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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

V podrobné diskuzi se zastupitelé přiklonili k jedné z nabízených variant
(MF) a doporučili ověřit připravenost našeho projektu s dotačními
podmínkami. Na zářijovém jednání chtějí rozhodnout o dalších
konkrétních krocích.

Bydlení pro seniory
Na poslední jednání zastupitelstva jsme pozvali Mgr. Tomáše Jurčeku,
dotačního manažera z Agentury regionálního rozvoje ČR. Podrobně nám
představil řadu dotačních titulů a možností, odkud lze získat zdroje
na financování investičních akcí. Zejména pak varianty pro získání
dotace na výstavbu seniorského bydlení.
Na konci jednoho a začátku dalšího tzv. rozpočtového období EU
je reálně možné žádat z IROP (Integrovaný regionální operační program),
Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
V jednotlivých dotačních titulech se samozřejmě liší podmínky – výše
dotace, uznatelnost nákladů, udržitelnost a podmínky projektu, cílová
skupina nájemníků apod.
Na jednání zastupitelstva byl současně pozván také Ing. arch. Vojtěch
Kmošek, který připravuje projektovou dokumentaci stavby. Bylo tak
možné sdílet a konfrontovat dotační možnosti s podobou našeho
záměru.

Farma pro výkrm drůbeže

Na 16. zasedání zastupitelstva obce byla ustavena pracovní skupina,
která byla pověřena mimo jiné přípravou návrhu dohody se ZD Dolní
Újezd. Pracovní skupina po několika schůzkách připravila návrh smlouvy
se ZD. Ve stručnosti: V prvé řadě podmínila dohodu výstavbou
maximálně tří hal, smlouva bude uzavřena na několik desítek let
a v případě porušení této smlouvy budou následovat vysoké
několikamiliónové pokuty. Tento návrh byl odeslán k rukám ředitele ZD.
Návrh však podle ZD není akceptovatelný. Protinávrh smlouvy od ZD ve
stručnosti zní: výstavby minimálně čtyř hal, změna územního plánu,
platnost smlouvy jen po dobu výstavby a v případě porušení smlouvy
minimální pokuty. O tomto návrhu bylo informováno zastupitelstvo
obce na 18. jednání dne 18. 8. 2020.

Jak jsme vás už informovali v minulém čísle, obec Čistá podala správní
žalobu proti rozhodnutí Ministerstva ŽP a odvolala se proti sloučenému
stavebnímu a územnímu povolení vydaném odborem výstavby MÚ
v Litomyšli.

Petr Křivka

V první polovině prázdnin proběhla rekonstrukce parkovacího prostoru
před dolním obchodem. Namísto původních plastových dlaždic,
položených v hlíně, je zde nově zasakovací betonová dlažba. Zároveň byl
zpevněn podklad a vyměněny obrubníky, aby již nedocházelo ke zvlnění
povrchu. Na financování rekonstrukce se z poloviny spolupodílela
společnost COOP družstvo HB.

Plastová dlažba zmizela též z prostoru u základní školy. Kolem sloupu
elektrického vedení, kde se obrací auta přijíždějící a odjíždějící ke škole,
jsou nyní žulové kostky. Vizuálně působí v prostoru poblíž kamenné
hřbitovní zdi jistě mnohem lépe.

Lepší parkování u obchodu COOP a obratiště
u školy

Pohodlně zaparkovat se dá také vedle obchodu. Vznikl zde záliv pro dvě
podélná parkování. Jednak není třeba tahat těžké nákupy daleko, jednak
zůstává zachován dostatečně široký průjezd pro hasičskou techniku.

V době uzávěrky tohoto čísla byla ministrem zdravotnictví zveřejněna
informace o tom, že od 1. září bude opět povinné nošení roušek. A to
v uzavřených prostorách jako jsou obchody, úřady, vnitřní hromadné
akce nebo veřejná doprava.

Přestože uzavírka oblíbené „sámošky“ přinesla pro řadu z nás mnohé
komplikace, nezaznamenal jsem žádné vážné problémy či stížnosti.
Děkuji všem za trpělivost a nyní již můžeme místnímu obchodu opět
poněkud spravit tržby.

