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- Obecní zpravodaj Čisté u Litomyšle je velmi elegantně
zpracované periodikum.

Rádi se o ně s vámi podělíme:

Je to téměř půl roku, kdy na obecní úřad dorazila informace
o vypsané soutěži Radniční listy 2020. Zprvu jsme váhali.
Máme s čím soutěžit? Přípravě zpravodaje, jeho obsahu i
zpracování věnujeme mnoho času. Přičemž zpětná vazba
od čtenářů nám však spíše chybí. Nakonec, nebo možná
právě proto, byla přihláška odeslána a my ve shonu
všedních dní úplně zapomněli, že náš zpravodaj prochází
drobnohledem hned z několika úhlů pohledu. Koncem
února se k nám dostala skvělá zpráva, jsme
a postupujeme do krajského kola! Veliká radost a motivace,
že je čistecký zpravodaj jeden z nejlepších, byla veliká.
Do krajského kola jsme vstupovali s tím, že máme největší
úspěch za sebou. Ale opak se stal pravdou. Když nám
7. dubna byly oznámeny výsledky, nevěřili jsme svým očím,
opět ! Na postup do republikového kola jsme byli
jaksepatří hrdí. Koronavirová doba však přinesla jiné
myšlenky a starosti. Až 4. června jsme se dozvěděli,
že jsme se v celorepublikovém kole umístili na krásném

. V kategorii obcí do 2 tisíc obyvatel přitom
soutěžilo 45 obecních periodik z celé ČR.

1. v okrese

1. místo

10. místě

Od poroty jsme dostali i slovní hodnocení a několik
praktických informací do budoucna.

- Obsah zpravodaje je zpracován vkusně, přehledně.
- Periodikum dobře informuje o činnosti radnice

z hlediska tvrdých dat, informací o rozpočtu,
realizovaných investicích, probíhajících stavebních
pracích, rozhodnutí zastupitelstva a podobně. Tyto
informace jsou samozřejmě ze všech nejdůležitější a je

- Záhlaví zpravodaje je jednoduché, ústředním motivem
je logo obce a název periodika, který je vyveden ve
velmi elegantním fontu, který jako by svým stylem
korespondoval právě s logem. Záhlaví mění každé
vydání barevné ladění a s ním i grafické prvky uvnitř
obsahu. Není používáno zbytečných efektů jako
stínování a obtažení písma, což je jedině dobře. Celkově
se daří držet velmi čistý, až minimalistický design, který
působí moderně.

- Kvalitou titulní strany, DTP a nutno dodat – i kvalitou
používaného papíru vysoké gramáže a povrchové
úpravy – zpravodaj překonává i mnohem větší města.

Z
R 2020

PRAVODAJ BYL OCENĚN V SOUTĚŽI
ADNIČNÍ LISTY ROKU

dobře, že zpravodaj není pouze o kultuře, sportu
a společenských akcích, ale i o těchto informacích, které
navíc přispívají k transparentnosti činnosti úřadu.

redakční rada

- Co v periodiku postrádáme, je nějaký “obsah navíc”
kromě toho, co je nepochybně důležité a praktické.
Křížovka či hádanka, soutěž, historické okénko
či rozhovor – něco, co by zpravodaj ještě více obsahově
oživilo.

- Periodikum plní skvěle jakousi společenskou
a kronikářskou funkci, přehledně shrnuje dění v nedávné
době a snaží se pojmout co nejširší záběr témat místních
spolků, sportovních klubů, školství a podobně.

Speciální vzpomínka a poděkování pak směřuje do nebe
Lukáši Rothscheinovi, který vdechl našemu zpravodaji
grafický vzhled, jenž za několik let nezevšedněl a nyní
ukázal svoji čistotu a eleganci. Díky, Lukáši!

- Celkově se jedná o velmi kvalitní periodikum s jedním
z nejzajímavějších zpracování.

A co vy, občané Čisté? Vnímáte náš zpravodaj také jako
užitečný zdroj informací a rádi si ho třeba alespoň
prolistujete? Pokud ano, i vaše zpětná vazba či přispění
článků nám velice napomůže, aby to byly opravdu noviny,
na které se těšíte. Máte-li chuť, dejte nám vědět, jak obecní
zpravodaj vnímáte – které rubriky máte rádi, na které se
těšíte, nebo co vám naopak chybí.
Na závěr patří veliké poděkování starostovi obce Petrovi
Dřínovskému, který věnuje obsahové části mnoho svého
času.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Věci jsou stále v pohybu. V dohledné době bude realizována elektro
přípojka, práce na projektové dokumentaci pro provedení stavby běží
naplno. Bohužel však došlo k tomu, že naše žádost o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj nebude v tomto roce podpořena.
Žádostí se letos sešlo daleko více, než na kolik má MMR alokované
finanční prostředky.

KODUS

I přesto se zastupitelstvo otázkou výstavby zabývá dál. Na posledním
jednání proběhla intenzivní diskuze o variantách využít jiné dotační
zdroje, zvážit využití úvěru od banky či rozplánovat celou stavbu na více
etap. Podrobné informace ke všem uvedeným otázkám jsou aktuálně
připravovány. Zastupitelé plánují mimořádné jednání v průběhu letních
měsíců, kde bychom rádi vše zodpovědně vyhodnotili a zvolili další
postup. Jednoznačná shoda panuje v tom, že bydlení pro seniory patří
k základním investičním prioritám obce.

Nové povrchy komunikací

Komunikace od čp. 369 až po čp. 63 na spodním konci a komunikace od
čp. 384 po čp. 151 na horním konci se dočkaly asfaltového koberce.
Z obou hrbolatých cest se rázem staly dráhy pro kolečkové brusle
a cyklisty. Tím pádem se dá předpokládat zvýšený pohyb dětí. Proto si
dávejme mnohem větší pozor, i když nás nový povrch a příjemné svezení
láká ke svižnější jízdě.
Také cesta kolem chat a kapličky na Brlence se dočkala po několika letech
rozsáhlejší opravy. Z cesty byly nejprve odbagrovány travnaté a hliněné
části. Následně byl dosypán vhodný podkladový materiál a na závěr
došlo k položení a zhutnění frézovaného asfaltu. Současně byly stejným
způsobem upraveny dvě parkovací plochy – poblíž kapličky a na konci
osady u lesa.

Dva delší úseky místních komunikací a cesta na Brlence získaly nový
povrch.

Nový územní plán obce

Finální podobu ÚP schválilo zastupitelstvo na svém jednání dne 12. 5.
2020 a po nabytí právní moci začal nový územní plán platit 4. 6. 2020.

