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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Bydlení pro seniory – KODUS
Máme stavební povolení a podali jsme žádost o dotaci. To jsou dvě největší novinky.
V úzké spolupráci s projektantem ing. arch. V. Kmoškem a projektovým
manažerem Bc. P. Chudým se podařilo dosáhnout stavebního povolení.
Stalo se tak pouhé tři dny předtím, nežli vypršel termín pro podávání
žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj. Také tento krok byl splněn
a pan místostarosta P. Křivka osobně doručil obsáhlou žádost do podatelny MMR v Praze.
Nyní nám nezbývá než čekat. Pevně věřím, že se nám několikaměsíční
značné úsilí vyplatí. Někdy na přelomu dubna a května bychom měli
vědět, zda jsme s žádostí uspěli. Pokoušíme se získat 600 tis. Kč na
jednu bytovou jednotku, tedy 14 x 600 tis. Kč. Celkem 8,4 mil. Kč.
Celkový rozpočet stavby se vyšplhal k 35 mil. Kč. Vysoké prvopočáteční
náklady jsou dány několika faktory.
- Aktuální ceny stavebních prací a materiálů jsou bohužel značně
vyšponované.
- Celý projekt je pojat jako komplexní. Tj. od prvního hrábnutí do země,
přes venkovní úpravy až po květinovou výsadbu.
- Pořizovací cena některých technologií, jako např. tepelná čerpadla
a rekuperační jednotky, je vysoká. Na druhou stranu - následný provoz
je ekonomicky velice výhodný.

Vyzýváme všechny občany, kteří se
pohybují po veřejných komunikacích
pěšky, na kole či jiných prostředcích
než motorových, aby dbali na dostatečné osvětlení a byli tak jasně viditelní pro projíždějící vozidla. Zejména
pak rodiče, aby dbali na to, že jejich
děti používají funkční pomůcky pro
své zviditelnění. Jedná se o bezpečí
všech.

- Větší velikost bytů, společných prostor a venkovních zařízení byly zvoleny tak, aby byl život budoucích obyvatel příjemný a pohodlný.
- Celková dispozice a architektura budovy není „levným kvádrem“, ale
snažili jsme se o to, aby vše pasovalo nejenom do dané lokality, ale také
do naší obce.
V mezidobí zadáváme zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Bezprostředně poté již budeme moci vysoutěžit v otevřeném výběrovém řízení vlastního dodavatele stavby.
Předpokládaný vzhled KODUSu si můžeme představit na základě vizualizace.

Upozorňujeme občany, že poplatek
za komunální odpad je splatný do 31. 3.
2020. Děti do 6 let a občané nad 65 let
neplatí. Lze písemně požádat o osvobození či úlevu. Žádost je ke stažení na
www.cista.info/formulare-obce nebo
k vyzvednutí na obecním úřadě. V odůvodněných případech, uvedených mj.
ve vyhlášce o místním poplatku za odpad
(viz. http://www.cista.info/pravnipredpisy-obce) rada obce žádosti vyhoví.

Farma pro výkrm drůbeže - shrnutí
Na základě četných připomínek některých občanů přinášíme obsáhlejší
shrnutí uplynulých událostí tohoto záměru.
ZD Dolní Újezd dlouhodobě plánuje obnovu a využití svého areálu v Čisté. Družstvo by rádo pokračovalo v živočišné výrobě a projekčně připravuje výstavbu šesti velkokapacitních hal pro chov kuřecích brojlerů
s celkovou kapacitou 240 tis. ks. Výkrm by měl probíhat v šesti turnusech za rok s plánovanou dvoutýdenní přestávkou mezi turnusy. Odchov
je plánován na hluboké podestýlce, kterou tvoří deseticentimetrová
vrstva slámy, příp. pilin. Napájení, krmení a vytápění má být automatické. Veškeré technologické podrobnosti ohledně krmení, ventilace,
nakládání s vykrmenými brojlery, vyskladňování, nakládání s exkrementy, vodou apod. jsou dohledatelné v aktuálně platném integrovaném
povolení, které bylo vydáno Krajským úřadem v prosinci 2019.
Následuje chronologický přehled uplynulých událostí.
Celý záměr vyvolal v průběhu roku 2018 značný zájem širší veřejnosti.
Mnozí lidé hodnotili výstavbu skepticky. Také proto byla uspořádána

Upozorňujeme občany, že ve dnech
27. 3. – 3. 4. 2020 bude pracovnice
VODOVODŮ s.r.o. provádět odečty
vodoměrů. Z tohoto důvodu prosíme
občany, aby zajistili volný přístup
k vodoměru a v případě své nepřítomnosti umístili lístek se spotřebou
na viditelném místě nebo spotřebu
nahlásili v daném týdnu na
tel. 777 761 082 případně na obecním
úřadě.

veřejná beseda (září 2018) v kulturním domě za účasti zástupců ZD Dolní
Újezd.
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal integrované
povolení (říjen 2018), proti kterému se obec Čistá odvolala. Důvodem
odvolání bylo neprovedení posouzení na omezení zápachu a chybějící
informace ohledně emisí. Ministerstvo ŽP povolení zrušilo a vrátilo Krajskému úřadu věc k novému projednání.
Část odpůrců projektu iniciovala (listopad 2018) petiční akci ve snaze
poukázat na možné negativní důsledky pro život a životní prostředí
v obci. Petici podpořilo svými podpisy 529 místních i přespolních občanů.
Vyhodnocení petice bylo směřováno zastupitelstvu obce, ale také stavebnímu odboru MÚ Litomyšl, Krajskému úřadu v Pardubicích a Ministerstvu ŽP.
Zastupitelstvo obce se (duben 2019) většinovým hlasováním shodlo
na využití právního zastoupení. Byla vybrána advokátní kancelář Frank
Bold Advokáti z Brna.
V březnu 2019 bylo Krajským úřadem vydáno nové integrované povolení,
proti kterému se obec – prostřednictvím zplnomocněné advokátní kan-

