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BYDLENÍ PRO SENIORY

Stále se posouváme. Proběhla veřejná prezentace studentských prací,
a to v kulturním domě 4. 6. 2019. Za účasti samotných studentů
i vedoucího práce měli příchozí možnost zhlédnout pět různorodých
návrhů. Od třípodlažní budovy s pavlačemi, přes budovu ve tvaru
písmene L nebo U, až po návrh několika samostatných domků
„rozházených“ po celém pozemku. Celou atmosféru nám zpříjemnily
napečené dobroty některých členek „babince“, za což velmi děkujeme.
Jedním z cílů besedy bylo vyvolat diskuzi mezi diváky a získat jejich
názory. To se velmi dobře podařilo. Zaznělo mnoho komentářů, nápadů,
souhlasných i nesouhlasných názorů. Také na základě těchto postřehů
došlo ke specifikaci zadání pro projektanty. Obec osloví několik

projekčních kanceláří a vybere jednu, které bude zadáno vypracování
projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
Vyvíjí se též situace u přeložky vysokého napětí. Rada obce schválila
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce na základě konkrétního projekčního návrhu. Aktuálně
probíhá získávání vyjádření všech dotčených orgánů. Poté půjde záměr
na stavební úřad. Po vydání územního souhlasu proběhne výběrové
řízení na realizátora stavby.
Bannery se všemi návrhy, stejně jako modely staveb a fotoknihy jsou
vystaveny ve vestibulu obecního úřadu.
Zastavte se podívat.

V celé Čisté je více než 12 km vodovodního potrubí. Mnoho metrů
a úseků litinového vedení bylo v minulých obdobích vyměněno
za nadčasový polyetylen. Stále však zůstává necelá polovina
v původních materiálech, což bývá předmětem četných poruch – zejména
v jarním období, kdy rozmrzá podloží.
Také v letošním roce bychom rádi zase nějaký ten kus obnovili.
V plánu jsou dva úseky. Ten delší od čp. 179 podél budoucího domu pro
seniory, podél bytovek až k příjezdu k čp. 245. A ten kratší z redukční

OPRAVA VODOVODU

PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA OBCI
V průběhu letních měsíců dojde k obměně pracovníků obecního úřadu.
A to hned ve třech případech. Pan Augustýn Vonšák odchází
do zaslouženého starobního důchodu a paní Romana Křivková a paní
Michaela Kmošková přecházejí na jiné, kýžené pracovní pozice.
Rád bych všem třem velice poděkoval za jejich práci pro obec a v obecních

záležitostech. Také jim ze srdce přeji, aby jim nadcházející životní etapa
přinášela spokojenost po všech stránkách.
Místo nich nastoupí paní Marcela Minářová, slečna Kristýna Binková
a pan Lukáš Stibůrek. Vítejte v našem týmu a těším se na spolupráci.

Mgr. Petr Dřínovský

šachty pod základní školou do prostoru před hasičárnou. Celkem cca 700
m.
Pokud to bude technicky možné, předpokládáme realizaci většiny trasy
řízeným protlakem. V místech jednotlivých přípojek a také při křížení
s dalšími inženýrskými sítěmi bude samozřejmě nutné provést otevřený
výkop a přepojit na nové potrubí. K vlastním zemním pracím by mělo dojít
zejména v období od července do října letošního roku. Na základě
poptávkového řízení byla vybrána společnost Vodovody s.r.o. Litomyšl.
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ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Jedním z nejkomplikovanějších a zároveň velice citlivých témat je,
a to nejenom pro současné zastupitelstvo, rozhodnutí, jak budeme
likvidovat naše odpadní vody. Zákon je neúprosný a od ledna letošního
roku platí novela vodního zákona č. 254/2001 Sb. (ve znění zákona
č. 113/2018 o vodách), která mění nakládání s odpadní vodou, ale
neukládá obci nutnou povinnost vybudovat veřejnou kanalizaci. Každý
producent odpadních vod, resp. majitel nemovitosti je odpovědný
za jejich následnou likvidaci.
Cítíme odpovědnost nejenom před zákonem, ale hlavně vůči životnímu
prostředí a dalším generacím. Současná situace je dlouhodobě
neúnosná a skrz na skrz nevyhovující. Již delší dobu je patrná snaha
místních obyvatel chránit prostředí, ve kterém žijeme. Cítíme obavu
z nevratného poškození podzemních vod. Také z těchto důvodů i nadále
zvažujeme, jak řešit odpadní vody v obci systematicky a koncepčně.
Aktuální snaha zastupitelů obce má za cíl doporučit v dohledné době
optimální, konkrétní variantu, jak s odpadními vodami naložíme. Ke
správnému rozhodování je potřeba mít dostatek objektivních informací.
Proto měli zastupitelé možnost absolvovat připravené semináře
s vodohospodáři, projektanty, hydrogeology a dalšími odborníky.
Postupně náš navštívili Ing. Mrzena (Vacuum Global, Teplice), Ing.
Sládek a Ing. Přecechtěl (ProVenkov, Brno), Ing. Rec (Rec projekt,
Pardubice), Ing. Matuška (Vodam, Hranice), Ing. Pavliš, Ing. Komberec
a Ing. Tefr (Vodní zdroje, Chrudim). Účastnili jsme se odborného
semináře na téma „Venkov a odpadní vody prakticky“ v Brně, absolvovali
jsme exkurzi do Postřelmova (likvidace odpadních vod způsobem
podtlakové kanalizace, vakuová stanice), do obce Čeperka (provoz ČOV)
a konzultovali jsme postřehy se zástupci Vodovodů Litomyšl. Chceme
naše názory dále probrat s vodoprávním úřadem MÚ Litomyšl. To vše

Jak jsme psali v minulém čísle, obec plánuje postupné budování
chodníků podél silnice III. třídy. Hlavním důvodem je zvýšení bezpečnosti
a komfortu pro chodce, zejména ty nejmladší a nejstarší. Proběhlo dříve
avizované veřejné setkání v kulturním domě (11. 6. 2019) za účasti
projektanta p. Třasáka, DiS., který podrobně představil navrženou trasu
chodníku od zastávky „Pod Sokolovnou“ až po „Hostinec U Chlebounů“.
Dopisem byli pozváni všichni vlastníci dotčených pozemků. Komentáře,
poznatky a připomínky účastníků setkání se ukázaly velice přínosné
a konstruktivní. Mnohé z nich budou do dokumentace zapracovány.
Návrh předpokládá vedení chodníku od čp. 302 po levé straně silnice (ze
směru od Litomyšle) po čp. 331. Odtud vede chodník po druhé straně,
od čp. 10 prakticky až k „Hostinci u Chlebounů“. V místě před obecním
úřadem předpokládáme rozšíření parkovacích míst. Nově je navrženo
několik parkovacích míst přes silnici naproti obchodu Coop, kam by mohl
vést krátký chodník od mostu před kulturním domem. V těchto místech
je plánován oficiální přechod pro chodce.
V celé délce (cca 2 km) je počítáno s dvoumetrovou šířkou chodníku,
s využitím stávajících propustků k odvodnění vozovky. Některé
odvodňovací potrubí bude nutné vyčistit a obnovit. Veškerá přerušení
chodníku a vjezdy k obytným domům jsou automaticky řešeny jako
bezbariérové. V jednání se SÚS (správa a údržba silnic) je dosud řešení
místa mezi čp. 257 a čp. 193, kde silnice vede přes most. Možné
překlenutí strouhy nově vybudovaným mostkem pro chodník by bylo
velice nákladné. Snad se podaří nalézt přijatelný kompromis.
Projektová dokumentace by měla být v dohledné době hotová. Rádi
bychom ještě v letošním roce získali územní souhlas a stavební povolení.
Následně chceme požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Pokud vše termínově stihneme a budeme v žádosti
úspěšní, mohla by být v příštím roce zahájena výstavba.

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA CHODNÍKŮ

proto, abychom se dokázali správně rozhodnout. Do rozhodovacího
procesu dále vstupuje zvážení investičních a provozních nákladů.
V neposlední řadě je nutné dodat, že jakémukoliv závaznému
rozhodnutí bude samozřejmě předcházet diskuze s vámi, s občany.
Důležitou roli bude hrát také stanovisko obce Trstěnice, protože
aktuálně platný PRVKÚK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací území
krajů) předpokládá součinnost obou obcí.
Nové informace přineseme v dalších číslech.