Všechny dotčené instituce, kterých je několik desítek, postupně dodaly
svá stanoviska. Celý proces je poměrně zdlouhavý. Návrh ÚP musí být
veřejně projednán, aby měl každý možnost do připravované
dokumentace nahlédnout a případně vznést připomínky či požadavky. V
našem případě proběhla veřejná projednání a úpravy dokumentů celkem
třikrát. A to proto, že postupně vznikaly další požadavky a návrhy k
doplnění. Naposledy se jednalo o určitá regulativní omezení ve výstavbě
ve vytipovaných oblastech.

Tříletý proces byl ukončen. Čistá má nový územní plán.
Na jaře 2017 navrhli tehdejší zastupitelé prvotní společné jednání k
úpravám územního plánu. Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Litomyšl,
který koordinoval po celou dobu postup. Dokumentace vznikala ve
spolupráci s projektovým střediskem SURPMO a.s. Hradec Králové.

Farma pro výkrm drůbeže
Souhrnné informace o připravovaném projektu ZD Dolní Újezd jsme
přinesli v předminulém čísle. Od té doby se situace dál vyvíjí
a zastupitelstvo i rada obce řeší celou záležitost. Za tímto účelem
vznikla pracovní skupina.

- Podání odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby MÚ Litomyšl.

O výsledku vyjednávání a dalších krocích budeme informovat v příštím
čísle.

Novinkou je, že Odbor výstavby MÚ Litomyšl vydal rozhodnutí, kterým
schvaluje stavební záměr, a to také na základě již dříve vydaného
integrovaného povolení Krajským úřadem, potvrzeného Ministerstvem
životního prostředí.

- Podání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva ŽP.

Přestože se názory na postup v této záležitosti liší, většinové stanovisko
zastupitelů přineslo následující kroky:

Zároveň však převažuje názor, že je zapotřebí pokusit se hledat
kompromisní řešení - tedy snaha o redukci v počtu plánovaných hal
a využití nejmodernějších technologií. Proto byl připraven návrh
smlouvy o spolupráci, v němž jsou požadavky obce ke kompromisu
definovány. Pokud by došlo k nalezení oboustranně přijatelného řešení,
obec by mohla podanou žalobu a odvolání podmíněně stáhnout.

Namísto pokácených stromů nasázeli místní krásné duby.

Další vysazený stromek již roste na prostranství mezi bytovkami.
A největší doubek ze všech našel své místo u silnice, na kopci směrem
k Brlence. Symbolicky uzavírá vloni vysázenou ovocnou alej, čímž bylo
celé stromořadí dokončeno.

Poblíž řeky Loučné na spodním konci se nejdříve kácelo. Staré stromy,
napadené jmelím a ohrožující padajícími větvemi kolemjdoucí,
se v brzkém jaru sklonily k zemi. Na jejich místo a také na druhém břehu
koryta byla zasazena v příjemném komunitním setkání rodin s dětmi
necelá desítka sazenic dubů letních.

Výsadba dubů LETNÍ AKCE
- 15%
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Palivové dřevo v akci
Obec Čistá nabízí štípané dřevo i celá polena. Letní slevová akce 15 %. Pokud máte zájem o naštípaná polínka (v délce 25–50 cm dle vaší objednávky)
nebo o 2–4 m polena, kontaktujte obecní úřad. Objednávky směřujte na 461 634 903 nebo obec.cista@post.cz. Po dohodě vám dřevo v požadovaném
množství přivezeme zdarma až domů.
V přiloženém ceníku jsou uvedeny částky, ze kterých vám odečteme 15 %. Akce platí u objednávek do konce srpna 2020!
Až se zima zeptá, co jste dělali v létě … budete mít odpověď.

CENÍK PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
sortiment dřevina cena s DPH jednotka poznámka

samovýroba
jehličnaté, listnaté měkké 100 Kč prm

po dohodě s hajným si zákazník sám natěží, přivezelistnaté tvrdé ( - 10 cm) 100 Kč prm
listnaté tvrdé (+ 10 cm) 150 Kč prm

polena štípaná
(25 - 50 cm)

jehličnaté, listnaté měkké 995 Kč prms dovoz v kontejneru až k domu (po obci zdarma)

polena 2 m jehličnaté, listnaté měkké 759 Kč m
3

(po obci zdarma)
dovoz z lesa až k domu - pokud to technicky lze

jednotky - vysvětlení prm = prostorový metr krychlový (narovnaná hráň = délka x výška x šířka)
prms = prostorový metr krychlový sypaný (polínka nasypaná do prostoru o rozměru 1 x 1 x 1 m)
m3 = metr krychlový (počítáno individuálně u každé klády dle druhu dřeviny)
prmr = prostorový metr rovnaný (štípaná polena narovnaná v hráni 1 x 1 x 1 m)

přepočítací tabulka
xxx m3 prm prms prmr

plnometr (m3) 1 1,43 2,08 1,27

prostorový m 0,7 1 1,46 0,88

sypaný m 0,48 0,69 1 0,61

rovnaný m 0,79 1,13 1,64 1

LETNÍ AKCE
- 15%

LETNÍ AKCE
- 15%

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Celé mimořádné dubnové vydání obecního
zpravodaje bylo věnováno této problematice.
V závěru vydání byl dotazník pro občany,
kterým jsme chtěli zmapovat zájem. Zájem
o možnou výstavbu domovních čistíren
odpadních vod s dálkovým monitoringem.

Schůzka proběhla na KÚ v Pardubicích. Bohužel
se nedostavili zástupci Povodí Labe. Škoda,
neboť jejich stanovisko je jedno z klíčových.
Z jednání jsme si odvezli řadu nových poznatků
a informací, s nimiž se budeme muset v dalších
fázích vypořádat, ale také některá povzbudivá

Výsledek je velice přesvědčivý. Více než 70 %
všech místních obyvatel (vč. některých
chalupářů) projevilo o tento způsob odkanali-
zování zájem. Těchto cca 700 lidí žije ve více
než 170 nemovitostech. Předpokládáme, že
mezi další řešené budovy by patřily obecní
objekty, které neslouží k trvalému bydlení.
Jedná se např. o školu, školku, obecní úřad
s hasičárnou, technické služby apod.