celáře – znovu odvolala. Mezi důvody odvolání patřily připomínky k rozptylové studii a ochrannému pásmu zvířat. Bylo také poukázáno na nedostatečné odůvodnění některých závěrů. Ministerstvo ŽP v červenci 2019
opětovně integrované povolení zrušilo a vrátilo Krajskému úřadu
k novému posouzení. Při té příležitosti vyjádřila obec písemně svůj
nesouhlas (na základě většinové vůle zastupitelů) se záměrem výstavby, odkázala se na petiční akci a své stanovisko směřovala Ministerstvu
ŽP.
Po vypořádání všech připomínek vydal Krajský úřad další integrované
povolení (prosinec 2019). Po další diskuzi zastupitelů a členů petičního
výboru o smysluplnosti a efektivitě dalších kroků opět došlo k většinovému rozhodnutí zastupitelstva obce o znovu podání odvolání, což
se také stalo. Předmětem tohoto odvolání se stalo upozornění na rizika
spojená se zásobováním pitnou vodou, s chybějícími informacemi v havarijním plánu, s nedostatky v tzv. plánu omezování zápachu a také bylo
upozorněno na některé procesní nedostatky. Veškeré právní kroky probíhají prostřednictvím advokátní kanceláře FBA.
V současnosti lze těžko odhadovat, jak se bude situace prostřednictvím
právní cesty dále vyvíjet. Někteří zastupitelé preferují přímé jednání se
zástupci ZD Dolní Újezd o možných kompromisech a variantních řešeních. To se naopak příliš nezamlouvá některým občanům. Pokud jste
měli možnost pročíst zápis z lednového jednání ZO, pravděpodobně jste
zjistili, jak je toto téma citlivé a kontroverzní.
Dále si dovolím pár písemných odpovědí na dotazy, které jsem v poslední
době obdržel od vás, občanů Čisté:
Jak je možné, že k více než pěti stům podpisů úřady nepřihlížejí?
Úřady, které rozhodují v jednotlivých krocích a jednotlivých oblastech, se řídí

platnou legislativou. Petice, ať s jakýmkoli počtem podpisů, nepatří bohužel mezi nástroje, které by měly procesní právní platnost. Pokud by tedy
např. stavební úřad rozhodl na základě znění petice (a v rozporu s příslušnou právní normou), dopouští se tak de facto protiprávního jednání.
Kdy se tedy bude stavět?
V nejbližších letech vůbec. Dle informací ze strany investora se nyní
zabývá jinými investičními akcemi a farma v Čisté není aktuálním tématem.
Kolik peněz stáli právníci?
Dosud to bylo 96 696 Kč.
Bude, nebo nebude se vlastně stavět?
ZD má zájem dotáhnout celý projekt do fáze stavebního povolení.
O vlastní podobě zvažované výstavby je ochotno dále jednat. Z jednání
na úrovni vedení obce a vedení družstva vyplynula oboustranná snaha
hledat a nalézat kompromisní řešení.
To je opravdu celá vesnice proti?
Domnívám se, že není. Ale jistě to nevím. Jednoznačně se vymezili
a ozvali odpůrci celého záměru. Pokud však někdo s výstavbou souhlasí,
nebo ji vnímá neutrálně, nemám zpětnou vazbu.
pozn. redakce: vedení ZD Dolní Újezd bylo s obsahem předchozího
článku seznámeno a nepovažuje za nutné připojovat k článku svůj
vlastní komentář.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Čištění odpadních vod v obci
aneb Kanalizace v Čisté
Dostali jsme se do zásadního a zlomového bodu. Tím je zodpovězení
dvou otázek: Bude v naší obci kanalizace? Pokud ano … Jak bude vypadat?
V některých minulých číslech jsme vás informovali o různých výjezdních
jednáních a snaze posbírat co nejvíce informací od projektantů, realizátorů a ze zkušeností jiných obcí. Po intenzivní celoroční práci vyslali
zastupitelé na prosincovém jednání jasný signál: Ano, situaci v Čisté
chceme řešit systematicky. Ano, chceme majitelům nemovitostí nabídnout možnost čištění odpadních vod. Ano, rádi bychom zájemcům
pomohli ve všech fázích případné realizace. Ano, jsme připraveni tento
velký projekt finančně podpořit. Oproti centrálnímu odkanalizování preferujeme decentrální systém (tedy soustavu domovních čistíren odpadních vod).
Došlo tak k důležitému posunu. Dříve připravovaný model, předpokládající kombinaci gravitační a tlakové kanalizace se zdá být nyní definitivně
odložený. Zastupitelé zvažovali také variantu podtlakové kanalizace.
Zkušenosti z jiných obcí a reference stavebních firem však nebyly příliš
povzbudivé. Myšlenky směřovaly i k možnosti vybudování vlastní obecní
čistírny odpadních vod. Avšak nároky na provoz a výstupy z takové ČOV
jsou z ekonomického, legislativního a ekologického hlediska velice vysoké. Vše totiž ovlivňuje fakt, že se Čistá nachází ve významné vodohospodářské oblasti. Jedná se o tzv. CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod). Požadavky jsou proto poměrně přísné.