Naštěstí máme v Čisté ještě jeden obchod. Od následujícího dne po
uzavření dolní prodejny byla druhá provozovna dostatečně zásobována
a díky brigádnické výpomoci zvládla paní Mazůrková vše na jedničku.
Díky za to.

Pokud se nic dalšího nezmění do doby, kdy vám přistane obecní
zpravodaj ve schránce, rád bych vás požádal o respektování úředních
hodin obecního úřadu. Pokud je to možné, využívejte přednostně
pondělky a středy v čase 8 – 16 hod. Nebo preferujte telefonický
či elektronický kontakt. Děkuji za vstřícnost.

Epidemiologická situace, prodejna COOP
Také naší obci se COVID-19 nevyhnul. Díky kontaktu v zaměstnání
a doma bylo zapotřebí na pozitivní testování zareagovat. Naštěstí šlo
všechno poměrně rychle. Nepříjemností bylo dvoutýdenní uzavření dolní
prodejny COOP. Dle nařízení Krajské hygienické stanice musely všechny
prodavačky do nedobrovolné karantény. Vedení společnosti COOB HB
vydalo záhy prohlášení, ve kterém byla situace vysvětlena. Všechny další
doporučené testy, které KHS nařídila, byly negativní.
Ve spolupráci s panem starostou z Dolního Újezdu bylo zapůjčeno
dezinfekční zařízení a všechny vnitřní prostory prodejny byly pečlivě
vydezinfikovány. Za vstřícný přístup obci Dolní Újezd patří velké
poděkování!

Na závěr si dovolím výzvu pro další období s ohledem na vývoj epidemie.
Výzvu k používání zdravého rozumu a normální ohleduplnosti. Jistě není
nutné cpát se v davu lidí nebo sahat na předměty, kterých se dotýkají
velké počty lidí a následně stejnýma neumytýma rukama brát jídlo. Jistě
není nutné kýchat na ostatní a cestovat do míst, kde není situace příliš
dobrá. To je ale přece normální chování. Postačí trochu ohleduplnosti
a rozum v hrsti. Postačí chovat se tak, jak bych to očekával od druhých …

Svoz nebezpečného odpadu
Firma LIKO SVITAVY a.s. provede svoz nebezpečného odpadu 29. 9. 2020
v úterý od 16:00 na obvyklých místech.

Volby do zastupitelstva Pardubického kraje se
uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Ve dnech 22. – 30. 9. 2020 bude pracovnice VODOVODŮ s.r.o.
provádět . 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.

odečty vodoměrů
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Ing. Paclíková z vodoprávního úřadu nám poskytla legislativní výtažek
týkající se dané problematiky:
V době mimo povodeň:

Povodňová prohlídka

Následně, dne 7. 7. 2020, proběhla protipovodňová prohlídka koryta řeky
Loučné za účasti Ing. Paclíkové z vodoprávního úřadu MÚ Litomyšl
a p. Truhlářové z Povodí Labe. Jednalo se o preventivní aktivitu, jež má na
cíl eliminovat možná rizika při nebezpečí povodně. Ukázalo se, že také
v Čisté je množství míst, která nejsou zdaleka ideální: složené
a nezajištěné palivové dřevo v bezprostřední blízkosti koryta, naházené
roští a jiný zahradní odpad na březích, vodou přinesené cizí předměty,
podomácku vyrobené lávky apod.

Povinnosti vlastníků pozemků a staveb, na nichž se nacházejí koryta
vodních toků, nebo kteří sousedí s vodním tokem, mají za povinnost
trvale:
- udržovat břehy a koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění

neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty
ve vodním toku s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají
vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo
použití speciální techniky (§ 50 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění) - jedná se tedy např. o odstraňování splaveného
dřeva, klestí, odpadků (PET lahve, igelity, pneumatiky aj.) zbytků
stavebních materiálů atd.,

- vlastníci staveb a zařízení v korytech vodních toků (lávky, mostky,
opěrné zdi, čerpací zařízení k odběru vody z vodního toku) jsou povinni
odstraňovat předměty zachycené či ulpělé na těchto stavbách
a zařízeních a nakládat s nimi podle zvláštního zákona,

- dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby
neohrožovaly plynulý odtok vod, zabezpečovat je proti škodám
působeným vodou a odchodem ledu, např. doporučujeme lávky na
jedné straně břehu ukotvit řetězem (§ 52 zákona č. 254/2001 Sb.,
v platném znění),

- dále je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem na pozemcích, na
nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo v záplavovém území
souhlasu vodoprávního úřadu. K vydání tohoto souhlasu je třeba vždy
předložit také vyjádření správce vodního toku. To se týká také např.
umístění lávky přes vodní tok (§ 17 zákona č. 245/2001 Sb., v platném
znění).

Přestože se také naší oblasti nevyhnuly v minulých měsících přívalové
srážky, naštěstí vše proběhlo bez újmy na zdraví či majetku. Koncem
června, kdy spadlo větší množství vody na polích nad Chmelíkem
či Ostrým Kamenem, stihlo koryto řeky přívalovou vlnu bez větších
obtíží pobrat. Následně spláchl přívalový déšť množství zeminy na
polích mezi Janovem a Benátkami. Také tentokrát se naší obci příliv
vyhnul. Bohužel však proud stekl do Benátek, kde bylo několik sklepů
a veřejných prostranství zasaženo. V několika případech sice došlo
k přitečení většího množství vody z polí, luk a břehů nad Čistou, ale vše
stačilo odtéci různými strouhami a propustky. Přesto se na některých
místech ukázalo, že různé odtokové rýhy a příkopy byly našimi předky
vybudovány smysluplně. Teze, že „lidé zapomínají, ale voda
nezapomíná“, se potvrdila.

§ 66 [DZ]
Záplavová území

§ 67 [DZ]
Omezení v záplavových územích

Co s tím? Po opadnutí vody máme v plánu ve spolupráci s místními
dobrovolnými hasiči a technickými službami vyčistit koryto od materiálu
a věcí, které zde nemají co dělat. Zároveň vyzýváme všechny občany, aby
zkontrolovali, zda svou činností riziko nezvyšují, případně aby učinili
případnou nápravu.

(1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou
být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je
povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat
a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány
oblastí povodí.

(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani
provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok,
převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před
povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž
se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních
vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní
a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li
zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených
podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších

- provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši
povodňových škod a poskytují podklady pro zprávu o povodni,

- odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro
případ další povodně.

V době před povodní, za povodně a po povodni:

- zajišťují záchranu osob a svého majetku, včetně případné předčasné
sklizně,

- zajišťují ochranu plavidel a zařízení sloužících k plavbě,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

- v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků
a dostupnost věcných prostředků např. pytle s pískem, různé ucpávky
apod. prověřují jejich připravenost podle povodňového plánu,

- zpracovávají povodňové plány – vzor v příloze

- provádějí povodňové zabezpečovací práce, zejména na objektech
propustků a mostků, silničních a železničních náspů, aby nebyla
omezena jejich průtočná kapacita,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření,
že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu
staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů.

- na příkaz povodňového orgánu odstraňují své předměty a zařízení,
které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání
koryta níže po toku (např. skládky dřeva, stavebního materiálu, různé
komposty a jiné snadno odplavitelné materiály atd.)

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno

- provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky,
zejména prověřují stav objektů v záplavovém území z hlediska
možného ovlivnění odtokových podmínek a možného odplavení
staveb, jejich částí a movitých věcí,

- sledují na pozemcích a stavbách všechny jevy rozhodné pro bezpečné
převedení povodně, zejména nahromadění plovoucích předmětů
a ucpání průtočného profilu,

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod
a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

- účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu
povodně povodňový orgán, správce vodního toku a HZS ČR,

Je činnost vlastníků pozemků a staveb, které se nacházejí záplavovém
území nebo zhoršují průběh povodně upravena v § 85 zákona
č. 254/2001 Sb., v platném znění