Čištění odpadních vod

Celý proces je administrativně značně
komplikovaný, protože veškeré strategické
dokumenty, vč. PRVK Pk (plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje),
počítají s výstavbou centrální kanalizace
s napojením na kanalizační síť do Litomyšle
s transferem přes Benátky. Abychom získali
reálnou a konkrétní představu, vyvolali jsme
společné jednání u „kulatého stolu“ se
zástupci všech zainteresovaných institucí,
které mají k našemu návrhu decentrálního
způsobu čištění odpadních vod co říci. Kromě
vodoprávního úřadu MÚ Litomyšl jde o Odbor
životního prostředí KÚ, Povodí Labe, Vodovody
Poličska, hydrogeology, obec Trstěnice, VHOS
Moravská Třebová, obec Benátky, Vodovody
Litomyšl aj.

fakta jako např. pozitivní a podpůrné stanovisko obce Trstěnice, ujištění hydrogeologů, že místní
zdroje pitné vody jsou v bezpečí, a také informaci o ochranném pásmu vodního zdroje CL – 1, které
by nemělo být překážkou.
V usilovné práci pokračujeme stále dál. Prostřednictvím výběrového řízení byl zastupitelstvem
schválen poskytovatel inženýrské činnosti a administrátor dotace, totiž společnost STILT
PROJECTS s.r.o. Přerov.
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ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE

- ZO souhlasí s odesláním návrhu smlouvy o spolupráci vedení ZD Dolní
Újezd.

Zastupitelstvo obce, původně naplánované na 19. 3. 2020, bylo díky
vládním opatřením zrušeno.

- Zadání studie možností využití území v celé lokalitě „K3“.
- Nový územní plán obce.
- Zařazení území obce do území působnosti MAS Litomyšlsko na

období 2021–2027.
- Změnu koncepce odkanalizování obce – namísto centrální kanalizace

bude řešeno decentralizovaným systémem, tj. prostřednictvím
soustavy domovních ČOV.

Na dalších jednáních dne 12. 5., 21. 5. a 16. 6. 2020 zastupitelstvo
projednalo a schválilo:
- Bezodkladné podání správní žaloby prostřednictvím advokátní

kanceláře FBA Brno ve věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“.
- Zadání přípravy smlouvy o spolupráci prostřednictvím advokátní

kanceláře FBA Brno ve věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ týkající
se redukce uvedeného záměru ze strany ZD Dolní Újezd.

- Protokol o hodnocení nabídek na poskytovatele inženýrských činností
a administrace projektu „odkanalizování obce systémem MDČOV –
I. etapa“ na základě výběrového řízení, kterým bude společnost STILT
PROJECTS s.r.o. Přerov.

- Koupi mulčovací sekačky STARK KDX 220 profi za 51,9 tis. Kč od
společnosti MALFARM s.r.o.

- radu obce: Objednáním studie dle předložených nabídek týkající se
lokality „K3“.

- Podání žádosti o dotaci na realizaci a vybavení míst s relaxačními
a fitness prvky v extravilánu obce v předpokládané hodnotě do 250
tis. Kč bez DPH.

- místostarostu: Sestavením pracovní skupiny a komunikací
s advokátní kanceláří FBA ve věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“.
Pracovní skupinu přípravou podkladů pro právní kroky.

- Informaci o sběru dat a probíhající práci na zpracování Strategického
rozvojového plánu obce 2021–2030.

ZO neschválilo:

ZO vzalo na vědomí:

- Ruší zakázku malého rozsahu „chodníky Čistá – I. etapa“ a souhlasí se
zadáním nového výběrového řízení v předepsaném režimu.

- Správci poplatku za komunální odpad (obecnímu úřadu) postupovat
dle stejných kritérií v promíjení či snižování místního poplatku
za komunální odpad jako dosud.

- Prodej pozemků p. č. 1537/4, p. č. 1537/6 a části pozemku p. č. 1537/5.

- Celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku
za rok 2019 vč. zprávy o výsledu přezkoumání hospodaření obce za rok
2019.

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2020510/SOBS VB/2 se společností ČEZ
Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu 1 tis. Kč.

- Koupi části pozemku p. č. 6368 a části pozemku p. č. 6365 za 30 tis. Kč.
Koupi části pozemku p. č. 6367 za 7,1 tis. Kč.

- Hodnoticí komisi výběrem dodavatele stavby na opravu vodovodu
v letošním roce.

- Převedení zůstatku z běžného účtu v ČSOB na spořicí účet u stejné
banky ve výši 20 305,5 tis. Kč.

- Opravy vybraných úseků místních komunikací asfaltováním
společností Strabag a.s.

- Prodej pozemku p. č. 6363 za 30 tis. Kč a prodej části pozemku p. č.
2316/15 za 7,1 tis. Kč.

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7DHM2000
se společností Povodí Labe s.p. za jednorázovou úplatu min. 1 tis. Kč.

- Informace ve věci čištění odpadních vod v obci o tom, že cca 70 %
obyvatel má o nabízenou variantu decentrálního čištění zájem
a o termínu 22. 6. 2020, kdy proběhne jednání zástupců všech
dotčených institucí na KÚ v Pardubicích.

ZO pověřilo:

- starostu: Podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem inženýrské
činnosti v projektu „odkanalizování obce decentralizovaným
systémem MDČOV“. Starostu a místostarostu ZO pověřilo zajištěním
dostupných podkladů pro další rozhodování o financování výstavby
domova pro seniory.

- Děkovný dopis starosty města Litomyšl týkající se příspěvku obce
Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Příspěvek
bude použit na pořízení izolátoru nukleových kyselit pro Litomyšlskou
nemocnici.

- Informaci o téměř hotovém zaměření a dokumentaci stávajícího
stavu kravínu „K3“.

- Probíhající poptávkové řízení na opravu vytipovaných úseků
vodovodu v celkové délce 985 m.

- Rozpočtová opatření č. 3/2020 a 4/2020, kterými došlo k úpravě
příjmů na celkových 25 234 319 Kč, k úpravě výdajů na celkových
25 234 319 Kč. Rozpočtová rezerva ve výši 652 000 Kč zůstala
nezměněna.

- Rozhodnutí odboru výstavby MÚ Litomyšl, kterým schvaluje stavební
záměr na stavbu „chodníky v obci Čistá – I. etapa“.

- Rozhodnutí Ministerstva ŽP o odvolání obce proti záměru projektu
„Čistá – farma pro výkrm drůbeže“. Informaci o stanovisku a postupu
odboru výstavby MÚ Litomyšl. Informaci o stanovisku petičního
výboru. Následně informaci o podaném odvolání proti rozhodnutí MÚ
Litomyšl, o podané správní žalobě proti rozhodnutí MŽP a o návrhu
smlouvy o spolupráci se ZD Dolní Újezd.