Na řadě míst je návrh trasy veden po části soukromých pozemků.
Ke stavebnímu povolení bude nutné mít souhlas vlastníků pozemků
se záměrem. V okamžiku, kdy bude chodník vybudován, proběhne
geodetické zaměření a příslušnou část obec odkoupí. Stane se tak
nejenom majitelem celé stavby, ale zejména odpovědným správcem.
Každý má samozřejmě právo o svých pozemcích rozhodovat dle svého
uvážení. Věřím, že budeme schopni společně nalézat uspokojivá řešení.
Domnívám se, že právě chodníky patří mezi taková veřejná zařízení,
která budou navždycky sloužit úplně všem.

Žádáme občany, kteří potřebují
cokoliv projednat s obecním úřadem,

o dodržování úředních hodin
(Pondělí a středa od 8 do 16 hodin).

V případě nutného jednání mimo úřední
dny prosíme o telefonickou domluvu

předem (jedná se převážně o ověřování
listin a podpisů – vzhledem k blížícím

se dovoleným a prázdninám je opravdu
nutné se dopředu domluvit).

Žádáme občany, kteří vlastní
nefunkční domácí rozhlas,

aby ho v termínu od 1. do 9. 8. 2019
přinesli na obecní úřad.

Rozhlas označte cedulkou se jménem
a číslem popisným. Prosíme, dodržujte
daný termín, v případě jeho nedodržení

nebude zařízení odebráno.
Po přenastavení budete informováni

o termínu jeho vyzvednutí.

Připomínáme, že nově jsou také
jednotlivá hlášení uchovávána

v elektronické podobě. Můžete si je
přehrát proklikem z obecních webových

stránek. Na úvodní stránce v záložce
Obecní úřad je hned první podstránka
Hlášení místního rozhlasu. V pohodlí

domova, z práce, příp. z druhého konce
světa si tak můžete všichni poslechnout,

co se v Čisté zase děje a chystá.
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PETICE
za zabránění realizace projektu „Areál termické

depolymerizace odpadových pneumatik Čistá - Pohodlí"
dle čl. 18 usnesení PČNR č. 2/1993 Sb.,

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážení,
my, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby
Pardubický kraj učinil veškeré kroky k zabránění realizace
stavebního záměru „Areál termické depolymerizace odpadových
pneumatik Čistá - Pohodlí" investora Lamione SE, Karásek 2245/1f,
Řečkovice, 621 00 Brno, IČO 29279364, který má být realizován v k.
ú. Čistá u Litomyšle a Nová Ves u Litomyšle, a to prostřednictvím
veškerých nástrojů, které jsou mu dostupné podle obecně
závazných právních předpisů. Současně pro případ, kdy se realizaci
tohoto projektu nepodaří zabránit, Pardubický kraj žádáme, aby
učinil vše k zajištění opatření na straně výše uvedeného investora k
bezpečnému nakládání s odpadem, neboť na základě jednání s
investorem konaném dne 22. května 2019 byly identifikovány níže
uvedené potenciální hrozby pro bezpečné nakládání s odpadem
zpracovávaným a produkovaným investorem v jeho závodu, které
by mohly mít vliv na zdraví obyvatel přilehlých obcí výše uvedeného
areálu:
�� Stavební záměr nebyl posouzen z hlediska vlivu na životní
prostředí procesem E1A dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů.
�� Předložená rozptylová studie je zpracována v nedostatečném
rozsahu.
�� V záměru je nepřesně a zejména nedostatečně stanoveno, jaké
všechny materiály vstupují do procesu a jaké druhy surovin,
odpadních a nebezpečných látek jsou obsaženy ve výstupních
složkách. Uvedené chemické procesy jsou v mnoha případech
popsány nepřesně se zavádějícími výsledky; jiné chemické procesy,
dotýkající se zásadního vlivu na životní prostředí, nejsou popsány
vůbec.
Technologie depolymerizace užívaná k likvidaci nebezpečného
odpadu je technologií v evropském prostředí dlouhodobě
nevyzkoušenou, a proto je na místě, aby byla podrobena dalším
objektivním analýzám. Je na místě, aby do doby jejich provedení
občané dotčených obcí nebyli vystavení riziku škody na životním
prostředí a na jejich zdraví.
Děkujeme!
Za petiční výbor:
Vacková Lenka, Pohodlí 18, Litomyšl 57001
Andrlová Marie, Dolní Újezd 687, Dolní Újezd 56961
Sejkora Miloslav, Pohodlí 56, Litomyšl 57001

HERNÍ A RELAXAČNÍ ZÓNA NA SPODNÍM KONCI
Již před několika lety diskutovali tehdejší
zastupitelé o myšlence vybudování dětského
hřiště na plácku před čp. 58. Tehdy, zejména
kvůli nesouhlasu tamějších obyvatel, bylo od
záměru upuštěno. Další krok učinilo předchozí
zastupitelstvo, když před cca rokem rozhodlo
o pořízení herních prvků. Předpoklad byl, že
budou umístěny na obecním pozemku vedle
„Dolní zastávky“.
V současnosti připravuje obec zvelebení obou
zmíněných ploch. V této souvislosti byly
osloveny zahradní architektky z Garden
servisu, aby navrhly smysluplné, estetické
a zejména funkční řešení. K plácku před čp. 58,
příjemně zastíněném vzrostlými stromy,
vznikl zajímavý návrh. Začínal slovy: „Obec
Čistá leží po březích řeky Loučné, která se vine
o b c í j a k o h a d …“ . O d h l a v y a ž k o c a s u
„čisteckého hada“ se v návrhu objevily různé
přírodní materiály, kombinované s herními
prvky, výsadbou a lavičkami. Myšlenka se ujala
a za většinového pozitivního hodnocení

zastupiteli rada obce odsouhlasila realizaci dle
návrhu. Postupně se tak můžeme těšit na
vznikající nové a věřím i příjemné zákoutí
nejenom pro menší děti a jejich rodiče.
V plánu je také realizace prostoru vedle „Dolní
z a s t á v k y “ . N o v o u v ý s a d b u , o d c l o n ě n í
kontejnerového stání a odpočinkové místo
například i pro projíždějící cyklisty se snažíme
zakomponovat do stávajícího okolí. Projekční
návrh je v pracovní verzi a je nadále doutvářen.
Také školní zahrada se rozroste o novou parádu
– víceúčelovou lanovou pyramidu.