Co je decentralizované
čištění odpadních vod
a monitoring?
Je to systém individuálních a skupinových
DČOV (domovní čistírny odpadních vod), kde
jsou všechna (kritická) místa DČOV osazena
senzory, pomocí nichž je možno monitorovat
i řídit její provoz.
Řídící modul DČOV vyhodnocuje data z čidel
a odesílá je na dispečink (počítač).
Na dispečinku lze 24 hod. denně sledovat stav
a funkčnost čistícího procesu jednotlivých
DČOV.
Data jsou k dispozici jak uživateli, tak provozovateli DČOV.
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Na základě většinového stanoviska a doporučení zastupitelů proběhly
a probíhají další kroky. Nechali jsme aktualizovat ekonomickou analýzu
k variantní studii odkanalizování obce společností ProVenkov Brno
a také dopracovat hydrogeologický posudek společností Vodní zdroje
Chrudim pro možnost decentrálního čištění. Vzniká studie, porovnávající výhody a nevýhody decentrálního a centrálního systému v obci.
Je připravována dokumentace pro eventuální žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí. Pomáhá nám v tom společnost Vodam Hranice
na Moravě. Na jedné z konferencí v obci Starkoč vystoupil také ministr
životního prostředí Miroslav Brabec, který tento koncept podporuje,
a právě Ministerstvo ŽP nabízí finanční podporu při realizaci.
Nic však nechceme podnikat dál bez širšího názoru vás, občanů a vlastníků nemovitostí v obci. Proto vás srdečně zveme na veřejnou besedu
s názvem KANALIZACE V ČISTÉ. Uskuteční se ve čtvrtek 19. 3. 2020
od 17 hod v kulturním domě. Chceme vám představit model monitorovaného systému domovních čistíren odpadních vod. Vystoupí starosta
obce Starkoč, kde tuto variantu rozjeli před pár lety. Zástupce výrobce
domovních ČOV vysvětlí a ukáže, jak čistírny a monitoring fungují. Nastíníme záměr obce ohledně možného financování, vč. spolufinancování
vlastníků. Také předložíme návrh vlastního provozu a s tím spojených
povinností, nákladů a úspor. Přijďte získat konkrétní informace, přijďte
se zeptat a sdílet s námi váš názor.
Jestli se v Čisté rozhodneme řešit čištění odpadních vod tímto způsobem, záleží pouze a jenom na našem zájmu. Při dostatečném počtu zapojených nemovitostí budeme moci postupovat dál. Dle dotačního titulu
to musí být nejméně 30 %, což odpovídá více než 100 nemovitostem.

Argumenty a motivy zastupitelů
Z řady diskuzí o centrální kanalizaci a domovních čistírnách odpadních
vod předkládáme názory pro a proti.
Centrální řešení – myšleno jako hlavní kanál sbírající odpadní vody z jednotlivých nemovitostí přípojkami s napojením na kanalizaci v Benátkách. Odtud pak odpadní vody směřují do Litomyšle na centrální ČOV.

Faktor, veličina
Investiční náklady na celou
obec
Spoluúčast vlastníka
nemovitosti
Provozní náklady

Zemní práce
Využití odpadních vod
Provozní starost
Servis, kvalita vyčištěné
vody
Omezení každodenního
života
Ekologický přínos
Řešení pro každou
nemovitost

Decentrální řešení – myšleno jako domovní čistírny odpadních vod umístěné u každé nemovitosti (pokud o to vlastník stojí). Čištění probíhá
přímo v čistírně se zachytáváním vyčištěné vody v akumulační nádrži
a následným zasakováním do země či rozstřikem na pozemku vlastníka.

Centrální řešení
80 – 130 mil. Kč (dle typu kanalizace)
Možnost dotace max 55 - 65 %
Na přípojky.

Decentrální řešení
35 – 50 mil. Kč
Možnost dotace max 60 %
Stanovena paušálně na ČOV + elektroinstalace v objektu.

Cenu za m3 stanoví provozovatel ČOV Litomyšl +
Benátky.
Náklady na elektřinu hradí vlastník nemovitosti
pouze u tlakové kanalizace (čerpadlo).
Nutnost výkopů vmístních komunikacích, silnici III.
třídya dalších veřejných prostranstvích + přípojky.
Odpadní vody skončí v centrální ČOV v Litomyšli.

Cenu za roční provoz stanoví provozovatel systému, tj.
obec.
Náklady na elektřinu hradí vlastník nemovitosti vždy
(dmychadlo, řídicí jednotka).
Nutnost výkopů na pozemcích vlastníků nemovitostí.

Odpadní vody lze využít k rozstřiku, příp. jsou
zasakovány.DČOV je potřeba pravidelně odkalovat.
Opravy zajišťuje vlastník (obec). Uložené potrubí lze Opravy zajišťuje vlastník (obec). Plášť DČOV lze
považovat za nadčasový, technologii bude nutné v čase
považovat za nadčasové, technologii bude nutné
nahrazovat.
v čase nahrazovat.
Servis nutný, pravidelný, vč. kontroly čistoty vody.
Servis minimální, starost o čistotu vody leží na
centrální ČOV vLitomyšli. Kvalita vyčištěné vody je Starost leží na provozovateli, potažmo vlastníkovi
nemovitosti. Kvalita vyčištěné vody je dostačující.
vysoká.
Žádné
Částečné. Do DČOV nelze lít vše a v neomezeném
množství.
Významný. Odpadní vody nebudou nadále
Významný. Odpadní přečištěnévody budou zasakovány
zasakovány do podloží, odtečou do Litomyšle.
do podloží. Voda zůstává v krajině.
Možné. U nemovitostí vzdálenějších od centrálního Možné prakticky vždy za stejných/srovnatelných nákladů
potrubí se zvyšují náklady.
u všech.

ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 14. 1. 2020 projednalo
a schválilo:
- Proplacení nevyčerpané dovolené starostovi za rok 2019.
- Dohodu o vzájemné spolupráci obce Čistá a Mikroregionu
Litomyšlsko při společné péči o dřeviny v obci.
- Záměr prodeje pozemku p. č. 6363.
- Rozpočet na výstavbu KODUS (komunitní dům seniorů) pro účely
podání žádosti o dotaci na MMR.
- Podání žádosti o dotaci na vybudování herních prvků v blízkosti
areálu TJ Sokol a na dalších místech v obci z programu Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku MMR.
- Podání žádosti o dotaci na vybudování Fuchsovy vyhlídky
z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji.
ZO neschválilo:
- Zpracování projektové dokumentace na prodloužení plynovodu
k lokalitě „za Kutovými“.
ZO pověřilo:
- Radu obce: vyhodnocením Programu rozvoje obce, přípravou
žádosti o dotaci na herní prvky.
ZO vzalo na vědomí:
- Potřebu vytvořit během letošního roku nový strategický dokument
Program rozvoje obce na následující období.
- Termín druhého opakovaného veřejného projednání územního
plánu obce dne 26. 2. 2020 od 16 hod. v kulturním domě.
- Informaci o možnosti poskytnutí členům ZO mimořádnou odměnu.
- ZO navrhlo doporučit organizátorům Charitativního rybářského
plesu využití části výtěžku z akce pro účely místní ZŠ a MŠ.
- Děkovné dopisy od ředitelky Linky bezpečí za finanční podporu
a od předsedkyně Společnosti česko – německého porozumění
za dobrou spolupráci a akce spojené s instalací zvonu Mikuláš.
- Stanovisko petičního výboru, doporučení a požadavky pramenící
z diskuze na jednání ZO ve věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“.
- Rozpočtové opatření č. 8/2019.
- Výši schváleného poplatku představenstvem LIKO SVITAVY a.s.
na rok 2020 za svoz a odstranění komunálních odpadů ve výši 708
Kč na občana a rok.
- Informace o aktivitách v oblasti čištění odpadních vod v obci
a připravované veřejné besedě.