- Výsledek dotačního řízení Ministerstva pro místní rozvoj u projektu
„KODUS – komunitní dům seniorů“.

- Informaci o posunutém termínu do 11. 7. 2020 k předložení podkladů
a požadavcích odboru výstavby MÚ Litomyšl směrem k investorovi
projektu „areál termické depolymerizace odpadových pneumatik
Čistá – Pohodlí“.

- Informaci o provozu technických služeb obce.

Rada obce se na svých jednáních v dubnu, květnu a červnu zabývala a
schválila:

- Zápis a zprávu o činnosti předsedy kontrolního výboru a předsedy
finančního výboru.

- Děkovný dopis Oblastní charity Polička za finanční příspěvek obce
3 tis. Kč na podporu sociálních služeb.

- Informaci o poklesu příjmů rozpočtu, o aktuální legislativní situaci
a dopadech na rozpočet obce.

- Vynikající umístění obecního zpravodaje v celostátní soutěži Radniční
listy 2020. ZO děkuje za reprezentaci obce a cení si práce redakční
rady.

Jednání zastupitelstva jsou veřejná, anonymizované zápisy z jednání
jsou zveřejňované na webových stránkách obce, kompletní zápisy pak na
obecním úřadě.

- Znovuobnovení provozu MŠ a školní jídelny od 25. 5. 2020.

- Rekonstrukci parkovací plochy vedle obchodu a před obchodem COOP
(dolní prodejna) společností KKZP s.r.o.

- Vypracování projektové dokumentace na akci „chodník Čistá
II. etapa“ společností DI PROJEKT s.r.o. Pardubice za cenu 252 000 Kč.

- Vypravení pohřbu zemřelé občance obce.

- Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá za rok 2019.

- Udělení výjimky ZŠ a MŠ Čistá z nejnižšího počtu žáků v základní škole
pro rok 2020/2021.

- Dokončení realizace hřiště „had“ na dolním konci obce společností
Garden Servis Říkovice – Litomyšl za cenu 203 261 Kč za předpokladu
spolufinancování z individuální dotace Pardubického kraje.

- RO doporučila nadále jednat s vlastníky pozemků o odprodeji částí
veřejného prostranství kvůli rozšíření a zprůjezdnění cesty do
Jiráskova údolí.

- Výjimku z nočního klidu pořadateli svateb v restauraci a penzionu
„U Zběhlíka“ na konkrétních akcích v červenci a srpnu 2020, vč. výzvy
k maximální ohleduplnosti vůči okolí.

- Vypracování projektové dokumentace na akci „Čistá – MK Chudákov,
II. etapa“ společností PČDP s.r.o. Litomyšl za cenu 105 386 Kč.

- Doporučení udělení cen dětem v soutěži o stavebnice LEGO.

- Záměr prodeje pozemků nebo jejich částí p. č. 982/1, p. č. 982/2,
p. č. 971 a st. p. č. 152.

- Konání rezervovaných akcí v kulturním domě.

- Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2019 do rezervního
fondu a čerpání rezervního fondu na pořízení kovového schodiště.

- Postup ve věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“. A to: podání

- Uzavření dohody mezi obcí a p. O. Kopeckým o vzájemném pronájmu
techniky.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

- Podporu záměru Města Litomyšl a Centra sociální pomoci předložit
„Žádost o navýšení počtu míst Domova pro seniory k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v rámci sítě sociálních služeb
Pardubického kraje.“

- RO nedoporučila odkoupení lezecké konstrukce od Města Litomyšl.

- Informace o dotazníkovém průzkumu zájmu občanů o domovní
čistírny odpadních vod. Společné jednání o likvidaci odpadních vod
se zástupci všech zainteresovaných institucí na KÚ v Pardubicích.

- Stavební záměr vybudovat plot na hranici pozemků p. č. 1542/1
a p. č. 4175/3. RO doporučuje řešit s odborem výstavby MÚ Litomyšl
odstranění stavby.

- RO nedoporučila prodej pozemku p. č. 2071/8 a pozemků nebo jejich
částí p. č. 1537/4, p. č. 1537/5 a p. č. 1537/6.

- Rozpočtová opatření č. 3/2020 a č. 4/2020, kterými došlo k úpravě
příjmů na celkových 25 234 319 Kč, k úpravě výdajů na celkových
25 234 319 Kč. Rozpočtová rezerva ve výši 652 000 Kč zůstala
nezměněna.

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-2011378/SOBS VB/01 a smlouvu č. IV-12-
20200653/SOBS VB/01 se společností ČEZ Distribuce a.s.

- Doporučení zastupitelstvu k prodeji částí obecních pozemků
za konkretizovaných podmínek.

- Poskytnutí finanční podpory Lince bezpečí z. s. ve výši 5 tis. Kč.
Rada obce vzala na vědomí:

- Rozhodnutí MŽP a rozhodnutí odboru výstavby MÚ Litomyšl ve věci

- Příspěvek formou daru ve výši 5 tis. Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska.

Rada obce neschválila:

blanketního odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby MÚ Litomyšl.
Podání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva ŽP. Předložení
návrhu smlouvy o spolupráci Zemědělskému družstvu Dolní Újezd
(návrh smlouvy bude obsahovat bod o stažení podaného odvolání
a stažení podané správní žaloby v okamžiku, když dojde k uzavření
smlouvy). Veškeré kroky budou provedeny v zastoupení advokátní
kanceláře FBA Brno.

- Stav tvorby Strategického rozvojového plánu obce na období
2021–2030.

- Informaci o mapování zájmu ohledně tvorby digitálních map
technické infrastruktury v obci Pardubickým krajem.

- Opravu komunikace na Brlence a realizaci zpevněné komunikace
v lokalitě „za vodou“ za účelem zpřístupnění stavebních parcel.

- Nákup drobných cen na branný závod v hodnotě 5 tis. Kč.

- Plnění rozpočtu obce za 1. čtvrtletí 2020.

- Stanovisko Bytového družstva Svitavy o chybném rozdělení
majetkových podílů na předávaném majetku v minulosti a snaze
pochybení napravit.

- Situaci v bankovnictví ve smyslu úrokových sazeb na vkladech.

„Čistá – farma pro výkrm drůbeže“. Informace o přípravě analýzy
a podkladů pro správní žalobu advokátní kanceláří FBA Brno.
Stanovisko petičního výboru. Možnost podání odvolání proti
rozhodnutí MÚ Litomyšl. Stanovisko vedení ZD Dolní Újezd.