LIKVIDACE PNEUMATIK NA POHODLÍ
Společnost Lamione SE, Brno plánuje vybudovat v areálu bývalých
Českých radiokomunikací na Pohodlí („vysílač“) linku na zpracování
rozdrcených pneumatik pyrolytickou technologií. Zástupci investora
podali na stavební úřad v Litomyšli žádost o vydání územního souhlasu.
Územní řízení je aktuálně v běhu a Obec Čistá se snaží o aktivní zapojení.
Vzhledem k tomu, že celý záměr vyvolává řadu otázek a obav, pozvali
jsme celý realizační tým na veřejnou besedu do kulturního domu.
Proběhla 28. 5. 2019 za účasti více než 80 lidí. Nejpočetnější skupinou
byli obyvatelé z Pohodlí a Nové Vsi, kterých se případná zátěž dotkne
nejvíce. Přijeli také starostové z Litomyšle, Trstěnic a Janova. Skupina
pozvaných odborníků, ve které kromě investorů figurovali také
projektant, zástupce společnosti vyrábějící příslušné technologie
a chemik, představila svůj záměr. Podrobně vysvětlili celý proces
a zodpověděli všechny dotazy, které byly položeny. Ne všichni byli
odpověďmi uspokojeni. Zejména jsme však narazili na potíž, že řada
prezentovaných informací byla velmi odborného charakteru. Proto jsme
požádali o nezávislé odborné posouzení vytipované odborníky z různých
institucí (VUT Brno, Univerzita Pardubice, AV ČR, Vodní zdroje Chrudim
a další).
Díky iniciativě obyvatel Pohodlí a Dolního Újezdu vznikla petice. Vlastně
hned několik. Nejdříve běžela elektronická verze prostřednictvím
Facebooku, poté verze papírová. Také na Obecním úřadě v Čisté
je možné petici podepsat. Je vyhotovena ve třech kopiích, přičemž jedna
bude směřovat Krajskému úřadu v Pardubicích, druhá Městu Litomyšl
a třetí Obci Čisté. Níže přikládáme její znění. Pokud se rozhodnete
k podpisu, zastavte se v otevíracích hodinách na obecním úřadě.
Snažíme se docílit toho, aby byl celý záměr posouzen procesem EIA
(Environmental Impact Assessment), neboli podrobnému zhodnocení
vlivu na životní prostředí. Výstupem je stanovisko, které sděluje, jaký
vliv může mít stavba na obyvatelstvo a životní prostředí. Jedná se
o proces, do kterého může svými připomínkami vstupovat kdokoli
z veřejnosti. Jsme v intenzivním kontaktu se starosty okolních obcí,
se stavebním úřadem v Litomyšli, odborem životního prostředí KÚ
Pardubice aj.
Investor přislíbil, že ke svému záměru vytvoří webové stránky. Zde by
měla být k dispozici nejenom sekce pro odborníky, ale zejména prostor
pro reakce na naše dotazy. První várku otázek, nejasností a pochybností
jsme investorům předali na společné schůzce, kterou inicioval starosta
Litomyšle p. Daniel Brýdl. Do uzávěrky vydání tohoto čísla nebyly slíbené
webové stránky dosud vytvořeny.
Zástupce investora pozval starosty a předsedy osadních výborů
dotčených obcí do Širokého Dolu. Zde jsme měli možnost, ve společnosti
Flídr s.r.o., vidět v reálném provozu mikroturbíny, které investor hodlá
instalovat také do své technologie na Pohodlí. Plánujeme výjezd na jižní
Moravu, poblíž Velkým Pavlovicím. Zde je prý aktuálně spouštěna
podobná linka využívající pyrolýzní proces.
Tak či onak zůstáváme velice skeptičtí. Do té doby, dokud nebude celý
záměr nezávislými experty posouzen v tzv. zjišťovacím řízení o možném
dopadu na životní prostředí, se k celé záležitosti stavíme odmítavě.
O tomto tématu budeme na stránkách obecního zpravodaje nadále
pravidelně informovat.
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ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání 14. 5. 2019 schválilo:
- převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ

Čistá za rok 2018 ve výši 4 476,22 Kč do rezervního fondu
- udělení výjimky ZŠ Čistá z nejnižšího počtu žáků na školní rok

2019/2020, předpokládaný počet pro daný školní rok je 31 žáků
- prodej automobilu Renault Kangoo
- smlouvu o posky tnut í dotace z Programu obnovy venkova

s Pardubickým krajem
- příspěvek společnosti Linka bezpečí, z.s. na provoz ve výši 5 000 Kč
- prodej části pozemku p.č. 2191/2 nově vzniklého pozemku p.č. 4252/2,

prodej pozemku p.č. 2190/1, prodej pozemku p.č. 5599, prodej pozemku
p.č. 2190/2, prodej pozemku p.č. 2369/7

- záměr prodeje pozemku p.č. 1805/12
- zadání vypracování projektové dokumentace akce „polní cesta

na pozemku p.č. 6472“ projekční kanceláři DI projekt s.r.o. Pardubice
ZO neschválilo:
- zřízení pošty Partner v obci
- závěrečný účet obce za rok 2018
- prodej pozemku st.p.č. 535/1 se stavbou
- prodej pozemků p.č. 1125/8, p.č. 1125/9, p.č. 1125/10, p.č. 1125/7, p.č.

1125/6, p.č. 1125/3
- pořízení ukazatele okamžité rychlosti GEM CDU 2605 ZEUS od

společnosti Gemos, Praha
ZO pověřilo:
- starostu zadat přezkoumání hospodaření obce za roky 2015 – 2018

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. auditorské společnosti
ZO vzalo na vědomí:
- informace o podaném odvolání obce proti integrovanému povolení KÚ

Pardubice ve věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ prostřednictvím
a d v o ká t n í ka n c e l á ř e F ra n k B o l d A d v o ká t i , o p o d m í n ká c h
a možnostech zřízení pošty Partner a o možnosti odkupu nemovitostí
České Pošty, s.p. v obci, o záměru společnosti Lamione SE Brno
vybudovat v lokalitě bývalých Českých radiokomunikací areál termické
depolymerizace odpadových pneumatik a o veřejném setkání se
zástupci investora v kulturním domě, rozpočtové opatření č. 3
a 4/2019, ve kterých došlo k převodu mezi položkami a úpravám příjmů
na 19 826 458 Kč a výdajů na 19 408 358 Kč, o aktuálním stavu záměru
prodeje pozemku st.p.č. 23 a části pozemku p.č. 56/1, o aktuálním
s t a v u z á m ě r u p r o d e j e p o z e m k ů p . č . 7 2 0 3 a p . č . 7 1 9 8 ,
o aktuálním stavu záměru prodeje pozemků p.č. 3932/8 a p.č. 3932/3,
o stavu pro jektové dokumentace akce „Č istá – chodníky“
a plánovaném veřejném setkání k této akci a také o rozhodnutí rady
obce využít dotačního managementu společnosti Abc dotace,
Pardubice. ZO dále vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu
realizace dětského hřiště v lokalitě u dolní zastávky a v zahradě ZŠ,
o aktuálním stavu přeložky VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a
veřejné prezentaci studentských návrhů k akci „bydlení pro seniory“, o
stavu pasportu místních komunikací, o výjezdních jednáních
zastupitelů do obcí Postřelmov a Čeperka a o seminářích pro
zastupitele na téma „čištění odpadních vod v obci“, o stavu likvidace
černé skládky nad údolím s Hájeckým potokem a o výsledku šetření
odboru životního prostředí MÚ Litomyšl.

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 květnových a červnových jednáních zabývala a
schválila:
- zapojení ZŠ a MŠ Čistá do projektu v rámci Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělávání
- půjčování obecních party stanů pouze místním spolkovým

organizacím, příp. na akce, kde je obec v pořadatelské roli, nikoli
fyzickým osobám

- vybudování cesty na obecním pozemku k čp. 63
- nové geometrické zaměření pozemku p.č. 3835/1
- návrh dělení pozemku p.č. 2606/1 dle zastavovací studie
- záměr prodeje části pozemku p.č. 786
- záměr prodeje pozemku se stavbou st.p.č. 535/1
- záměr prodeje části pozemku p.č. 4254
- záměr prodeje pozemku p.č. 6597
- rozpočtové opatření č. 4/2019 a č. 5/2019
- využití služeb dotačního managementu společnosti Abc dotace,

Pardubice na akci „Čistá - chodníky“
- konání společenských akcí v kulturním domě
- účetní závěrku ZŠ a MŠ Čistá za rok 2018
- udělení výjimky z doby nočního klidu
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu

o umístění zařízení se společností ČEZ Distribuce, a.s.
- realizaci dětského hřiště na pozemku p.č. 1535/3 dle návrhu

společnosti Garden servis
- rada obce projednala: návrhy na vypracování projektové dokumentace

na polní cestu kolem ZD, další postup při jednání s BD Svitavy ve věci
pozemků u bytovky č.p. 335, záměr instalace svodidel v zatáčce naproti
č.p. 92, přípravu veřejné prezentace studentských návrhů na akci
„Bydlení pro seniory“, návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, Den
otevřených dveří v obecní posilovně, závěrečné projednání nového LHP
(lesní hospodářský plán), personální změny pracovníků obecního
úřadu, nabídku provedení auditu hospodaření obce, instalaci svodidel,
vyhlášení soutěže mezi školními dětmi o název připravované vyhlídky v
korunách, návrh společnosti Garden servis na řešení relaxační zóny na
pozemku p.č. 1304 a zadané studii řešení herních prvků v areálu
fotbalového hřiště

- rada obce pověřila starostu: návrhem regulačních opatření v novém
územním plánu obce, jednáním se zástupci investiční společnosti
Lamione SE o projektu na zpracování pneumatik, zadáním
geometrického zaměření, poskytnutím návrhu závěrečného účtu obce
za rok 2018 finančnímu výboru, odesláním čtvrtletního plnění rozpočtu
obce členům RO

- rada obce pověřila pracovní skupinu přípravou zadání pro projekční
práce na akci „Bydlení pro seniory“

- rada obce pověřila výběrovou komisi výběrem dodavatele na realizaci
vytipovaných úseků vodovodního řadu

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 10. 9. 2019 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Za účasti fyzioterapeuta p. Petra Fily proběhl
4. 5. 2019 deklarovaný Den otevřených dveří
v obecní posilovně. Ta se nachází v prvním
patře kulturního domu a postupně se stává
v y h l e d á v a n ý m c í l e m fit n e s s c h t i v ý m
zájemcům. Příchozí se od p. Fily dozvěděli, jak
je důležité postavení těla při cvičení, čemu se
vyvarovat, jak dýchat, čím bývají způsobeny
nejčastější potíže a bolesti zad a jak těžké je
udržet rovnováhu při některých cvicích. Všichni
měli možnost vyzkoušet veškeré cvičební
náčiní, včetně nového běžeckého pásu.
Máte také vy zájem o pravidelné návštěvy
posilovny? Zastavte se na obecní úřad, získejte
proti podpisu vlastní klíč a pusťte se do toho.
Jedna návštěva stojí 30 Kč a vyúčtování je
měsíční.
Ve zdravém těle, zdravý duch!