- Přehled předpokládaných žádostí o dotační podporu v roce 2020.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná, anonymizované zápisy z jednání
jsou zveřejňované na webových stránkách obce, kompletní zápisy pak na
obecním úřadě.
Rada obce se na svých lednových a únorovém jednání zabývala
a schválila:
- Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Čistá s platností od 1. 1. 2020.
- Nařízení č. 1/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací,
na nichž se nezajišťuje zimní údržba.
- Konání kulturních a společenských akcí v kulturním domě
v následujícím období.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122018249/VB/1, parcela 7190 – kNN, NN se společností ČEZ Distribuce
a.s. za jednorázovou úhradu 1200 Kč.
- Rozpočtové opatření č. 8/2019, kterým se upravily celkové příjmy
na 26 434 780 Kč a celkové výdaje na 22 978 480 Kč. Rozpočtová
rezerva byla upravena na 3 456 300 Kč.
- Příspěvek formou daru Oblastní charitě Nové Hrady ve výši 5 000 Kč.
- Vyřazení automobilu Škoda PickUp v účetní hodnotě 9 114 Kč
z evidence ke dni 29. 2. 2020.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce a.s. č. IV-1220202013/VB/01, parcela 568/2 – kNN. Jedná se o zřízení odběrného
místa pro KODUS.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností
GasNet s.r.o. na pozemku p. č. 664. Jedná se o přeložku STL plynovodu
v souvislosti se záměrem budovat chodník.
- Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících se společností GridServices s.r.o. související
s přeložkou plynárenského zařízení kvůli chodníku.
- Koupi osobního automobilu Ford Transit za cenu 50 tis. Kč.
- Zadání přípravy žádosti o dotaci na Fuchsovu vyhlídku Regionální
rozvojové agentuře Pardubického kraje z Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech MMR. Za předpokladu získání
dotace souhlasí RO s realizací a financováním akce.
- Bezplatné zapůjčení party stanu Charitě Polička na charitativní den
v červnu 2020.
- RO doporučila možný vznik pracovní skupiny v záležitosti „farma“ až
dle výsledků aktuálně probíhajícího odvolacího řízení.
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- Úlevy a osvobození u poplatků za komunální odpad na základě
předložených písemných žádostí.
- Bezplatný pronájem části pozemku p. č. 372 za účelem umístění
včelích úlů.
- RO doporučila bezplatný převod zaplocené a užívané části pozemku p.
č. 2316/15.
- RO doporučila připravit koncepci využití lokality „Benátská louka“ pro
možnou výstavbu RD.
- Příspěvek Římskokatolické farnosti, proboštství Litomyšl ve výši
5 tis. Kč na obnovu srdce zvonu sv. Jana a Pavla umístěného ve věži
kostela sv. Mikuláše. Příspěvek bude poskytnut v případě, kdy
proboštství získá dotaci z Pardubického kraje.
- Podporu při údržbě kulturní památky čp. 171 formou technické
výpomoci.
Rada obce neschválila:
- Objednávku „omalovánek 1. pomoci“ dle předložené nabídky.

- RO nedoporučila prodej části pozemku p. č. 6198 do doby, nežli bude
jasný koncept celé lokality.
- Podporu stacionáře Škola života, Frýdek – Místek formou nákupu
dárkového balíčku v hodnotě 1 tis. Kč.
Rada obce vzala na vědomí:
- Možnosti vytvoření strategického dokumentu Program rozvoje obce.
- Aktuální situaci u veřejně prospěšných pracích v roce 2020.
- Možnosti příspěvků do tomboly na obecní babský bál.
- Přehled podaných žádostí o dotace na rok 2020 a následující.
Jednání rady obce jsou neveřejná. Zápisy z jednání jsou ukládány na
obecním úřadě, pro své potřeby je dostávají k dispozici zastupitelé obce.
Pozvánka na jednání ZO
Zveme Vás tímto na další veřejné jednání zastupitelstva obce, které
se uskuteční 21. 4. 2020 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ.