- Rozhodnutí odboru výstavby MÚ Litomyšl o posunutí termínu pro
doložení požadovaných materiálů investorem ve věci „depolyme-
rizace odpadových pneumatik Čistá – Pohodlí“.

Pozvánka na jednání ZO

Rada obce pověřila:
- starostu: zjištěním, jaké právní důsledky může mít souhlasné

či nesouhlasné stanovisko obce ke stavbě ve věci „farma“.
Zplnomocněním advokátní kanceláře FBA k úkonům v jednání
s odborem výstavby MÚ Litomyšl. Rozesláním výzvy k podání nabídek
poskytovatelům inženýrské činnosti ve věci „odkanalizování obce
systémem monitorovaných DČOV“.

- p. P. Vojáčkovou: zamluvením termínů pro letní kino, nákupem cen na
branný den.

- pracovní skupinu otevíráním a zhodnocením nabídek poskytovatelům
inženýrské činnosti ve věci „odkanalizování obce systémem
monitorovaných DČOV“.

- pracovní skupinu účastí při otevírání a hodnocení nabídek dodavatelů
části stavby „chodníky v Čisté, I. etapa“. Výběrové řízení administruje
Ing. Kašpar ze společnosti Area Polička.

Další jednání ZO se uskuteční v zasedací místnosti OÚ.15. 9. od 18 hod.

- Poptávkové řízení na dodavatele oprav vodovodního řadu č. 1 a č. 3
v roce 2020. RO doporučuje zastupitelstvu pověřit pracovní skupinu
otevíráním a hodnocením nabídek dodavatelů.

- p. J. Kučeru předložením nabídky na nesený mulčovač.

- Rozhodnutí Rady Pardubického kraje o omezení a zrušení některých
krajských dotačních programů.

- Stížnosti některých občanů na používání obecní techniky. Způsob
evidence a fakturace soukromým osobám v případě využívání obecní
techniky.

Jednání rady obce jsou neveřejná. Zápisy z jednání jsou ukládány
na obecním úřadě, pro své potřeby je dostávají k dispozici zastupitelé
obce.

V pondělí 25. května byla znovuotevřena naše základní škola, kam se na
posledních 5 týdnů školního roku vrátila polovina dětí. Množství žáků
bylo kvůli hygienickým opatřením limitováno, a tak byla otevřena jedna
skupina, která vrátila život a radostný smích do školy. Ostatní žáci
zůstali i nadále doma u počítačů a pokračují v on-line výuce. Děkuji všem
dětem a rodičům, kteří pokračují v domácím režimu. Děkuji za jejich
spolupráci s učitelkami a jejich odpovědný přístup, který vyžaduje velkou
míru disciplíny. Pro rodiče žáků není úplně jednoduché nastavit denní
režim tak, aby měli všichni stejné podmínky. Proto jsme nabídli všem
žákům možnost individuálních konzultací s učitelkami, a to nejen
po telefonu či on-line hovorech, ale i osobním kontaktem. Díky ochotě
učitelek a jejich vstřícnému přístupu může každé dítě využít individuální
pomoc podle svých potřeb.
Vzhledem k nutným opatřením to nyní ve škole vypadá úplně jinak, ale
celkem rychle jsme se všichni adaptovali a začali pracovat podle
možností i s různými omezeními. Pro žáky to znamená především
dodržování bezpečných vzdáleností, používání roušek, časté mytí
a dezinfekci rukou. Také obědvání je v úplně jiném režimu, kdy je žákům
servírováno jídlo a stolování probíhá v nařízené vzdálenosti 1,5 – 2 m.
To je pro nás největší problém, protože naše malá jídelna umožňuje
přítomnost pouze 3 žáků, a tak se čas oběda výrazně prodloužil až
do 14 hodin. Ale s nadějí, že všechno bude zase jako dříve, se těšíme na
další dny a na okamžiky, kdy budeme zase všichni spolu ve škole.
I letošní oslava Dne dětí byla vzhledem k nutnosti dodržování
hygienických podmínek organizována pouze pro žáky, kteří školu

navštěvují. Na školní zahradě pro ně bylo připraveno deset stanovišť, kde
žáci nejen plnili sportovní úkoly, ale zároveň se i povzbuzovali. Hlavním
cílem bylo především pobavit děti a dopřát jim rozptýlení a zábavu. Úkoly
proto nebyly nijak náročné a se všemi si hravě poradili i prvňáčci. Všechny
děti si za své sportovní výkony zasloužily malou sladkou odměnu.
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Školní „rouškové“ vyučování jsme chtěli dětem trochu ozvláštnit,
zpříjemnit a nabídnout jim trochu rozptýlení a netradičních zážitků.
A tak jsme hned druhý týden po otevření školy odehnali všechny
pavouky ze školní půdy a postavili dětem pohádkový prostor, který
využíváme téměř každý den. Rozmístěním všech kulis, které byly
malované pro pohádky a muzikály, uváděné pravidelně v minulých letech
na jevišti kulturního domu, došlo k potřebnému vymezení půdního
prostoru. Vznikla tak velmi originální „učebna“ a jakási „tajemná
komnata“, ve které realizujeme nejen výtvarné nápady, ale také
prožíváme chvíle s knihou, ať už pohádkovou nebo dobrodružnou.
Tyto půdní prostory díky všudypřítomným pavučinám, trámům,
neobydleným vosím hnízdům a starému nábytku podněcují v dětech
tolik potřebnou fantazii, o kterou v době televize a elektronických her
přicházejí. A tak zde vznikají nejen obrázky, ale také krátké příběhy
ze staré půdy, z nichž vám jeden nabídneme v příštím čísle zpravodaje.

Do konce školního roku je naplánováno ještě mnoho dalších aktivit.
Na návštěvu do naší školy jsou pozváni budoucí prvňáčci i se svými rodiči,
aby si prohlédli prostory školy a seznámili se s učitelkami. Pro všechny
naše žáky je připraveno odpolední „Rozloučení se školním rokem“.
Na programu bude rozloučení s žáky pátého ročníku a pasování čtvrťáků
na páťáky, plánovaný program bude ukončen opékáním a posezením
na školní zahradě. V úterý 30. 6. proběhne slavnostní ukončení školního
roku spojené s rozdáváním vysvědčení.
Děkuji žákům a rodičům za jejich spolupráci ve školním roce 2019/2020,
dále zaměstnancům základní i mateřské školy za jejich práci a obětavé
nasazení i v mimořádné době, kterou jsme všichni prožívali. Všem
žákům a rodičům přeji krásné bezstarostné odpočinkové léto.

za kolektiv ZŠ Mgr. Miloslava Siglová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohužel nastalo i několik nemilých, ale důležitých opatření, která
musíme společně dodržovat. Děkujeme všem rodičům a příslušníkům
rodin za jejich pochopení a spolupráci.