OBECNÍ POSILOVNA - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jaro v naší základní škole

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

Pravidelně připravujeme pro žáky projektové dny zaměřené
na poznávání tradic. V pátek 26. dubna jsme se sešli v „Čarodějnické
škole“, abychom si připomněli historii Filipojakubské noci. Na programu
však nebyla jen připomínka čarodějnic jako symbolu zla, ohně a jeho
ochranné moci, ve kterou lidé věřili. Brzy po osmé k nám do školy přišel
pan kouzelník a předvedl našim žákům i dětem z mateřské školy nová
kouzla. Po čarodějné svačince byla připravena vědomostní hra, při které
žáci poznávali nejen součásti živé a neživé přírody, ale také nejznámější
stavby světa a výtvory lidských rukou, které patří k všeobecnému
přehledu žáků prvního stupně základních škol.
Školní družina se letos zapojila do několika celostátních výtvarných
soutěží. Největším úspěchem je 8. místo Anetky Kmoškové a Davídka
Čapka v soutěži Českého zahrádkářského svazu. Technikou linorytu
vytvořili společně obraz chrpy, za který byli odměněni diplomem
a malým dárkem.
Ve čtvrtek 9. května patřilo odpoledne maminkám, pro které jsme
s dětmi připravili pásmo písniček, básniček a tanečků. Vše začalo
muzikálovým představením pohádky „Červená Karkulka“, kde se
v hlavních rolích představili žáci 4. a 5. ročníku. Následovalo celé pásmo
básniček, písniček a tanečků, které bylo naším dárkem pro všechny
maminky a babičky. Každá z nich si pak z kulturního domu odnášela
pěkný zážitek a malý s láskou vyrobený dáreček.
Největší akcí v jarních měsících byl výměnný pobyt žáků školy. Ten vznikl
díky projektu Slovenské národní knihovny v Bratislavě, který nese název
„Záložka do knihy spojuje školy“. V rámci tohoto projektu, jehož se naše
škola účastní již čtvrtým rokem, vzniklo přátelství se Základní
a Mateřskou školou v Poráči v okrese Spišská Nová Ves. Velmi nás těší,
že jsme mohli zrealizovat výměnný pobyt žáků obou škol. Ve středu
15. května k nám přicestovala skupina 8 dětí a 4 pedagogů ze Slovenska.
Vzhledem k tomu, že zajištění výměnného pobytu pro nás bylo úplnou
premiérou, přípravy probíhaly již dlouho dopředu a za pomoci ochotných
lidí se vše podařilo. První odpoledne se našich návštěvníků ujal pan Pavel
Kuře, aby jim ukázal interiér zdejšího kostela a představil historii obce.
Ve čtvrtek ráno proběhlo první setkání všech našich českých
a slovenských dětí ve třídě, kde je přivítal i pan starosta obce Mgr. Petr
Dřínovský. Pro mnohé české děti byl velkým zážitkem poslech
slovenštiny, kterou bohužel už považují za cizí jazyk. Po vzájemném
představení následoval „mezinárodní“ projekt zaměřený na poznávání
jazyka, zeměpisných i přírodních dominant obou států, kultury a tradic
Čech i Slovenska. Celé dopoledne bylo ukončeno prezentací všech prací
jednotlivých skupin a státními hymnami obou republik. Na odpoledne
byl naplánován trošku oddechový výlet za poznáním města Litomyšle,
kterého se zúčastnili téměř všichni žáci naší školy a samozřejmě celá
slovenská skupina. V Klášterních zahradách čekal na naši početnou
výpravu rytíř Toulovec. V průběhu odpoledne se děti dozvěděly
nejpodstatnější část historie, podívaly se na město z vyhlídky kostela
Nalezení sv. Kříže a v závěru došlo i na slíbené střílení z kuše. V pátek
jsme jeli společně na školní výlet do Obory ve Žlebech a blízkého zámku.
Bohatý program připravený pro naše slovenské partnery jsme ukončili
rozloučením v pátek večer na fotbalovém hřišti. Celá akce probíhala za
těsné spolupráce s rodiči. Proto jim patří velký dík nejen za materiální
pomoc a pohoštění pro naše hosty, ale také za vytvoření báječné
atmosféry, která nás provázela celé tři dny. Další velké poděkování patří
panu Oldřichu Vašinovi za pomoc při organizaci celé akce.
A protože se jednalo o výměnný pobyt, tak už jsme se jenom těšili
za zážitky na Slovensko.
Naše dvanáctičlenná skupina odcestovala na Slovensko ve středu 29.
května a tvořilo ji 10 dětí a 2 pedagogové. Jeli jsme sice do neznámého
prostředí, ale už ke známým lidem. Po šestihodinové cestě jsme
vystoupili na nádraží ve Spišské Nové Vsi. Přistavená auta nás odvezla do
Poráče, kde nás také čekala nejprve prohlídka tamního řecko-katolického
Kostela sv. Demetera. Nádherně zrekonstruovaným interiérem nás
osobně prováděl duchovní správce farnosti. Ve večerních hodinách nám
hostitelé připravili první z řady překvapení, a to ve formě představení
dětského divadelního souboru, který získává četná ocenění v rámci
Slovenské republiky. Dalším překvapením pro nás bylo krásné ubytování
v rekreační chatě v Poráčské dolině. Ta je vyhledávanou turistickou

oblastí středního Slovenska a její součástí je již po desítky let rekreační
zařízení, které je v soukromých rukách a v současnosti prochází náročnou
rekonstrukcí. Nabídka je zde opravdu široká: bazén, sauna, venkovní
posilovací stroje, dětské hřiště, celoroční ledová plocha, bowling.
Milovníkům přírody se nabízí hluboké lesy, skály, vyhlídková místa.
Příznivcům historie je doporučována trasa po celém okolí Poráče, kde je
několik zpřístupněných štol a jedna z nich je přímo pod Poráčským
parkem. To vše jsme mohli díky sponzorskému daru majitele tohoto
zařízení a Obecního úřadu Poráč celé tři dny zcela zdarma využívat.
K tomuto komfortu ještě patřily výborné večeře s tříchodovým menu. Ale
zpět k programu. Ve čtvrtek ráno jsme po kilometrovém stoupání dorazili
do zdejší školy. Tady nás také přivítal pan starosta a ještě jednou duchovní
správce, tentokrát v civilním obleku. Ve škole se už projevila známost
obou dětských skupin. Všichni tvořili, hráli si a povídali a slovenština už
nebyla tím cizím jazykem, kterým pro české žáky byla před čtrnácti dny.
Odpoledne jsme jeli linkovým autobusem do městečka Markušovce, kde
pro nás byla objednána prohlídka zámku. Po návratu a večeři následovala
návštěva bazénu a vířivky a po něm ještě zápas SR : ČR v bowlingu. Doteď
není jasné, jak zápas dopadl, protože opět mezi dětmi převládalo
povídání. V pátek ráno se konečně umoudřilo počasí. Čekala nás cesta na
Spišský hrad a po jeho prohlídce ještě návštěva Spišské Nové Vsi. Tady
jsme si vyšlápli na nejvyšší kostelní věž na Slovensku. Po návratu byl opět
čas na velká překvapení. Na počest naší návštěvy pozvali naši hostitelé
část folklorní skupiny a zazpívali několik písní v tamním – rusínském
nářečí. Také paní učitelka tanečního kroužku připravila s dětmi krátké
vystoupení, jehož součástí jsme se po chvíli učení tanečních kroků stali i
my. Poté již všechny děti „utekly“ k dětským hrám a my jsme zůstali
v přátelském zajetí slovenských rodičů. Příjemná atmosféra trvala po celý
večer a snadno by se mohla protáhnout až do noci. Bylo však třeba jít spát
a připravit děti na dalekou cestu zpět. Celý výměnný pobyt byl pro nás
všechny přínosem a každému, kdo se o něj na české i slovenské straně
zasloužil, patří veliký dík!
Mezi další akce konce školního roku patřilo také slavnostní pasování
našich prvňáčků na čtenáře, které proběhlo v úterý 28. 5. 2019 v Městské
knihovně v Litomyšli. Dále návštěva Smetanovu domu, kde jsme se
zaposlouchali do muzikálové pohádky „Jak se čerti ženili“. Po jejím
skončení jsme navštívili Den IZS v Litomyšli, kde byl žákům předveden
zásah Policie ČR, Hasičských záchranných sborů, Záchranné služby
a nechybělo ani dopravní hřiště. Další podařenou akcí byla přednáška
MUDr. Šafránka, který naši školu navštívil již podruhé, aby žákům předal
základní informace o poskytování první pomoci a nabídl praktické rady
a ukázky.
Závěr školního roku bude žákům zpestřen Slavnostním rozloučením se
školním rokem ve středu 26. 6. 2019. V odpoledních hodinách
navštívíme Městský bazén v Litomyšli, po návratu bude následovat
prezentace fotografií z výměnného pobytu, dále proběhne slavnostní
„pasování na páťáky“. V závěru odpoledne je naplánována beseda rodičů
s dětmi a učiteli při opékání. Večer bude patřit opět našim dětem
a překvapením s nočním programem. Po přespávání ve škole nás čeká
dopoledne strávené s místními hasiči. A pak už jen slíbené vysvědčení
a krásné slunečné prázdninové dny.
Všem žákům i rodičům přejeme odpočinkové a bezstarostné léto. Našim
odcházejícím žákům především hodně úspěchů a dobrých kamarádů
v nových školách.

