobusová zastávka u Walravenu byla poničena
při dopravní nehodě na přelomu června a července.
Následovalo poměrně náročné vyjednávání s
pojišťovnami, protože do čekárny havaroval
cizinec. Nakonec se vše podařilo dotáhnout do
konce a pojišťovna obci v rámci pojistného plnění
zaplatí úplně novou čekárnu. Ta poničená byla v
sobotu 14. listopadu 2020 odstraněna a v pondělí
16. listopadu 2020 zde Martin Grof smontoval
čekárnu novou. Ještě bude dokončeno opláštění,
doplní se lavička, odpadkový koš a makrolonové
bočnice. Jde o provizorní řešení. Obec požádala o
stavební povolení nové autobusové zastávky, která
by měla spolu s novým napojením komunikace ze
Stráně a od salaše vyřešit poslední prašnou lokalitu
v obci. V polovině prosince byla zpracována žádost o dotační podporu z MMR.
Pokud nenastanou nějaké neočekávané okolnosti, měl by tento projekt být
realizován v příštím roce.
V roce 2020 se dočkaly obnovení nátěrů také všechny další dřevěné čekárny
v obci. Nátěry provedli zaměstnanci obce.

V letošním roce byly také vyměněny dožilé dřevěné lávky
na pěšinách přes potok u čp. 104 a u čp. 99. Obě lávky
nainstaloval čistecký truhlář Martin Grof.
Obec rovněž pokračovala ve zvelebování hráze rybníka
Polňák. Setter a.s. zde pro Obec provedl terénní úpravy a
společně s rybáři se zde opravila vymletá koruna hráze. Na
hrázi byl vysazen první z linie kaštanů.
Úpravami prošla také Krkonošská vyhlídka. Z projektu
dotovaného Libereckým krajem tu byly vysazeny nové
dřeviny i křoví a navíc bylo doplněno hrazení. To nemá
bránit zeleň proti hovězímu dobytku, ale především před vandaly – motorkáři,
kteří tudy i přes vysazené stromky neváhali jezdit.
***
V listopadu jsme převzali od společnosti EKOKOM
ocenění za 5. místo v soutěži o Zlatou popelnici 2019.
Do této soutěže jsou automaticky zapojeny všechny
obce, které mají uzavřenu smlouvy se společností
EKOKOM a třídí odpad. Získali jsme ocenění v rámci
Libereckého kraje v kategorii obcí 501-2000
obyvatel.
Děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně třídí
svým přístupem dopomohli obci k tomuto
umístění.
Připomínáme, že pytle na vytříděný plast
z domácností a tetrapakové obaly jsou k bezplatnému
vyzvednutí na obecním úřadě nebo u zaměstnanců
obce při čtvrtečním svozu.
***
S koncem roku končí desítky
let trvající spolupráce se
správcem našeho veřejného
osvětlení. Pan Josef Prošvic
se
rozhodl
odejít
na
zasloužený
odpočinek.
Děkujeme mu touto cestou za
věrné služby při péči nejen o
veřejné osvětlení, ale také o
vánoční
výzdobu
obce,
elektroinstalaci ve škole, sokolovně,
samoobsluze, vodárně nebo na obecním úřadě. Ještě jednou DĚKUJEME!!!
Péči o veřejné osvětlení v obci od nového roku přebírá Elektros s.r.o. Martinice.

Odpady – jdeme do toho společně
Mnoho let čelíme v regionu diktátu modrobílého odpadového gigantu. Naše snahy
o zprůhlednění nákladů na odpadové hospodářství vyznívaly do prázdna a
jednání probíhala vždy jednostranně – oznámením stále rostoucích cen za vývoz
a likvidaci odpadu. Zlepšení nepřineslo ani vypsání výběrového řízení, do něhož
jsme se spojili se všemi obcemi Jilemnicka. Do této soutěže se totiž vůbec nikdo
nepřihlásil…….