Nové dopravní značení
Díky znovuotevřené hospodě U Chlebounů se výrazně zvýšil pohyb osob
na prostranství u tamější křižovatky. K tomu autobusová zastávka,
kontejnery na tříděný odpad a parkoviště. Proto jsme po dohodě
s dopravním inspektorátem PČR ve Svitavách a speciálním silničním
úřadem při MÚ v Litomyšli instalovali ze všech tří stran nové dopravní
značky. Doporučená třicetikilometrová rychlost má primárně chránit ty
nejzranitelnější – chodce a cyklisty.
Při té příležitosti došlo též k osazení odrazového dopravního zrcadla
u výjezdu mezi čp. 275 a čp. 238 (jedná se o křižovatku s odbočkou na
Dolní Újezd).
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ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE

Postupnou výměnou vodovodních řadů se obec snaží o obnovu
původního, přibližně sedmdesát let starého potrubí. Letošní opravu
zajišťuje společnost Vodovody Litomyšl, která předložila nejvýhodnější
nabídku. Celkové náklady se vyšplhají na přibližně 2,65 mil. Kč.
Pokoušíme se získat dotační podporu od Pardubického kraje.
Děkujeme všem, kterých se stavební práce dotýkají, za zvýšenou míru
trpělivosti a ohleduplnosti.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě/výměně dalších úseků hlavního
vodovodního řadu. Tentokrát se jednalo o dvě vytipované lokality.
Delší úsek, označený jako řad 1A a 1B měří dohromady 785 m. Začíná
u čp. 369 a vede podél silnice III. třídy k čp. 54. Zde silnici kříží a směřuje
ke korytu řeky Loučné, kterou rovněž podchází. Odtud se vrací zelenou
plochou k tzv. Chudákovu. Probíhá kolem celé výstavby nových
rodinných domů, přes zahradu u čp. 386, dále k čp. 422 a odtud šikmo
k čp. 408. Na trase budou osazeny tři nadzemní a jeden podzemní
hydrant. Dojde k přepojení dvaceti osmi vodovodních přípojek. Většina
trasy je realizována řízeným protlakem, pouze v místech křížení s jinými
inženýrskými sítěmi či u přípojek dochází k odbagrování zeminy. Jedná se
o potrubí, kterým jsou pitnou vodou také zásobovány sousední Benátky,
tudíž jde o strategickou část.
Měněný úsek na horním konci měří 199 m. Začíná na louce na pozemku
p. č. 3163/2 odkud směřuje k silnici III. třídy, kterou překračuje. Poté
pokračuje podél silnice k čp. 143. Dojde k výměně dvou nadzemních
hydrantů a přepojení tří přípojek. V této lokalitě je část potrubí nejenom
litinová, ale také ocelová. V minulosti zde byly opakovaně řešeny
poruchy.

Plánovaná výměna vodovodního potrubí v roce 2020

- Stanovení oddacího místa pro uzavření manželství na obecním úřadě,
oddací den sobotu a dobu pro oddávání od 10 do 15 hod.

Na jednání dne 18. 8. 2020 zastupitelstvo projednalo a schválilo:

- Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy OPŽP na akci „protipovodňová
opatření obce Čistá“.

- Příspěvek formou daru z. s. Bílá Holubice, mobilní hospicová péče,
Dolní Újezd ve výši 10 tis. Kč.

- Realizaci a spolufinancování akce „Vyhlídka v obci Čistá“. Dodavatele
stavby na základě výběrového řízení, a to společnost TESAŘI OSÍK
s.r.o. s nabídkovou cenou 1 014 397,75 Kč bez DPH.

- Smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
auditorkou Ing. Talířovou.

- Termín dalšího jednání ZO, kterému bude předcházet zpráva
odborného lesního hospodáře obce Čistá Ing. Hrona.

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

- Podání žádosti o změnu PRVK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací) na
KÚ v Pardubicích.

ZO pověřilo:

- Informaci o aktuálním stavu výroby dvou malých zvonů (pro kostel sv.
Mikuláše a kapličku na Brlence) a plánovaných doprovodných akcích
13. 9. a 18. 10. 2020.