Za kolektiv ZŠ Mgr. Miloslava Siglová a Věra Kladivová
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Páťáci a „Boyard“
Tajemný dopis, který oslovil páťáky, byl překvapením nejen
pro děti, ale i jejich učitelky. Byli jsme zváni na dobrodružství
s tajemnými indiciemi. Celý týden nás zaměstnávaly dohady, kdo
tajemné dopisy posílá. Když konečně přišel pátek, byli jsme řádně
napnutí. Na kolech jsme vyrazili do Litomyšle, kde nás čekalo
příjemné vykoupání na koupališti. Další indicie nás poslala
naplnit bříška a potěšit chuťové pohárky do Bobo Café. Po
pořádné svačince nám obsluha v Bobo Café předala další tajemný
vzkaz, který nás nasměroval za Sokolovnu na minigolf. Ten jsme

si opravdu užili a večer jsme zakončili příjemným posezením
s rodiči páťáků, kteří pro nás tajemný „Boyard“ připravili.
Děti si vychutnaly perfektní odpoledne a my jsme dostali skvělou
příležitost pobavit se s dětmi jinak, než v chvatu a nervozitě
závěru školního roku. Darovali jste nám nádherný zážitek, na
který budeme dlouho vzpomínat a za který ještě jednou
děkujeme.

Věra Kladivová a Martina Zahálková

Poděkování
S koncem školního roku děkuji všem rodičům za spolupráci při výchově a vzdělávání dětí, za jejich důvěru a vstřícnost při vzájemné
komunikaci, za jejich pomoc při akcích školy, za jejich povzbuzující a hezká poděkování.
Všem zaměstnancům mateřské školy, základní školy a školní jídelny děkuji za odvedenou práci, nadšení, obětavost, ochotu a
porozumění dětem, žákům, spolupracovníkům i vedení školy.

Mgr. Miloslava Siglová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc duben byl pro děti v mateřské školce velice pestrý. Děti slavily
velikonoční svátky, sely jarní osení a zdobily vajíčka různými technikami.
Odměnou jim byla pohádka v podání divadélka U dvou sluncí, kdy jsme
pozvali i naše kamarády z MŠ Karle a MŠ Benátky. V závěru měsíce děti
prožívaly kouzelnické vystoupení, které si pro děti letos připravil Harry
Potter, totiž Jiříček.
Ani rodiče nebyli ochuzeni o program plný veselých písniček, říkanek
či tanečků. Den matek jsme oslavili jak jinak než besídkou v kulturním
domě. Potlesk po celém sále a úsměvy maminek na tváři nám byly
největší odměnou za naši píli - děkujeme!
V rytmu hudby jsme se se „Včelkami“ vypravili na návštěvu do ZUŠ
v Litomyšli, děti si zde poslechly malé nadané hudebníky, kteří nám
představili širokou škálu nástrojů, na které by se děti mohly učit hrát.
Tak kdo bude nový kytarista, trumpetista nebo snad bubeník??
Den dětí jsme ve školce oslavili nanuky, dětem tímto přejeme, ať mají
stále tak sladký život .
Konec roku je ve školce plný akcí. Letos poprvé jsme si uspořádali nový
tematický den a to na téma „Doprava“. S dětmi jsme využili dopravní
hřiště, kde plnily různé úkoly a řešily zapeklité situace skoro jako

ve skutečném provozu. Všechny děti zvládly tuto malou autoškolu
na poprvé, a tak jsme jim s radostí předali dopravní osvědčení!
Letošní výlet byl ve znamení koníků. Společně jsme vyrazili na statek do
Janova, kde jsme si užili dopoledne plné netradičních aktivit. Děti se
dozvěděly mnoho věcí o koních, malovaly na skutečné podkovičky
a největším zážitkem pro ně bylo samotná jízda. Pro mnoho dětí to byla
první jízda v životě. Věděli jste, že nejkrásnější pohled je z koňského
hřbetu? My už to víme .
Tradičně jsme se také vypravili do Benátek na divadélko. Čekala nás
legrační pohádka s názvem Mach a Šebestová. No řekněte, kdo by
nechtěl vlastnit kouzelné sluchátko?
Konec června má ve školce i jednu smutnou, leč slavnostní událost. Do
školy od nás letos odlétá hned 13 „Včeliček“. Naše šikovné předškoláčky
si můžete prohlédnout ve fotogalerii (pozn. dvě děti na fotce chybí).
Pro děti bude připraveno pasování na školáky!
Všem přejeme krásné prázdniny i dovolenou, hodně odpočinku, ale
i opatrnosti na cestách.

Za kolektiv MŠ Čistá, Mgr. Jitka Řeháková

JEDNOTKA SDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla k těmto událostem:

�� 3. 1. 2019 - požár komínu; Čistá čp. 322

�� 29. 3. 2019 - požár maringotky; Litomyšl

�� 23. 4. 2019 - požár lesa; Sloupnice

�� 8. 5. 2019 - požár drůbežárny; Osík

�� 16. 5. 2019 - požár trávy a střechy skladu; č. 6 Květná

�� 17. 5. 2019 - požár kuchyně; Domov důchodců Litomyšl

�� 22. 5. 2019 - asistence pohřební službě; Čistá čp. 137

�� 7. 6. 2019 - odstranění spadlého stromu přes komunikaci; Čistá

�� 15. 6. 2019 - požár domu - planý poplach; Litomyšl
Oldřich Vašina ml.
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SPOLKY

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 18. května jsme vyrazili na první závody do Jevíčka, kde si družstvo mladších a starších dětí vyzkoušelo, jak dobře umí požární útok. Dařilo se
jim na výbornou. Na první místo to sice nebylo, ale i tak jsou děti velmi šikovné a snaží se ze všech sil. Mladší družstvo skončilo na 16. místě a starší na
11. místě.
Po těchto závodech stále nebyl čas na odpočinek. Museli jsme se pilně připravovat na jarní závody, kde nás čekala spousta disciplín: štafety, královská
disciplína požární útok a starší navíc soutěžili v požárním útoku CTIF. Letošní dvoudenní závody se konaly v Jarošově. Kromě běžných disciplín byl pro
děti večer připravený speciální program v Toulovcových maštalích. Některé děti si také užily karneval a spaní ve stanech, ostatní se vyspaly v pohodlí
domova a druhý den se na závody vrátily. Všechny děti byly moc šikovné a nakonec se obě naše družstva umístila na krásném 16. místě.