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jednou z netrpělivě očekávaných akcí školy je každoroční zimní pobyt
ve Staré Vsi u Rýmařova. Letos jsme se již po desáté vypravili do známých míst, a kupodivu po desáté jsme měli štěstí na dobré sněhové podmínky. V pondělí 6. ledna nám nabídlo svou náruč zasněžené podhůří
Jeseníků se svými chaloupkami roztroušenými ve stráních kolem silnice.
Na konci cesty nás přijala do své teplé náruče chata Orientka. Po obědě
začínal bohatý program, zahrnující celodenní výuku lyžování, každý
večer koupání v bazénu se slanou vodou, hry na sněhu i v chatě, procházky přírodou a večerní zábavný program. Před odjezdem nechyběla
ani očekávaná tradiční diskotéka. Naší letošní výpravy se poprvé v historii akce účastnila celá škola, to nám udělalo velkou radost. Unavení, ale
spokojení jsme se ve čtvrtek 9. ledna v pozdních odpoledních hodinách
vrátili domů. Už teď se všichni těšíme na příští zimní pobyt.
V lednu nám také začala plavecká výuka v litomyšlském bazénu. Celkem
žáky čeká 10 dvouhodinových lekcí, které jsou plánovány až do 2. dubna.
Doprava na plavecký výcvik bude žákům i letos hrazena z projektu
„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020“.
V úterý 28. ledna přijel do školy p. Pavel Jasanský s programem nazvaným „Muzikohrátky a bubnování“. Díky své bohaté výbavě v podobě
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afrických bubnů, ozvučných tyčí a dalších rytmických nástrojů vzal na pár
chvil žáky školy na výlet mezi domorodé kmeny v západní Africe. Všichni
si vyzkoušeli bubnování a dozvěděli se něco o pojmu muzikoterapie,
která se v poslední době dostává do popředí v oblasti obnovy duševního
zdraví.
Dopravní výchova se stala nedílnou součástí výuky na základních školách. V letošním roce žáci 4. a 5. ročníku využili nabídku programu SVČ
v Litomyšli, který v pěti lekcích přináší dětem možnost porozumět
dopravním situacím v silničním provozu, a to jako chodci i cyklisté.
V lednu absolvovali teoretickou část a na konci června je čeká praktická
část a test, který ukáže, jak jsou připraveni na pohyb v dopravním provozu. Úspěšní řešitelé testu i praktických zkoušek získají jako odměnu
průkaz cyklisty.
Ve čtvrtek 6. února školní družina vyrazila do Litomyšle na „Kubovu olympiádu.“ Účastnilo se jí deset školních družin ze základních škol z Litomyšle a okolí. Na deseti různých stanovištích bojovalo celkem 100 dětí ve
věku do devíti let o co nejlepší umístění. Sportovní odpoledne se všem
dětem líbilo a za svou účast i výkony si domů odvezli krásné medaile.
za kolektiv ZŠ Miloslava Siglová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V mateřské škole jsme v novém kalendářním roce přivítali novou milou
školní asistentku paní Marcelu Půlkrábkovou.
V prvních týdnech si děti užily mnoho legrace. Dočkaly se sněhu i zimních
radovánek. Stavěly sněhuláky, koulovaly se a kreslily do sněhu. Děkujeme panu Vašinovi, který do MŠ vyrobil nové krmítko pro ptáčky, které
můžeme v tomto chladném období pomoci nakrmit. Radostné chvíle
nám přivezlo divadlo „U dvou sluncí“ se svojí naučnou pohádkou – Jak se
Honza rytířem stal.
Starší děti ze Včeliček navštívily místní knihovnu. Seznámily se s chodem knihovny, vysvětlili jsme si, jak se s knihou může zacházet a ty nejoblíbenější jsme si prohlédli. Paní učitelky dětem vysvětlily, kdo je pan
spisovatel, ilustrátor nebo co znamená Braillovo písmo.
Ve školce proběhl i mezi dětmi oblíbený „Hračkový den“, kdy si děti
mohou přinést do školky svoji oblíbenou hračku, se kterou si celý den
hrají... Tentokrát byly děti opravdu nadšené, protože si většina přinesla
hračku, kterou jim k Vánocům přinesl Ježíšek.
Největší úspěch v měsíci lednu měl tzv. ,,Ledový den“, kdy jsme začarovali školku a zmrazili ji do Ledového království. Děti experimentovaly
s pokusy, tvořily barevná prostírání nebo tančily na oblíbené zimní písně.
Děti přišly v tento den tematicky oblečené. Z holčiček se staly Anny

a Elzy, kluci byli oblečení například za sněhuláka Olafa nebo s námi ladili
do modré barvy. Také paní učitelky s asistentkami se proměnily
do postav z Ledového království.
Každý čtvrtek se vydávají Včeličky autobusem na lekci plavání, kde se
zatím naučily plavat s rukávky a páskem, vyzkoušely si různé hry ve vodě
s gumovými zvířátky. Plavaly s kelímkem a deskou, skákaly do vody, chodily přes lávku, potápěly se s brýlemi a někteří již skákaly do vody ze skokanského můstku. I přes časté nemoci chválíme naše otužilce, kteří to
nevzdali a jezdí dál. Děti mají po lekci odměnu v podobě času ve vířivce,
která děti baví svým bubláním a měnícími se světelnými efekty.
Závěr měsíce jsme ve školce zakončili hudebním programem
„Muzikohrátky“. Děti si poslechly i vyzkoušely netradiční hudební
nástroje z celého světa. Nejvíce si užily hraní na velké bubny v rytmu Afriky. Na závěr programu děti relaxovaly na koberci při poslechu zvonkohry
„Koshi“, kterou jsme se pro její nádherný a uklidňující zvuk rozhodli
zakoupit do MŠ.
V následujícím čase chystáme pro rodiče besedu s odborníkem na téma
„Nástup dítěte do ZŠ“, zavítáme na pohádku do kina v Litomyšli
a budeme se těšit na blížící se karneval.
za kolektiv MŠ Denisa Rabová
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Při příležitosti Dne učitelů 28. 3. přejeme všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na výchově
a vzdělávání našich dětí, mnoho zdraví, pozitivní nálady a dalšího odhodlání do jejich záslužné práce.
Mgr. Petr Dřínovský