Po delší odmlce z důvodu aktuální koronavirové situace jsme ke konci
května mohli mateřskou školu opět otevřít. Ve školce se stihlo hned
několik úprav a my už jsme byly nedočkavé, jak se vše bude dětem líbit.

Letošní konec školního roku se nese v jiném duchu, než jsme zcela zvyklí.
Místo výletu jsme pro děti připravily poutavý týden s názvem:
„Vyprávění starého stromu“. Děti si vyzkoušely netradiční pokusy,
poznávaly stromy, květiny i zvuky přírody. Na závěr týdne si paní učitelky
pro děti připravily několik úkolů. Například „Broučči“ postavili hmyzí
domeček, který umístili pod ptačí budku na zahradu. Tajně teď chodíme
nové obyvatele pozorovat. Na děti pak čekala papírová medaile a sladká
odměna.

Různá omezení se netýkala jen hygienických a bezpečnostních opatření,
ale také zrušení tradičních akcí pro děti. Všichni si z této nepříznivé doby
snažíme vzít něco pozitivního. Děti si jistě váží častého pobytu
na čerstvém vzduchu i společně stráveného času při rodinných hrách.
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Dále jsme se s dětmi věnovaly dopravní výchově. Připomínaly
i nacvičovaly jsme správné přecházení přes silnici, seznamovaly jsme se
s barvami na semaforu, povídaly si o možném nebezpečí a úrazech. Děti
si po dlouhé době směly zadovádět na dopravním hřišti. Jezdily
na koloběžkách, kolech a učily se vhodně reagovat na připravené
dopravní značky.
Na závěr týdne jsme se šli všichni společně podívat na menší exkurzi
k místnímu sboru dobrovolných hasičů na prohlídku hasičských aut.
Děkujeme panu Vašinovi za přínosné povídání, ukázku hasičské výbavy
i tradiční zahoukání sirény. Tak schválně, jestli si děti zapamatovaly,
která TATRA je ta „velká“ a „malá“?

za kolektiv MŠ Denisa Rabová

A tak jako pohádka má svůj šťastný konec, tak každý rok má svůj konec
i školka.

Přejeme jim, aby do školy vkročili pravou nohou a ať se jim ve škole líbí!

Ke konci měsíce jsme ve školce ukončily naše nadstandardní aktivity.
Děti za absolvování „Sportovek“ dostaly poukázku na FotbalPark
do Litomyšle, kde mohou uplatnit svého sportovního ducha. „Malí
angličtináři“ si na památku odnesli anglickou knížku.

Závěr měsíce patřil slavnostnímu rozloučení s našimi předškoláky,
pro které jsme letos připravily domácí pizzu a krásné dárečky.

Pohodové a sluníčkové letní prázdniny přejí zaměstnanci MŠ.

Zleva: Pepík Gamba, Daneček Hofman, Honzík Kocourek, Lucinka Pánková, Eliška Štalmachová, Jeronýmek Fait, Péťa Táborský, Matoušek Kuta, chybí
Anička Kolářová.
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SPOLKY

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Po neplánovaném přerušení našich hasičských kroužků jsme se opět začali pravidelně scházet,
abychom si aspoň v rámci tréninku mohli zaběhat naše disciplíny. Všichni se samozřejmě nejvíce
těšili na královskou disciplínu, a to požární útok. Rádi bychom si odběhli i nějakou soutěž, ale vše
se uvidí vzhledem k situaci. Důležité pro nás je, že se opět všichni můžeme scházet, jelikož nám
bylo smutno jak po kamarádech, tak po našich disciplínách. Od září se budeme opět scházet
pravidelně každý pátek od 17 hodin u naší hasičárny. Dveře do našeho kroužku jsou stále otevřené.
Nové členy do naší hasičské rodiny rádi uvítáme.

Kristýna Binková

LEGO
Během května vyhlásil pan starosta soutěž pro děti, jak zvládají domácí
samostudium. Byl to výborný nápad, protože děti přestávala výuka
bavit. Alespoň dostaly pro plnění svých úkolů nový impuls. Nadšeně
pózovaly před fotoaparáty a najednou byla ze stereotypního učení
„škola hrou“. Za své výkony byly náležitě odměněny nádhernými cenami
od Lega. Tímto bych chtěla panu starostovi za skvělý nápad a krásné
odměny velmi poděkovat. Miroslava Horská

Dle zpráv od některých rodičů se v den vyhlášení vítězů nešlo spát
dřív, dokud nebylo dostavěno. Mgr. Petr Dřínovský

Stavebnice do soutěže sponzorsky věnoval p. Marek Filipčík,
kterému tímto jménem obce a jménem rozesmátých dětských tváří
velmi děkuji.

Byla taková skromná pokoronavirová… Spustil ji majstrštyk zvonické
elity (mimořádně vydařený) na všechen ušlechtilý bronz velké věže, aby
bylo posléze ve velkém stylu (ryze po čistecku) uvedeno nové DVD
z obnovy zvonu Mikuláš. Křest byl proveden osobou nejpovolanější, a to
vodou z vodovodu, dle kojenecké normy s nízkým obsahem dusičnanů.
Dobývání výšin nebyla tentokrát ušetřena ani malá věžička (krom pár
ušmudlaných triček se obešlo bez újmy na zdraví dobyvatelů).
Inzerovaný západ slunce nad Sněžkou chutnal imaginárně (vidět byla
sotva Litomyšl), nicméně příjemný a veskrze první skutečně letní večer
tohoto roku hřál na věži až do desáté večer. Za přízeň návštěvníků (těch
skalních především) děkují přátelé kostela sv. Mikuláše a těšíme se
napřesrok!