Veronika Binková

TJ SOKOL
Mladší přípravka
Mladší přípravka se zúčastnila finálového turnaje okresní soutěže, který
se konal 2. 6. 2019 v Jevíčku. Ve skupině jsme měli za soupeře družstva
z Bystrého, Březové nad Svitavou a Jevíčka. Postupně jsme porazili
Bystré 6:1, Březovou 5:1 a Jevíčko 5:1. Postoupili jsme do finále, kde jsme
měli za soupeře hráče z HÚ/Morašice. Zápas to byl dlouho vyrovnaný, ale
nakonec jsme prohráli 1:3. Nejlepší hráčem turnaje byl vyhlášen Vilém
Pecháček, který byl se 124 brankami nejlepší střelec Okresní soutěže
mladších přípravek 2018/2019.

Mladší přípravka byla pozvána 15. 6. 2019 na turnaj O pohár starosty
města Bystré. Turnaj byl rozlosován do dvou skupin. Za soupeře jsme
měli hráče z HÚ/Morašice, Poličky a dívky ročník 2009 z Hradce Králové.
Skupinu smrti, jak ji všichni nazývali, jsme rozehráli s HÚ/Morašice.
Oplatili jsme jim porážku z finálového turnaje a vyhráli 3:1. Druhý zápas

jsme sehráli s dívkami z Hradce Králové. Ještě minutu před koncem jsme
hráli 2:2, ale nakonec jsme prohráli 2:4. Ve třetím zápase jsme porazili
Poličku 5:0.
V semifinále jsme prohráli s Radiměří/Hradcem nad Svitavou 1:2. O třetí
místo jsme odehráli s týmem Bystré "A". Díky velké obětavosti (hráli
jsme 5 zápasů v úmorném vedru) a úsilí jsme porazili Bystré "A" 2:0 a
skončili na pěkném 3. místě.
Chtěl bych tímto poděkovat všem rodičům, kteří jezdili s námi na
turnaje, za ochotu a obětavost, dětem Adélce Elčknerové, Filipovi
Jadrnému, Šimonovi Hladíkovi , Danielovi Křivkovi , Šimonovi
Dřínovskému, Dominikovi Němcovi, Vilémovi Pecháčkovi, Josefu
Hubinkovi a Josefovi Doležalovi za sportovní nasazení v celé sezóně.
Trenérům, rodičům a dětem přeji pěkné prázdniny.

Petr Křivka
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Přípravka
Jarní sezóna je u konce a už nám zbývá jen se kvalitně rozloučit. Ale určitě
bych chtěl zhodnotit jaro a celou sezónu.
Začneme u těch nejmenších – minipřípravka se scházela pravidelně
v hojném počtu a proháněla trenéry na hřišti. Na jaře se podařilo
prostřídat a začlenit některé hráče do mladší přípravky a výkony
nevypadaly vůbec zle.
Velké poděkování za vedení minipřípravky patří Petru Křivkovi, kterému
vypomáhali Honza Boštík a Pepa Doležal.
Mladší přípravku držely výkony Vildy Pecháčka a Dana Křivky, kteří byli
celou sezónu tahouny týmu. Vilda Pecháček byl nejlepším střelcem
v sezóně, když dal 124 gólů. Ale samozřejmě i ostatní podávali kvalitní
výkony i přes svůj nízký věk. Mladší přípravku vedl na turnajích Petr
Křivka a Martin Pecháček.

Starší přípravka letošní sezónu zažila něco nového. V letošním roce
sehrála historicky první sezónu v krajské soutěži. Čistecký tým, který byl
posílen o dva hráče z Dolního Újezdu, se v sezóně vůbec neztratil.
Městům jako Žamberk, Holice, Choceň se kluci vyrovnali a ne jednou je
přehráli. Všichni hráči zaslouží velkou pochvalu za nasazení a výkony na
hřišti. Tři hráči ze starší přípravky byli nominováni taky do okresních
výběrů.
Vojta Kmošek s výběrem U11 vyhrál jarní krajský přebor okresních
fotbalových svazů. Jirka Elčkner a Vašek Jetmar s výběrem U 10 také
ovládli jarní krajský přebor okresních fotbalových svazů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům, rodičům a všem, co se
okolo fotbalu točí.

Jiří Elčkner, trenér starší přípravky

HC ČISTÁ Z S, . .
Ani po ukončení hokejové sezóny místní hokejisté nezahálí a zapojují
se jak do kulturního, tak i „pracovního“ dění v obci. V sobotu 27. 4. 2019
se někteří hráči HC Čistá s rodinami zúčastnili záslužné akce „Ukliďme
Česko, ukliďme svět“. Sami akci nazvali „Hokejky proti odpadu“.
Hokejisti pomohli uklidit Brlenku a po zásluze si poté opekli buřtík a dali
si pito :-)
Další akcí byl již tradiční Branný den. Datum vyšel přesně na Den dětí,
a tak si ho určitě všichni užili. Stanoviště HC Čistá bylo laděno do

sportovního duchu. Děti a rodiče si mohli vyzkoušet hod na koš, střelbu
na přesnost s hokejkou a puky, florbalovou hokejkou a samozřejmě
nechyběl ani fotbálek. Bylo příjemné vidět, že děti, speciálně o hokejky
s pukem, hodně bavily.
Závěrem bych chtěl poděkovat hokejistům, kteří se akcí účastní, a také
pořadatelům, starostovi, obecním zaměstnancům a všem, co se akcí
účastní.

Jiří Elčkner, předseda HC Čistá,z.s.

ČMS CHPH - MS ČISTÁ U LITOMYŠLE
Jak si vedou chovatelé poštovních holubů
MS Čisté u Litomyšle
Spolek založil v roce 1996 chovatel Petr Kmošek a Václav Vomáčka, do té
doby chovatel drobného zvířectva v Čisté. Jsme neziskovou organizací
sdružující 21 registrovaných členů pod ČMS CHPH. Vše si hradíme sami
ze svých finančních prostředků.
Koníček, který s poštovními holuby provozujeme, je velice náročný.
Zúčastňujeme se celkem 24 závodů od 100 - 1000 km. Výsledky, kterých
jsme za 23 let dosáhli, jsou výborné. 20x jsme reprezentovali
na celostátních výstavách v České republice, 1x nás holub reprezentoval
na Evropské výstavě. Náš chovatel byl vybrán na Mistrovství světa
holoubat 2012 FCI World Championship, kde skončil na 2. místě, v roce
2016 na 6. místě, 2x jsme měli holuba na Olympiádě.
Je málo organizací v České republice, které se mohou něčím takovým

pochlubit. Pro další roky jsme koupili putovní pohár za 1. místo Ostende
960 km na památku Václava Vomáčky. Jak vidíte, tak se snažíme dělat
dobré jméno MS Čisté. Jsme velice rádi, že nám obec Čistá umožnila
používat prostory ČSCHDZ, kde můžeme nasazovat holuby na závody.
Za to jim děkujeme.
Rádi bychom přivítali každého, kdo by měl o tento koníček zájem.
Je radost vidět holuba, jak přilétá ze závodu buď na 300 km, nebo 960 km
a přitom zvládl čelit kolika nástrahám, jež ho po cestě domů potkaly
(dravci). Každý rok oceňujeme nejlepší chovatele poháry za jejich
úspěšnou sezónu a 1. místo ze závodu.
Naši chovatelé se snaží vychovat takové závodníky, kteří i nadále budou
reprezentovat náš spolek MS Čistá. Vím, že mnozí z vás ani nevíte, že
tento spolek existuje, proto jsem vás chtěl touto cestou s naší prací
seznámit.

Za MS Čistá Jan Pokorný
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KONALO SE

V sobotu 27. 4. 2019 se sešli dobrovolníci u Pakostova křížku na úklid Brlenky a jejího okolí. Dohromady to bylo více než 50 dobrovolníků. Všichni jsme
dostali pytle a rukavice, začali jsme sbírat odpadky (petláhve, stavební odpad, plechovky, pneumatiky…). Hlavním smyslem bylo odstranit co nejvíce
odpadků a nečistot, které se skrývaly v lesích Brlenky. Dohromady jsme odvezli tři plné valníky odpadků. Počasí bylo krásné, svítilo sluníčko a na
obloze ani mráček.Večer jsme se všichni sešli v zálesácké chatě a začali jsme si opékat špekáčky nad ohněm.