SPOLKY

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasičský ples
I na jubilejní 40. hasičský ples jsme s dětmi nacvičovali vystoupení. S
malými dětmi jsme nacvičili taneček. Všechny nás to moc bavilo a děti to
na plese zvládly skvěle. Nebyl to obyčejný taneček, ale děti měly na sobě
svítící tyčinky. Potlesk v sále byl krásnou odměnou pro všechny. Starší si
připravili scénku s názvem „Jak to nemá vypadat při zásahu“. Scénka byla
o tom, že se po hádce mladého páru ve svém modrém trabantu vyboural
Kryštof na místě, kde je to běžné a takových nehod tam je více. Známí
rybáři jako obvykle trávili čas u rybníka a opět byli svědky této nehody.
Zavolali na tísňovou linku, kde už je moc dobře znají. Hasiči přijeli celkem
brzy a všichni ukázali to, co by se nemělo u ostrého a pravého zásahu dít.
Při spoustě scén děti dokázaly rozesmát všechny. Daly do toho mnoho
energie a scénka se jim neskutečně povedla. Nakonec jsme se všichni
uklonili a užívali si potlesku, který je velkou odměnou za naší pílí při
všech trénincích.
Nyní už je čas na to, abychom se pomalu začali připravovat na naši
sezónu závodů. Protože s hadicemi a proudnicí nás to prostě bavíííííí.
Kristýna Binková
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HC ČISTÁ, Z.S.
Hokejový ples
Stalo se již milou tradicí v Čisté, že plesovou sezónu otevírá Hokejový ples. Letos to byl v pořadí již sedmý. O velmi dobrou náladu se starala skvělá
kapela Rytmik. Hrála, co jí síly stačily. Samozřejmostí na našem plese je kulturní vložka, o kterou se tentokrát postarala taneční skupina Bailandoras
z Osíka. A co by to bylo za Hokejový ples, kdyby se nepředvedli na scéně i samotní hokejisté. Ples zahájili originálním nástupem na kolečkových
bruslích a nechybělo ani tak populární půlnoční překvapení, o které hokejisté ani letos návštěvníky neochudili. S originálním vystoupením sklidili v
zaplněném sále velký úspěch.
Závěrem bych chtěl chválit a děkovat. Velkou pochvalu bych poslal do plesové kuchyně, kde vládl šéfkuchař Vašek Rambousek se svým skvělým
týmem. Dále zaslouží pochvalu všichni, kteří se o návštěvníky plesu jakkoli starali, stejně jako místnímu sboru dobrovolných hasičů, a to za skvělou
spolupráci s pomocí na plese.
A co nakonec? Velké poděkování sponzorům, bez kterých by ples nebyl takový, jaký byl. Určitě by si zasloužili, abych tady jmenoval všechny, ale to
bohužel nejde. Tak aspoň pár – Obec Čistá, KKZP – Ing. Jan Kocourek, Štěpán Maiwald – zemědělec, restaurace U Kolji, Ing. Petr Zavřel. I těm ostatním
samozřejmě patří velké díky.
Do diáře si můžete zapsat termín VIII. hokejového plesu, který se uskuteční 8. 1. 2021. Tak se na vás za rok zase těšíme...
za HC Čistá, z.s. Jiří Elčkner

TJ SOKOL

VELIKONOČNÍ DIVADLO A ZÁBAVA
TJ Sokol Čistá srdečně zve na
Estrádní vystoupení souboru Jožina Janouška
10. 4. 2020 od 18:00 v kulturním domě v Čisté.
Následuje velikonoční taneční zábava.
Vstupné na obě akce: 100 Kč
Možnost rezervace od 16. 3. 2020 u p. Jiřího Stibůrka, tel. 739 838 910
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KONALO SE
Setkání u lípy
Silvestrovský maratón vystřídalo vábivé pokoušení novoročního sluníčka, a tak se tentokrát u Fajmonovy lípy sešlo rekordních osm desítek
Čisťáků všech generací, poník a několik psů. Zdravé povětří, degustace
všemožných dobrot a hlavně – pobejt pospolu.
Má sílu ta prastará lípa na dávné spojnici cest. Ač torzo, žije a spojuje
k životu pod kopcem v údolí i dnes. Dobrý rok celé vesnici pod lípou i lípě
samé!
Mgr. Pavel Kuře

Tříkrálová sbírka 2020
Dne 11. 1. 2020 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Letos nám počasí celkem přálo, a proto všechny skupinky vyrazily s nadšením vybírat peníze
do svých kasiček, aby tak pomohli lidem v nouzi. Moc děkujeme všem,
kteří přispěli. Letos se podařilo vybrat úžasnou částku, a to 41 817 Kč. To
je o 6 485 Kč více než v loňském roce. Je vidět, jak jsme v obci štědří a
chceme pomáhat druhým. Veliké díky patří zejména všem dětem, které
se aktivně zapojily, stejně jako jejich vedoucím. Společně se vydali za
zpěvu a dobré nálady žehnat lidem do domů štěstí a pohodu do nového
roku 2020 pro dobročinnou věc.
Kristýna Binková
VEDOUCÍ

KOLEDNÍCI

Aneta Klusoňová
Veronika Binková
Pavlína Klusoňová
Šimon Hladík
Eva Vojáčková
Marie Klusoňová
Štěpán Vojáček
Tereza Kovářová
Karolína Kuřová
Jana Lenochová
Adéla Elčknerová
František Lenoch
Vojtěch Filipčík
Jiřina Filipčíková
Jakub Kuře
Arnošt Maiwald
Dominika Jůzová
Veronika Jůzová
Zuzana Behrová
Denisa Bačovská
Honza Holec
David Hladík
Denisa Dřínovská
Matyáš Maiwald
Karolína Kuřová
Aneta Cvrková
Natálka Cvrková
Kristýna Ficková
Tereza Hanusová
Mariana Maiwaldová Anežka Maiwaldová
Edita Maiwaldová
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VYBRANÁ ČÁSTKA
4 548 Kč

3 402 Kč

10 157 Kč

5 589 Kč

6 541 Kč

3 390 Kč

4 499 Kč

3 691 Kč

Velikonoční setkání
u Fajmonovy lípy
se uskuteční v pondělí 13. 4. 2020 v 14:00.

Příjemná procházka jarní přírodou bude spojená
s degustací donesených pochutin.
Tradiční setkání proběhne za jakéhokoliv počasí.