Z Noci kostelů 2020

Mgr. Pavel Kuře

KONALO SE
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Letošní rok jsme vystartovali s celou naší rodinou. Byl to pro nás první
branný závod, tudíž jsme nevěděli, co od toho můžeme očekávat a jak
to všechno probíhá. Skupinu jsme vytvořili s našimi kamarády.
Dohromady bylo šest dětí, pět doprovázejících dospělých a pes. Během
závodu jsme prošli sedm stanovišť, která byla zaměřena na zdravovědu,
ekologii, poznávání zvířat a přírody kolem nás. Hasiči nám ukázali, s čím
v terénu pracují, což zaujalo nejvíce dospělé. Ti nejmenší nám zapózovali
v traktoru Zetor. Další úkol, co čekal na děti, bylo plnění medové sklenice
vodou. Tato disciplína pobavila nejen ty starší děti. Na závěr jsme

Branný den
ochutnávali dva druhy medu. Na konec závodu si děti procvičily svoji
paměť, kdy si musely zapamatovat písmenka a číslice na různě
poházených a různě vzdálených bodech. Tyto informace byly zapsány
do tabulky.
Cesta vedla malebnou krajinou obce Čistá. Díky organizátorům, kteří
cestu vysekali, byla šestikilometrová procházka velmi příjemná. I náš pes
mi dá za pravdu. Odměnou všem zúčastněným byla taška plná dobrot.
Počasí i přes naše obavy vydrželo a my jsme si tento den mohli naplno
užít. Jana Dvořáková

Pozn. redakce: Trasou branného dne letos prošlo krásných 31 skupin, s celkovým počtem cca 110 dětí a 60 dospělých, kočárků a psů nepočítaje.
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ZPRÁVY Z LESA

Zdánlivě jednoduchá otázka, ale asi stejně jsem se mohl zeptat ještě
v polovině května. Takové normální laické odpovědi by byly ovšem
opačné. Abychom vyloučili nějaká zdání, máme po celé ploše republiky
slušnou síť sond, které nám ukazují, jak to ve skutečnosti opravdu je.
Sucha (nebo „mokra“) je totiž víc druhů/typů, ale i vědci se kromě
sledování absolutních veličin rozhodli nejčastěji používat pojem
„zemědělské sucho“. To už víc odpovídá běžné představě, protože to je
prakticky i sucho „zahrádkářské“. Pokud už je to fakt vážné (2017), pak už
nastupuje i sucho „rekreační“ – vysychají drobné vodní toky, a tím
i přehrady, rybníky, jezera. Z mého lesnického pohledu ale existuje i
sucho „lesní“, které ale můžeme typicky dál dělit na sucho „smrkové“,
„borové“, „dubové“.
Jak je známo, kořeny lesních dřevin mají různou architekturu a hloubku
prokořenění. Odvíjí se od místa jejich vzniku a je dána geneticky. Smrk
pocházející z vysokých poloh s dostatkem až nadbytkem vody a zmítaný
častými větry neodnaučíme vytvářet mělký a široce rozprostřený
kořenový systém, zatímco dub je stále připraven na to, že voda může
dojít a jeho první starostí po vyklíčení ze stádia žaludu je co nejrychleji
spustit kořínek, kam to jde. I kořenění většiny dřevin ale má své limity
dané hlavně nedostatkem kyslíku/výskytem spodní vody, tomu jsou
přizpůsobeny jen specialisté, jako např. vrby. Konkrétně třeba smrku
stačí 30 cm půdy a hlouběji nejde, do 1 metru koření bříza, habr, jeřáb,

Je sucho? Není sucho?

Začíná tedy dávat smysl to, co vidíme: lesní katastrofa byla
nastartována plíživým a potom velmi zřetelným suchem v letech 2015,
2016, 2017 – povrchová vrstva půdy totálně vyschla a toho využili
kůrovcovití. S tím se samozřejmě pojily škody na mladých výsadbách.
V roce 2018 situace pokračovala, průměrná roční teplota byla nejvyšší od
roku 1961, spadlo jen 76 % obvyklých srážek a sucho se dál stěhovalo do
spodních vrstev půdy. Ale v květnu a září trochu zapršelo, takže ačkoliv
smrk dále odcházel, začaly být vidět škody na borových porostech
(„odolných suchu“, jak je všeobecně rozšířeno). Rok 2019 už byl „deštivý“
(spadlo cca 94 % obvyklých srážek a hezký byl květen – 123 %, ovšem dva
následující kritické letní měsíce byly jen na dvou třetinách), ale vše, co je
pod normál, znamená pokračující cestu k horšímu. A jak je tedy letos –
sucho nebo „pořád prší“? Údaje za Pardubický kraj: leden 38 %, únor 240!
%, březen 93 %, duben 37! %, květen 87 % (a to skoro všechno spadlo až
v druhé polovině). Na údaj za červen se těším, ale je otázkou, jestli aspoň
spočítáno za první polovinu roku se dostaneme na ten průměr… Ale
konečně se napily i ty hlubokokořenící dřeviny, což se jim (a nám ještě víc)
může s nadcházejícím létem hodně hodit.

mléč, olše a vrba (to jsou ty vyšší hladiny podzemních vod) a přes metr
(někdy hodně) jdou jasan, dub, buk, jilm, borovice, jedle, modřín, klen.

Ing. Milan Hron, odborný lesní hospodář obce Čistá

JEDNOTKA SDH

• 23. 4. 2020 v 11:49 technická pomoc - mytí vozovky Svitavy - Vendolí

• 4. 5. 2020 v 2:13 požár kotelny na uhlí Trstěnice čp. 94

Jednotka vyjížděla k těmto událostem:

• 21. 4. 2020 v 11:19 požár keřů na zahradě Svitavy ul. Nádražní čp.
1352/5

• 21. 4. 2020 v 9:38 požár klestí na skládce Svitavy vedle kompostárny

• 27. 4. 2020 v 16:53 požár - doutnající kompost Čistá naproti čp. 286

• 23. 4. 2020 v 22:07 požár lesa Janov

• 30. 4. 2020 v 18:50 požár klestí Mikuleč

• 28. 5. 2020 v 9:11 požár - kouř v domě Čistá čp. 215

• 30. 4. 2020 v 19:14 požár klestí Janov - Mendryka

• 30. 4. 2020 v 9:37 technická pomoc - mytí vozovky Svitavy-Vendolí

• 25. 4. 2020 v 8:01 technická pomoc - čerpání vody AG Maiwald
Benátky čp. 133

V pátek 12. 6. 2020 zavítaly do naší hasičské zbrojnice děti z místní
mateřské školy. Připravili jsme si pro ně ukázku veškeré naší techniky.
Největší zážitek pro všechny byla určitě možnost sednout si do
hasičského auta a zahoukání obou aut. Oldřich Vašina ml.