A tak dozrál čas jít vlastní cestou.
Jilemnicko – svazek obcí již několik let připravuje realizaci záměru zřízení vlastní
svozové firmy, která by zajištovala svoz a likvidaci odpadu pro členské obce
svazku. Kromě toho svazek obcí již od roku 2013 zajišťuje pro členské obce svoz
a zpracování bioodpadu a provoz šesti kompostáren.
K realizaci tohoto záměru je nutné získat vhodný areál, kde by mohlo vzniknout
potřebné zázemí
- pro budoucí svozovou firmu,
- pro regionální odpadové centrum s překladištěm odpadu, které umožní efektivní
přepravu odpadu do spalovny v Liberci (z důvodu blížícího se zákazu
skládkování)
- pro již vlastněnou kompostovací techniku.
Svazek obcí za tímto účelem pořídil již v roce 2017 pozemek v Jilemnici
Hrabačově, kde byl záměr vybudovat zcela nový areál pro výše uvedené účely.
Bohužel tento záměr narazil v lokalitě Hrabačov na odpor občanů a nakonec i
Města Jilemnice. Z tohoto důvodu svazek obcí tento záměr opustil a během
posledních dvou let byl aktivně hledán další vhodný areál na území Jilemnicka.
Dalším krokem ke zřízení vlastní svozové firmy bylo v srpnu 2018 založení
svazkové společnosti s ručením omezeným EKO Jilemnicko, s.r.o., která již
druhým rokem provozuje pro svazek obcí kompostovací techniku a zajišťuje svoz
a zpracování bioodpadu.
Na začátku roku 2019 schválila zastupitelstva členských obcí svazku (kromě
Martinic v Krkonoších) záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a odstraňování
odpadu v členských obcích prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve
100 % vlastnictvím Jilemnicka – svazku obcí.
V letních měsících roku 2020 se objevila možnost odkoupit pro výše zmíněný
účel existující areál firmy EKOSEV na rozhraní Jilemnice a Mříčné. Tento areál
je umístěn mimo intravilán obou obcí a za účelem nakládání s odpady již mnoho
let funguje (včetně provozu třídící linky). K těmto činnostem má vydaná veškerá
potřebná povolení. Je základně vybaven dle našich potřeb – několika krytými
halami, mostovou váhou, obslužným objektem, zázemím pro pracovníky a má i
dostatečné plochy pro budoucí rozvoj.
Od srpna probíhala s majiteli areálu intenzivní jednání o podmínkách odkupu
areálu. Při těchto jednáních se podařilo snížit původně požadovanou kupní cenu
z 19 mil Kč na 15 mil. Kč a dohodnout ostatní podmínky převodu. Dne 13.11.2020

schválila Valná hromada Jilemnicka – svazku obcí uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, která byla uzavřena s vlastníkem areálu dne 19.11.2020. Součástí
kupní smlouvy je pak také návrh na zpětný pronájem části areálu stávajícímu
majiteli, který by v průběhu 2 – 3 let ukončil v jeho prostorách svoji činnost a
přesměroval své zakázky jinam. Tento požadavek byl podmínkou vlastníka při
vyjednávání o odprodeji areálu a o výši kupní ceny. Tento požadavek byl lehce
akceptovatelný, protože v roce 2021 se zde předpokládá pouze parkování a údržba
současné techniky a logistická příprava pro další využití (plánovaný svoz
komunálního a tříděného odpadu bude od cca poloviny roku 2022) a pronájem
zajistí svazku finanční prostředky z nájemného na úhradu úroků z úvěru na
pořízení areálu.
Financování odkupu je ze strany svazku obcí řešeno bankovním úvěrem se
splatnosti do 30. října 2022. Protože svazek obcí nemá kromě členských příspěvků
žádné vlastní příjmy, byl by úvěr splácen z prostředků získaných od všech
členských obcí a měst formou dotace z jejich rozpočtů, úroky pak z prostředků z
pronájmu části areálu. Díky úvěru je možné rozložit poskytnutí dotací od obcí do
dvou let a do čtyř splátek (k 31. 3. 2021, k 30. 9. 2021, k 31. 3. 2022, k 30. 9.
2022). Výše dotace je v solidární výši (u všech obcí a měst Jilemnicka stejná)
677,60 Kč na obyvatele.
Pomalu se tak začínáme připravovat na další společné řešení odpadů naší vlastní
odpadářskou firmou. V prvních letech nelze čekat pokles nákladů, ačkoli možné
to je, protože u nás v Čisté opravdu intenzivně třídíme, ale na objemu vyváženého
směsného odpadu to od dnešní svozovky kupodivu vůbec není vidět. Není se co
divit. Odpady jsou obrovský byznys a každá tuna se počítá…..