Denisa Dřínovská

Ukliďme Česko

První sobota v květnu, která v letošním roce připadla na 4. 5., byla již tradičně věnována hudebnímu odpoledni zvaném Májová křídlovka. Z důvodu
nepříznivého počasí byla akce přesunuta do kulturního domu v Čisté. Tuto volbu musel každý posluchač s ohledem na chladné počasí přivítat. Festival
byl zahájen v 13:00 hod. a jsem moc rád, že se o úvod této společenské události postarali oba starostové pořadatelských obcí, tedy Mgr. Petr Dřínovský
za obec Čistá a Roman Kmošek za obec Trstěnice. Hudební zážitek nabídla VESELÁ TROJKA - Pavla Kršky, DOLNOVANKA, pod vedením Mgr. Petra
Čermáka a zlatý hřeb tohoto odpoledne, krojovaná, moravská kapela STŘÍBRŇANKA pod vedením Ivo Horkého. V pořadí 9. ročníku se zúčastnilo cca
250 platících návštěvníků, což svědčí o velké oblibě této akce a pevně věřím, že obě obce podpoří i ten jubilejní 10. ročník, na který se můžete těšit 2. 5.
2020.

Mgr. Radek Klusoň

Májová křídlovka 2019

18. 5 2019 se uskutečnil zájezd do Prahy na Petřín a odpoledne na muzikál. V Praze byl rozchod a někteří šli po nákupech, někteří do Národního muzea,
kde byl Den otevřených dveří. Ostatní se šli podívat na Prahu z výšky Petřína. Počasí nám přálo a byl to nádherný pohled. Z Petřína jsme šli procházkou
a p. Jůzová nám ještě řekla spoustu zajímavých věcí o Praze a její historii. Z Hradčan jsme jeli k divadlu Karlín na muzikál Jesus Christ Superstar.
Po skončení muzikálu jsme s příjemným pocitem jeli domů. Děkujeme p. Jůzové a p. Kmoškové za příjemný den v Praze.

Za účastníky zájezdu Vladimíra Žroutová

Zájezd do Prahy

Dole sedí zakladatel spolku Václav Vomáčka a Petr Kmošek Červeňák - Olympionik



„Braňák” se opět vydařil (5. ročník)
Už po třetí se naše rodina zúčastnila Branného dne v obci Čistá, který
se konal 1. června na oslavu mezinárodního Dne dětí. Na trati dlouhé
téměř 4 km byly připraveny různé úkoly, které prověřily nejen znalosti
z myslivosti nebo včelařství, ale i fyzickou zdatnost. Největším zážitkem
pro naše děti bylo stanoviště u hasičů, kde si mohly vyzkoušet chůzi
na chůdách, plazení v divokém terénu a plnění kýble pomocí lžíce
s vodou. Úkoly nebyly jenom pro děti. Na druhém stanovišti jsme

si vystřelili ze vzduchovky a ke konci zavzpomínali na hodiny TV
s plynovou maskou. Trať vedla přes pole kolem obce a stáčela se zpět
na hřiště, kde si děti koupily drobnosti za nasbírané groše. Úspěch mělo
i večerní promítání, na které dorazily další rodiny z okolí. Tímto děkujeme
organizátorům a všem, kdo se na akci podíleli, za krásně strávené
odpoledne.

Markéta, Roman, Kryštof a Amálka Vomáčkovi, Benátky

K Noci kostelů, probíhající současně po celém Česku a prakticky v celé střední Evropě, se popáté
přidal sv. Mikuláš v Čisté. Nabízely se zážitky tradičně netradiční – např. hašení požáru bez ohně,
varhanní koncert s trubkou bez trumpeťáka či svérázně pojaté kroky za novým Mikulášem. Na
otázku „Co pro Vás znamenají zvony?“ jste napsali:

�� srdce vesnice

�� život v obcích a ve městech

�� nejkrásnější hudební nástroj

�� domov, vlast, klid, jistota

�� svolávání k dobrým věcem, pospolitost

�� zastavení a zamyšlení
Poděkování patří jednotce SDH Čistá za skvělý útok na věž (ještě více, než fotografové, ocenily
spršku děti dole pod věží), dále dětem ze ZŠ Čistá a paní učitelce Kladivové za originálně pojatá
výtvarná díla a účastníkům ankety za odpovědi. Tak snad příště - 5. června 2020.

Mgr. Pavel Kuře

Noc kostelů 2019

Bude dříví na otop?
ZPRÁVY Z OBECNÍHO LESA

V minulém článku Obecního zpravodaje jsme končili úvahou, zda je dostatečně perspektivní zůstat (nebo dokonce přejít) u topení dřívím – dojde,
nedojde, kolik tak může někdy v rozumném budoucnu stát?
Dříví z pohledu jeho umístění můžeme zjednodušeně rozdělit na „lesní“ a „nelesní“. To první je celkem dobře spočítané a jeho dostupnost je celoroční.
Aktuálně přirůstá v čisteckých lesích (obecní majetek) přes 37 tisíc m dříví. Důležité je ono „přirůstá“ – jedná se o proces, který umožňuje onen přírůst3

trvale a pravidelně odebírat, pokud tedy nechceme, aby nám přirůstalo ještě víc. Na tom se průběžně pracuje, říká se tomu budování kruhové výčetní
základny (porostů). Jak bylo zmíněno minule, 85 % zásob je tvořeno jehličnatými stromy (jejich podíl v ploše je sice „jen“ 73 %, ale jsou pěkně
plnodřevné). Zcela jiná je situace v kategorii „nelesní“ zásoba. Jde o vše, co roste mimo oficiální les. Zjistit zásobu zde by bylo dost nepřesné a náročné,
ale velmi hrubým odhadem mířím někam ke čtvrtině zásob lesních. Zde jasně dominují listnáče, zejména lípa a jasan, jak vyplývá z dva roky staré
inventarizace té vzrostlejší části veřejné zeleně. Těžit se smí v době vegetačního klidu. Přírůst v lesích tipuji kolem 7 m /ha/rok, mimo les kvůli3

mezernatosti a nespojitosti cca polovinu. Lesní hospodářský plán navrhuje těžit přes 9 m /ha/rok.3

Podstatnou část dříví z lesa by měly tvořit „ekonomické“ sortimenty a v normálních dobách tomu tak bývalo. Podíl kulatiny z těžby celkové ještě před
dvaceti lety běžně přesahoval 80 %, vloni jen trochu překročil 60 %. Příčinou je enormní nárůst hnilob v oddenkové části u smrku a zvyšující se podíl
souší kvůli kůrovci. Podstatná část z nekulatinových sortimentů je cenově plně srovnatelná s dřívím dříve dodávaným na mechanické nebo chemické
zpracování (do dřevotřískových desek, na papír, …). Z dříví mimo les je spíš vzácností naopak získat pilařsky zužitkovatelné kusy.
Suma sumárum je k dispozici ročně kolem 200-300 m dříví z lesa a 50 m dříví mimolesního kvalitativně i cenově vhodného na energetické využití. To3 3

představuje pokrytí energetických potřeb minimálně 20 domácností. Zdá se, že společnost pomalu, ale jistě bude směřovat k účinnějším formám
využití dříví, ale dříve než za 20 – 30 let to nehrozí, takže investice do kotlů zmařena nebude.

Kolik dříví je vlastně „metr“?
Dříví je měřeno takto:
- v neboli - takto palivové dříví koupíte maximálně ze skládky v lesem plnometrech (plm)

3

v PRMR neboli prostorových metrech rovnaných
v PRMS neboli prostorových metrech sypaných

11
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Příklad:
Použijeme imaginární cenu 1000 Kč vč. DPH za 1 prms (SYPANÝ).
Tzn. 1 prms (sypaný) stojí 1000 Kč. Kdybychom chtěli vyskládat hranici o velikosti 1x1x1m (prostorový metr ROVNANÝ) potřebovali
bychom 1,6 prms (prostorový metr SYPANÝ), což znamená, že za stejně velký prostor vyskládaný dřevem bychom nyní platili 1000,- x
1,6 prms = 1.600 Kč. Kdybychom si stejný prostor chtěli zcela vyplnit dřevem (bez jediné skuliny), hovoříme o m neboli plnometrech a na3

tento prostor bychom potřebovali 2,7 prms (prostorový metr SYPANÝ), což znamená, že za stejný prostor zcela vyplněný dřevem
bychom nyní platili 1000 Kč x 2,7 prms = 2.700 Kč.
Příště ještě něco málo o porovnání výhodnosti různých druhů paliv a výhřevnosti, a můžeme jít shánět zásoby – bude nejvyšší čas!