ZPRÁVY Z LESA
Něco o „zimě“
Tak nám ta zima končí… Že svatý Martin na bílém koni zas tak často
nejezdí a že Vánoce bývají na blátě, už jsme si tak nějak zvykli. Ale že sníh
není v nějakém rozumném množství ani v lednu a únoru, na to si zas
budeme asi zvykat těžko. Z posledních deseti let bylo osm meteorologicky rekordních, co se týká nejvyšších průměrných teplot nebo nízkých
srážek. Na ten letošní rekord máme zaděláno už teď. Po suchém podzimu následovala dost suchá zima. Zásoby vody akumulované ve sněhu
se letos počítají jen v nízkých desítkách procent obvyklého množství.
Obvykle byly uložené na horách a významné množství i v pahorkatinách.
Při jarním nárůstu teplot napřed odtály zásoby v nižších polohách,
a pokud oteplení nebylo moc prudké (nebývalo to rozhodně často), voda
částečně odtekla a částečně se vsákla. S postupem jara pak docházelo
k uvolňování vodních zásob z vyšších poloh, které stále dosycovaly
ty spodní. Minimálně letos to tedy nevypadá moc dobře. Posledních
několik let se jaro dostavuje o několik týdnů dříve, takže vegetace vypije
jarní vláhu a letní obvykle suché období se prodlužuje. Klimatické prognózy už dokonce počítají se zánikem dvou ročních období. Předcházející
text vznikal v Krkonoších, kde se v polovině února dalo jezdit na běžkách

v mokrém sněhu jen od 1000 metrů nadmořské výšky nahoru, níže byl jen
ostrůvkovitě. Svahy byly bílé prakticky jen na sjezdovkách s umělým sněhem.
Co s tím? Než vyřešíme příčiny, nezbyde, než se přizpůsobit. Při sázení
stromů (nejen v lese) budeme muset vyzvedávat dřeviny raději s kořenovým balem a sázet je ve větší míře na „podzim“, tj. možná před Vánocemi
nebo asi i v „zimě“, aby měly nějakou šanci se uchytit. U přírodních sort
budeme rádi za přirozenou obnovu ze semen nebo i výmladků, na rozdíl
od minulosti už nebudeme tolik moci určovat, kde co poroste, ale základ
budou odolné (spíše pionýrské) druhy uměle doplňované těmi hospodářskými. Jedinou možnou strategií je obnovovat a zakládat lesy v pestrých
druhových směsích a udržovat v nich příznivé prostředí pro růst a vývoj
všech generací současně. Jen u takových porostů můžeme doufat, že
odolají tlaku prostředí a les zůstane v nějaké (i když asi ne dnešní)
podobě zachován i do budoucna. Trochu optimismu nakonec: regenerační síla lesů je obdivuhodná!
Ing. Milan Hron,
odborný lesní hospodář obce Čistá
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JINÉ
Staré litrbašské pověsti

Pozorní z vás postřehli, že jsme z pověstí o Masných krámech přeskočili
druhou část. O tu nepřijdete, jen při pohledu optikou dneška (včetně
komentářů a souvislostí v podání překládajícího) je prohození 2. a 3. části
pro čtenáře příznivější.

8. Masné krámy
(3. část)
Z hospodářství Niklasových* č.p. 56 se přiženil jeden potomek na hospodářství „Tschumpových“** č.p. 82. Odtud příjmení Sobola. Ten jednou
oral na zadním poli***. Bylo kolem večera, tu přišel od Masných krámů
muž a přistoupiv k němu zeptal se ho, zda od něj nechce koupit nějaké
maso. Odpověděl, že ne. Muž byl však neodbytný a řekl: „Přece jen Vám
maso přinesu!“ Po těch slovech odešel k Masným krámům. Sedlák oral
až do západu slunce. Protože mu ale zbývaly už jen dvě brázdy, oral dál,
neboť chtěl práci dokončit. Tu uviděl náhle přicházet k sobě toho samého
muže s putnou masa na zádech, ze které visely lidské nohy. Plný strachu
nenašel čas, aby vypřáhl koně, nýbrž přeřízl rychle postroje, posadil se na
jednoho koně a uháněl domů. Muž ho ale pronásledoval. Už blízko vesnice na místě, kde dnes stojí kříž, spadl sedlák z koně. Sice se zvedl,
ale ztratil řeč. I když se dožil stáří, zůstal němým. Ve vysokém věku onemocněl a požádal kněze o přijetí svátosti nemocných. Knězi všechno
napsal. Když cítil, že se přiblížila jeho poslední hodina, ukázal na hodiny

Torzo křížku před restaurováním – jaro 2016

a skoro po hodině zas na okno, přičemž náhle vyřkl: „Už jdu!“ To byla
jediná slova, která po pádu z koně vyslovil. Na místě pádu byl vystaven
kříž****, který je k vidění dodnes.
Poznámky překládajícího:
*statek č.p. 56 na dolním konci, kde se říkalo po litrbašsku „Nikala“, obývala m.j. rodina Lebedova. Dnes majitelem p. Petrů.
**hospodářství č.p. 82 s výměnkem, kde se říkalo „Tschumpa“ (vysl.
čumpa), obývala rodina Sobolova. Dnes majitelé Lenka a Martin Stříteští.
***pole za dnešním Jiráskovým údolím (resp. za jeho pokračováním
k Brlence) směrem k Janovu.
****nejstarší dochovaný kříž v extravilánu obce, zakreslený již na staré
císařské vojenské mapě. Torzo kříže stáří cca 200 let na původní základové desce východně od domu č.p. 82 bylo obnoveno v roce 2016 m.j. dle
malovaného obrazu nákladem Pardubického kraje a obce Čistá, o zvelebení místa se velmi přičinili Lenka a Martin Stříteští. Důvod zbudování
křížku objasnil až překlad této pověsti.
Z německého originálu „Lauterbach – Heimatsbuch eines deutschen
Dorfes im Schönhengstgau“ volně přeložil a doplnil
Mgr. Pavel Kuře