P.S.: Pokud byste někdo uvažoval o práci ve svozové odpadářské firmě – chtěl
si splnit sen mnoha kluků stát se popelářem, můžete už teď kontaktovat naši
společnou firmu EKO Jilemnicko. Kontakty najdete na webu.

2021 – velký otazník
Jeden rok nám pomalu končí a blíží se další. V této nejisté době je velmi
těžké cokoli plánovat, protože budoucnost je naprosto nepředvídatelná.
Obec musí počítat s výrazným propadem příjmů z daní. Tomu je třeba
přizpůsobit hospodaření. Naší dlouhodobou snahou bylo, aby obec neměla
dluhy a pokud možno vytvářela finanční rezervy. Díky tomu dokážeme
udržet fungování obce (veřejné osvětlení, vodovod, odpady), ale bez
výrazných dotací se nebudeme moci pustit do velkých investic. Máme
platné stavební povolení na přestavbu čp. 30 na objekt k bydlení.
Odhadnuté náklady ale činí přes 10 milionů korun……..
Už zde bylo napsáno, že v roce 2021 bychom chtěli uskutečnit proměnu
nevzhledné lokality před továrnou na novou křižovatku místních
komunikací a obousměrnou autobusovou zastávku. Předpokládané náklady
zhruba 2,5 milionu korun…..
Máme vydané povolení na výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě za vilou a
na etapu I. je už s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva o dílo. Jen
první etapa je naceněna na 211 tisíc korun bez DPH……
Obec požádala o stavební povolení další větve vodovodu ve středu obce,
která by měla sloužit k připojení tří, výhledově až pěti, nemovitostí…..
V roce 2020 nedošlo na zásadní rekonstrukci cesty k čp. 33 v Markvaticích.
Je na místě se za tuto nesplněnou akci omluvit. Tato cesta by měla být
realizována na jaře příštího roku. Kromě vlastní komunikace zde bude
pokládána dešťová kanalizace a vodovodní přípojka…..
V roce 2020 koupila Obec pozemky ve středu vesnice, kde by se výhledově
mohla postavit řada rodinných domků. Bude ale potřeba lokalitu zasíťovat
a vyřešit dopravní napojení…….
Vše je však závislé na penězích a těch v letech příštích asi nebude nazbyt…..
**********************
Rok 2020 je rokem zvláštním. Nemohli jsme přivítat nové občánky.
Senioři se nemohou setkávat na pravidelných posezeních ve
Spolkovém domě. Nemohli jsme uspořádat tradiční předvánoční
posezení pro dříve narozené v sokolovně. Neuskutečnil se tradiční
Rock for Church a nebude ani Silvestřík s ohňostrojem nebo
Tříkrálová sbírka.
Ve snaze alespoň trochu vybočit z doby Covidové poslala Obec
v prosinci čisteckým dětem drobnou mikulášskou nadílku a v polovině
měsíce členky kulturní komise roznosily našim seniorům malou
pozornost – dárkově zabalený obecní diář.
Obec Čistá u Horek, zastupitelstvo a pracovníci obecního úřadu přejí všem
spoluobčanům klidné vánoční svátky a do nastávajícího roku především hodně
zdraví a pevné nervy pro zvládnutí všeho, co na nás v roce 2021 čeká.