Ing. Milan Hron, odborný lesní hospodář obce Čistá

Přepočtové koeficienty mezi jednotlivými mírami dřeva prozrazuje následující tabulka:

1 plm 1 prm 1 sprm

plnometr štípaných polínek délky 33 cm
do hráněrovnaných

štípaných polínek délky 33 cm
h do hráněneurovnanýc

1 plm plnometr = m 1 1,7 2,7

1 prm štípaných polínek délky 33 cm rovnaných
prostoru 1x1x1 0,6 1 1,6

1 sprm štípaných polínek délky 33 cm
neurovnaných prostoru 1x1x1

0,4 0,6 1

PŘED A PO

byla nově vybudována cesta na obecním
pozemku k čp. 63

d o š l o z b e z p e č n o s t n í c h d ů v o d ů k o s a z e n í s v o d i d e l v z a t á č c e v k o p c i
od Brlenky naproti čp. 92
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JINÉ

Letošní den zvoníků Arcidiecéze pražské (a
neformální sraz zvoníků celého Česka) se nesl
v e z n a m e n í 4 7 0 . v ý r o č í o d l i t í n a š e h o
nejznámějšího zvonu Zikmund zvonařem
Tomášem Jarošem. V kvalitním a bohatém
programu našla své místo Čistá a vyřešili jsme
jednu z posledních velkých neznámých kolem
našeho nového zvonu Mikuláš. Další dobrou
zprávou je, že po čtyřech letech výzkumu byly
podrobně diagnostikovány vážné potíže zvonu
Z i k m u n d a n a v r h o v a n é ú p r a v y k j e h o
„uzdravení“ dosta ly konečně zelenou!
Špičková metoda vyvinutá na ČVUT Praha
bude podle potřeby sloužit i pro další zvony.

Mgr. Pavel Kuře

ČISTECKÉ ZVONY
Zvonický slet 2019 V současné době přibývá počet dopravních a bohužel tragických smrtelných nehod. V dnešní

době není problém se nachomýtnout k jakékoliv dopravní havárii. Co vlastně udělat ve chvíli,
když nastane situace, že musím poskytnout první pomoc? Vzít nohy na ramena a utéct? ‚
Či sešlápnout pedál plynu a rychle ujet z místa nehody? Rozhodně ne! Neposkytnutí první
pomoci je trestné podle trestního zákona (40/2009 Sb.), kdy může dojít k odnětí svobody
v rozmezí 2 až 5 let. Někdy zavolat sanitku nestačí, zvlášť když jsme někde, kde není signál,
nebo si myslíme, jak moc máme chytrý telefon, ale přes noc jsme si nedobili baterii. V tuto
chvíli, kdy nám nemůže operátorka zdravotnické záchranné služby pomoci, spoléháme sami
na sebe. Co udělat a jak to udělat, aby zraněný přežil, si můžete přečíst níže. Lze podotknout,
že lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu a někdy rozhodují i vteřiny. Jak tedy postupovat?
V první řadě musíme dbát na vlastní bezpečnost. Tedy zastavit nejméně 50 m
za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla a obléknout si výstražnou vestu. Vzít
si s sebou lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj, pokud ho vozím s sebou.
Trojúhelník umístím před místem nehody, vypnu zapalování svého auta, které zajistím proti
pohybu, a nasadím si jednorázové chirurgické rukavice. Zjistíme stav postižených, pokusíme
se pomoci nejvíce postiženým. Poznáte je tak, že se nehýbají a nekřičí. Ten, kdo křičí, na tom
není tolik zle. Hlavně zastavíme krvácení a zahájíme resuscitaci. Silné krvácení zastavíme
přiložením tlakového obvazu, který přitiskneme na ránu, a pevně obvážeme. Zjistíme stav
postiženého v bezvědomí. Může nastat riziko udušení zapadlým jazykem. V tomto případě
musíme z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist
postiženého. Postiženého takto pozorujeme, dokud se neobnoví dýchání. Pokud se takto
nestalo a dýchání je nenormální (lapání po dechu), je třeba zahájit oživování nepřímou
srdeční masáž, tedy: 30x stlačením uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, hrudník stlačovat
do hloubky 4 5 cm, až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádíme srdeční masáž‒

frekvencí 100/min. Není-li to nutné, poraněného z auta nevytahujte, jen pokud hrozí výbuch
nebo poraněný úplně nedýchá. Pokud je člověk zaklíněn a nejde vytáhnout, vyčkejte raději
do příjezdu hasičů. Při vytahování můžete totiž poraněnému ještě více ublížit, a tak pokud
nehrozí ohrožení jeho života (krvácení, nedýchá, výbuch), nevytahujte ho. A snažte se
dodržovat postup první pomoci.
V době, kdy provádíme tyto úkony, už nám na pomoc přispěchají další lidé, kteří mobilním
telefonem přivolají pomoc. Pamatujte, hrozí-li výbuch, snažte se co nejvíce lidí dostat
do bezpečí, ovšem dbejte na svou bezpečnost a nepokoušejte se zachránit všechny na úkor
svého zdraví. Ošetřete jen ta nejhorší zranění, zakryjte rány, zastavte krvácení a proveďte
resuscitaci. Jedná-li se o nehodu s motorkářem, největší problém bývá s jeho helmou. Pokud
je motorkář při vědomí nebo dýchá, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu a nechte
ho na místě, nic s ním nedělejte, nehýbejte s ním a jen kontrolujte životní funkce. Jestliže
motorkář nedýchá, sundejte mu opatrně helmu, nejlépe s pomocí dalšího účastníka nehody,
jste-li sami, pokuste se helmu sundat opatrně. S hlavou netočte, nekloňte ji a zbytečně za ni
netahejte. Pokud postižený nedýchá, je v tomto případě sundání helmy nezbytné
a resuscitace přednější než poranění páteře.
Pokud se někdo necítí na to, aby dokázal poskytnout první pomoc, existuje spousta kurzů na
poskytování první pomoci. Doufám, že se do této situace nedostanete, ale kdyby náhodou
ano, věřím, že si vzpomenete na tento článek.

Jiří Bulva, preventista požární ochrany III. stupně za okrsek Polička

První pomoc

Smím prosit?
Zveme vás na taneční kurzy
pro začátečníky pod vedením
tanečního mistra Jana Bílka
v kulturním domě v Čisté.
Vhodné pro manželské a partnerské páry.
Osm lekcí od 4. září 2019, vždy ve středu
od 19:30 do 21:30 hodin.
Cena 1000 Kč za osobu.
Přihlásit se můžete do 15. srpna 2019
v prodejně Šicí centrum
Český patchwork, Špitálská ul. 1165,
Litomyšl nebo na emailu
renata.edlmanova@lit.cz.
Renata Edlmanová

Chcete být pravidelně
informováni o dění
v obci i mimo ni?

Přihlaste se k odběru aktualit
elektronickou cestou.

Stačí na úvodní stránce
www.cista.info

kliknout na .Novinky e-mailem
Pak už jen vyplníte
mailovou adresu,

kam chcete být informováni,
a potvrdíte přihlášení.

Snadné, že?

U Zikmunda provázel zvoníky Pepa Zika. Je to zvoník
pražské katedrály, srdcař a také donátor hned
několika střípků na našeho Mikuláše. Na svěcení
zvonu do Čisté a na prohlídku věže se už těší.
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Jazyková úprava Mgr. Jitka Skalická.
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Svá životní jubilea v měsíci
dubnu a květnu oslavili:

Růžena Lněničková
Jiří Morávek
Jaroslav Sedláček
Václav Vomáčka
Horáková Olga
Květa Hurychová
Josef Šturc
Ladislav Pavliš
Jiřina Brokešová

Našim spoluobčanům
gratulujeme

SVÁŘEČSKÉ
A ZÁMEČNICKÉ

PRÁCE

Realizuji zámečnické práce
menšího rozsahu.

Práce s nerez materiálem.
Práce z oceli,

popřípadě hliníku.
Kontakt:

Lukáš Čapek,
731 171 116,

zamecnictvicapek@seznam.cz
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