- Pozvánku na debatu s lídry politických stran a hnutí Pardubického
kraje kandidujících do krajských voleb 2020, která se uskuteční 10. 9.
2020 v kulturním domě v Čisté.

- p. P. Křivku: Zajištěním oficiálního písemného stanoviska ZD k možné
dohodě o spolupráci v záležitosti „farma pro výkrm drůbeže“.

- Zrušení konání přeloženého babského bálu v Čisté.

- Informaci o příjmu obce ze státního rozpočtu na základě zákona
o kompenzačním bonusu od Ministerstva financí ve výši 1 250 Kč
á jednoho trvale žijícího obyvatele. Celkem 1 226 250 Kč.

ZO vzalo na vědomí:

- starostu: Zajištěním všech nezbytných kroků při podání žádosti
o dotaci na akci „protipovodňová opatření obce Čistá“ (pozn. jedná se
o kompletní modernizaci veřejného rozhlasu, vč. dvou vodoměrných
stanic a srážkoměrného čidla).

- Informace o možnostech dotačních titulů a aktuální projekční práci
v souvislosti s domovem pro seniory.

- Veřejnou vyhlášku – výzvu odboru výstavby MÚ Litomyšl vyjádřit se
k podanému odvolání ve věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“
a informaci o právním zastoupení a podaném vyjádření ZD Dolní
Újezd.

- Finalizaci a podání žádosti o změnu PRVK (plán rozvoje vodovodů
a kanalizací) odboru životního prostředí KÚ v Pardubicích.

- Aktualizované účetní směrnice.
- Řád veřejného pohřebiště obce.

Rada obce se na svých jednáních v červenci zabývala a schválila:

- Pololetní odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Čistá.

- RO doporučila zastupitelstvu ke schválení souhlas s realizací
a financováním akce „Vyhlídka v obci Čistá“.

- Prezentaci obce v příloze regionálního vydání deníku MF DNES pro
Pardubický kraj.

- Dopracování geometrického plánu pro zaměření dostatečné šíře cesty
kolem čp. 263 a finanční spoluúčast obce na vynaložených nákladech.

- Zhotovení zvonu pro kapli na Brlence zvonařstvím L. V. Dytrychové
a společností BOROKO, Brodek u Přerova v celkové ceně 55 710 Kč.

- Příspěvek formou daru ve výši 5 tis. Kč ZŠ a MŠ Trstěnice.
- Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Programu obnovy venkova

od Pardubického kraje na akci „úpravy veřejných prostranství 2020
v Čisté“ ve výši 80 tis. Kč.

- Zopakování podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS
Litomyšlsko na výstavbu chodníků v rámci projekt „Bezpečná doprava
v obci Čistá – I. etapa“.

- Zadání vypracování variantní studie na využití území a stavby
bývalého kravína „K3“ společností Poličská stavební s.r.o. za cenu 60
tis. Kč.

- Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace od Pardubického
kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH
na rok 2020 ve výši 15 tis. Kč. Konkrétně na pořízení zásahové obuvi.

- Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace od Pardubického kraje
na akci „Dětské hřiště – čistecký had“ ve výši 100 tis. Kč.

- Rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým dochází k úpravě příjmů
na celkových 28 349 319 Kč, k úpravě výdajů na celkových 28 349 319
Kč. Rozpočtová rezerva ve výši 652 000 Kč zůstala nezměněna.

- Realizaci protipovodňového příčného prahu u čp. 44 poté, kdy zde
dojde k výměně potrubí hlavního vodovodního řadu.

- Záměr prodeje pozemku p. č. 1331/1 a následné doporučení
zastupitelstvu k prodeji. Zároveň doporučení ke koupi části pozemku
p. č. 1331/2 kvůli zajištění dostatečně širokého pruhu pro plánovanou
příjezdovou komunikaci.

- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2020596/SOBS VB/01 a č. IV-12-
2020694/VB/1.