Křížek po restaurování – září 2016

Co popřály děti Mikulášovi
I v přívalu lidí a zážitků v kulturním domě při
svěcení zvonu Mikuláš (a poté ve vestibulu
obecního úřadu) byla (a jsou) těžko k přehlédnutí originální výtvarná dílka našich školních
dětí. A kdyby snad přece… Co že to popřály
zvonu Mikuláš?
„Ať tvoje srdce bije pro nás.“
„Ať tě příští rok sluníčko zahřeje.“
„Ať rozesměje všechny, co jdou okolo.“
„Ať se ti u nás dobře zvoní.“
„Ať tvoje srdce bije navždy.“
„Ať se ti u nás dobře bimbá.“
„Ať už tě nikdo neodveze.“
„Milý zvone, přeji ti, ať krásně zvoníš.“
„Ať se nerozbiješ a ať dobře zvoníš.“
„Bimbej navždy.“
Vzpomínáte, co popřála Mikulášovi paní zvonařka Dytrychová?
Dodávám, že paní zvonařka připravila pro své
zaměstnance malý dárek a 24. listopadu si
společně přijeli k nám do Čisté věž se zvonem
prohlédnout a při pravidelném zvonění
poslechnout. Odvahu zůstat u zvonu při zvo-

nění prokázal vrchní slévač Miroslav Besperát,
ovšem i on se po rozhoupání dvoutunového
monstra raději hbitě přemístil do bezpečí
za trámovím zvonové stolice…
Mgr. Pavel Kuře

JEDNOTKA
SDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
vyjížděla k těmto událostem:
· 19. 1. 2020 v 12:59 technický a zdravotní
dohled při akci otužilců v obci Osík
Z důvodu vichřice Sabine jsme vyjeli
k těmto událostem:
· 10. 2. 2020 v 14:11 k odstranění spadlého
stromu přes místní pozemní komunikaci u domu čp. 355 (Benešův kopec)
· 10. 2. 2020 v 16:15 k odstranění tří spadlých stromů v chatové oblasti Brlenka
Oldřich Vašina ml.
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Vichřice Sabine v Čisté
Také naše obec pocítila, jakou sílu může mít silný vítr. V pondělí
10. 2. 2020 odpoledne gradovala intenzita vichřice, která dorazila
od západu. Přes hrozivé předpovědi meteorologů a díky zprávám z jižních a západních Čech jsme s napětím očekávali, jak to u nás dopadne.
Naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani významným škodám na majetku.
V zastavěném území obce postupně popadalo asi 5 – 6 stromů
na čtyřech různých místech. Došlo tím k zatarasení průjezdu některých
komunikací či ohrožení drátů nadzemního vedení. Občané obratem situaci nahlásili a také díky operativnímu zásahu místních hasičů došlo
k brzké nápravě.
V obecních lesích, zejména na návětrné straně od pole u katastru obce
Pohodlí, nadělala Sabine škodu na lesním porostu. Celkem se jednalo
3
o cca 40 m smrkového dřeva, které je v současné době již zpracováno.
Mgr. Petr Dřínovský

Obec Čistá ve spolupráci s nadšenými dobrovolníky Vás srdečně zvou na

IX. OBECNÍ BABSKÝ BÁL
v sobotu 14. 3. 2020 od 20:00
do kulturním domu Čisté.
Dostavte se nejlépe v maškarním
kostýmu nebo masce.
Předtančení, promenáda masek, tombola,
domácí kuchyně
a jiné občerstvení zajištěno.

Hudba „KDO MÁ ČAS”
Místenky v předprodeji od 19. 2. 2020
na Obecním úřadě Čistá, tel. 461 634 903.
Obec Čistá zve na veřejnou
besedu s občany na téma

KANALIZACE
V ČISTÉ
ve čtvrtek 19. 3. 2020

od 17:00
v kulturním domě v Čisté.
Vystoupí:
- starosta obce Starkoč
- starosta obce Trstěnice
- zástupce společnosti Abplast
Pohodlí
- zastupitelé obce Čistá
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Obec Trstěnice a Obec Čistá pořádají

Dechová kapela DOLNOVANKA vás zve
na

10. ročník dechového festivalu

KŘEST SVÉHO NOVÉHO CD

MÁJOVÁ KŘÍDLOVKA

dne 29. 3. 2020 od 15:00 do 20:00
do kulturního domu v Čisté.
HOSTÉ:
VYSOČINKA Tomáše Vodrážky,
zpěvačky VESELKY Ladislava Kubeše
a KRAJANKY Václava Hlaváčka,
Ivana Jelínková a Ivana Zbořilová.

dne 2. 5. 2020 od 13:00

v přírodním areálu za školou v Trstěnici, v případě nepříznivého počasí v kulturním domě v Čisté

UČNIKUJÍCÍ:

Vstupné dobrovolné:
doporučený příspěvek na pronájem sálu ve výši 150 Kč.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Místenky možno objednat
u Radka Klusoně tel.: 603 374 695.

Malá muzika NAUŠE PEPÍKA, DOLNOVANKA, TÚFARANKA ze Šakvic
Jako host jubilejního ročníku vystoupí: Olinka BARIČIČOVÁ a kamarádi

Programem bude provázet Radek Klusoň
Vstupné 150 Kč, bohaté občerstvení zajištěno

REKAPITULACE PLÁNOVANÝCH AKCÍ
7. 3. 2020, sobota od 14:00

dětský karneval

kulturní dům

Svá životní jubilea v měsíci lednu
oslavili:
Vlasta Čapková
Jaromír Kadidlo
Jiřina Janáková
Marie Vomáčková

14. 3. 2020, sobota od 20:00

Obecní babský bál

kulturní dům

19. 3. 2020, čtvrtek od 17:00

veřejná beseda – kanalizace v Čisté

kulturní dům

29. 3. 2020, neděle od 15:00

DOLNOVANKA, křest CD

kulturní dům

10. 4. 2020, pátek od 18:00

Velikonoční divadlo a zábava

kulturní dům

Našim občanům
gratulujeme.

13. 4. 2020, pondělí od 14:00

setkání u Fajmonovy lípy

Fajmonova lípa

15. 4. 2020, středa od 15:00

zápis do školy

budova základní školy

Májová křídlovka

přírodní areál Trstěnice
nebo kulturní dům

2. 5. 2020, sobota od 13:00
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