• 13. 6. 2020 v 21:42 technická pomoc - odstranění bahna a nečistot ze
silnice Karle

• 14. 6. 2020 v 14:14 technická pomoc - čerpání vody Litomyšl
ul. Partyzánská čp. 321

• 14. 6. 2020 v 13:32 technická pomoc - čerpání vody Osík čp. 156

• 10. 6. 2020 v 18:05 technická pomoc - průplach kanalizace v Čisté

• 14. 6. 2020 v 13:25 technická pomoc - čerpání vody Litomyšl
ul. Mařákova čp. 282, čp. 563, čp. 651

• 14. 6. 2020 v 15:40 technická pomoc - čerpání vody Litomyšl
ul. Fügnerova čp. 550

JINÉ

Současně vyhlašujeme tipovací soutěž na konečnou částku vybranou ve
veřejné sbírce na obnovu zvonů v obci. Svoje tipy s kontaktem na Vás
zasílejte nejpozději do 20. července 2020 v SMS na tel. č. 606581610
nebo na mail kure.pavel@seznam.cz. Výherce s nejpřesnějším tipem
získá pamětní zvoneček z brodecké zvonárny.

Mgr. Pavel Kuře

Zvon Mikuláš na DVD
DVD z obnovy zvonu Mikuláš bylo slavnostně uvedeno na noci kostelů
12. 6. 2020. Obsahuje fotografie a videa z obnovy zvonu včetně odlévání
a převozu do Čisté, ze slavnosti odhalení a samozřejmě z vysvěcení
a instalace zvonu. Bonusem je záznam vytažení na věž pořízený z dronu.
Uvnitř DVD naleznete doplňující text k obsahu a průvodní slovo.
K zakoupení je za symbolických 50 Kč každou neděli v 11:30 přímo
v kostele nebo u zvoníka Pavla Kuře, Čistá čp. 334, tel. 606 581 610 nebo
v kanceláři Obecního úřadu v Čisté. Pořízením DVD podpoříte projekt
dokončení obnovy zvonů v Čisté.

Ukončení veřejné sbírky a tipovací soutěž
o zvoneček
Po třech letech bude 11. srpna 2020 ukončena veřejná sbírka na
dokončení obnovy kostelních zvonů v naší obci. Dosud se vybralo přes půl
milionu korun, dárců alespoň jednoho „střípku“ (650 Kč) je téměř stovka
a jejich jména budou zapsána na pamětní desku u zvonů. Po ukončení
sbírky počítáme s přihlášením naší veřejné sbírky do soutěže veřejných
sbírek. Do té doby můžete přispět na zvláštní bankovní účet
č. 3653466389/0800, do pokladničky s logem sbírky a pečetí obce Čistá
nebo v hotovosti na obecním úřadě. Vaše příspěvky už znějí (zvon
Mikuláš) nebo se rozeznějí letos na podzim (zvon Petr). Zároveň
se můžete stát jubilejním stým dárcem alespoň jednoho „střípku“.
Za veškerou dosavadní podporu upřímně děkujeme.
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Poznámky překládajícího:

Staré litrbašské pověsti

Jednou v sobotu oral předchůdce na statku „Mjoudrich“* na zadním poli.
Při západu slunce měl k orání už jen pár brázd a chtěl proto práci
dokončit. Najednou uviděl malého šedivého mužíka, jak k němu přichází
od Masných krámů. Na zádech měl putnu naplněnou masem. Nejprve
nabídl sedlákovi maso na prodej. Sedlák se roztřásl. Když ale mužík
zvolal: „Proč tak pozdě, je přece den našich milých žen!“, hodil mužík kus
masa po koních. Ti se vyplašili, takže vyděšený sedlák stihl už jen
přeříznout postroje. Vyšvihl se na jednoho koně a uháněl ke statku. Tam
se koně vzepjali a předními kopyty vyrazili zavřená vrata. Trvalo dlouho,
než se koně uklidnili.

8. Masné krámy (2. část)

*Mjoudrich, v Litrbaších také Mudrich z původního českého příjmení
Moudrý, Moudrých – statek čp. 75, dnes Benešovi. Ke statku patřilo 12,5
ha pole, 3 ha lesa a výměnek. Dřívějšími majiteli byli Albert a Anna

Epilog:
Pověsti o Masných krámech s nemalou dávkou mystiky patřily vždy
k těm nejoblíbenějším. Podle archeologických výzkumů z posledních let
procházela právě tudy Trstěnická stezka a původ šedivých mužíků lze
odvozovat od zde tábořících Švédů z dob třicetileté války. K čemu
na těchto místech došlo, nám zřejmě zůstane navždy skryto, nicméně
jsou lidé, kteří ještě dnes i bez povědomí o těchto pověstech cítí
v blízkosti Masných krámů jistý tísnivý pocit svírající hrdlo.
Z německého originálu „Lauterbach – Heimatsbuch eines deutschen
Dorfes im Schönhengstgau“ volně přeložil a doplnil

Mgr. Pavel Kuře

Lebedovi. Jejich syn Albert, nar. 1931 s manželkou (také Annou) jsou
zástupci komunity starých litrbašských a německými partnery při
obnově našeho zvonu Mikuláš.
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REKAPITULACE PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Hostinec U Chlebounů
Vás srdečně zve

Hostinec U Chlebounů
Vás srdečně zveSvá životní jubilea v měsíci dubnu

a květnu oslavili:
Milan Čonka
Ludmila Kmošková
Alena Mazůrková
František Beneš
Josef Hurych
Božena Šplíchalová

Našim občanům gratulujeme.

Ele přejeme mnoho zdraví a štěstí.

Rozloučili jsme se s paní Boženou
Kovářovou.

Josef Kučera

Jiřina Brokešová
Jiří Mikulecký

Naše obec se rozrostla o jednoho nového
občánka, Elu Klementovou.

Upřímnou soustrast.

Božena Benešová

15. 9. 2020, úterý od 18:00 jednání ZO zasedací místnost OÚ

3. a 4. 7. 2020, pátek

a sobota od 18:00
rožnění špízu ze selete Hostinec U Chlebounů

11. 7. 2020, sobota od 10:00 fotbalový turnaj fotbalové hřiště

20. 7. 2020, pondělí ukončení tipovací soutěže

31. 8. 2020, pondělí ukončení objednávek na dřevo v akci obecní úřad

3. a 4. 7. 2020, pátek a sobota od 18 hod.
na rožnění špízu ze selete.

Přijďte pobejt, těšíme se na Vás.

Každou středu dršťková polévka.

Poznáte, jaké místo v naší obci je na fotografii? Řešení níže.
Něco pro všímavé oko občana

Řešení: 1 - fotbalové hřiště, 2 - hřbitov, 3 - Fajmonova lípa, 4 - dětské hřištěna spodním konci, 5 - horní Jednota, 6 - vodojem směrem na Brlenku

1 2 3

4 5 6

11. 8. 2020, úterý ukončení veřejné sbírky
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