- Pronájem KD pro krajské jednání Sdružení místních samospráv ČR.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

V minulém zpravodaji jsme vám slíbili krátkou pohádku, která vznikla na
školní půdě. Nejdříve je třeba vysvětlit, kde se vlastně vzala inspirace ke
skládání kratičkých pohádkových příběhů. Musíme se přenést do časů
minulých, kdy byla součástí téměř každého školního vystoupení v
kulturním domě pohádka, ať už hraná či muzikálová. A každé takové
divadélko potřebuje velké množství malovaných kulis, které potom na
jevišti dotvářejí pohádkovou scénu. Po vystoupení se veškerá výzdoba a
kulisy zase ocitnou ve škole a nastává otázka, co s tím. Myslím, že
všichni čtenáři a zároveň majitelé půdních prostor tuší, co si teď
přečtou…. Odpověď na otázku „Kam s tím?“ je jednoduchá! DÁME TO
NA PŮDU! A tak se po čase na půdě vedle sebe ocitl plakát, na kterém
bylo namalováno náměstí s kašnou, zalesněná stráň se starým hradem,
postel s pruhovanou peřinou, kočár pro Popelku nebo třeba liščí nora, ze
které kdysi vykukoval Budulínek. Je tu také princezna i čarodějnice, obr i
trpaslík, kůň, liška, holub…
V čase koronavirového omezení školního vyučování nás napadlo využít
půdu. Rozestavěli jsme všechny kulisy, rozvěsili pohádkové plakáty a
doprostřed takto vymezeného prostoru umístili velký stůl. K němu jsme
si chodili hrát, malovat a číst. A pohádkové příběhy? S nimi si už lehce
poradila dětská fantazie! Proč by na naši „Pohádkovou půdu“ nemohla
zaletět kouzelná a moudrá sova Rozárka a oživit vždy o půlnoci všechny
pohádkové bytosti? Proč by se třeba obr nemohl změnit na pana učitele
a Jeníček, Mařenka a Budulínek na žáky? Stejně tak možná umí stará
kytara svými kouzelnými strunami probudit zvířata a rozezpívat ptáčky
z plakátů. Maruška může od „Dvanácti měsíčků“ přinést mísu jahod,
hrneček z jiné pohádky navařit kaši, z „Perníkové chaloupky“ přinese
Jeníček s Mařenkou košík perníku a společná hostina u našeho velkého
stolu může začít… Kdo chce, může se teď na chvíli přenést na
pohádkovou půdu, povolit uzdu fantazii a začíst se do následujících
řádků… Co vše se může na půdě odehrát, vymýšlely děti. Kolik pohádek v
textu objevíte Vy, záleží už jen na Vás….
ZAMOTANÁ POHÁDKA
Jednou na půdu přiletěla sova Rozárka a mávnutím svých kouzelných

křídel probudila celou půdu. U stolu se společně sešla Popelka s
Růženkou, Budulínek s Jeníčkem a se statečným krejčíkem, Mařenka s
Maruškou, za liškou s liščaty se přišel podívat vlk. Všichni si pěkně
povídali, když najednou Jeníček uslyšel, že někdo v dálce pláče. Než to
stačil povědět ostatním, hodiny na kostelní věži začaly odbíjet jednu
hodinu po půlnoci a všechny postavy se zase vrátily do svých pohádek.
Druhou noc Jeníček dával velký pozor, zda ten pláč zase uslyší. Uslyšel, ale
ani tentokrát to nestihl říci všem ostatním. Třetí noc už řekl hned všem
svým přátelům, co slyšel. Teď už všichni dávali dobrý pozor. Za chvíli se
skutečně ozvalo naříkání. Růženka, Popelka a Maruška byly nejstarší a
shodly se na tom, že pláč vychází ze starého hradu. Nikdo ale nevěděl,

- Přípravu a podání projektové žádosti o dotaci na akci „Snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Čistá“ ve spolupráci
s Agenturou regionálního rozvoje ČR za cenu 40 tis. Kč.

- Výměnu dveří a prosklené plochy u vstupu do budovy OÚ dle nabídky
společnosti Proplast s.r.o. Ústí n. Orlicí za cenu 61 990 Kč.

Rada obce neschválila:

- Připomínky ze strany MMR k projektové dokumentaci na akci „KODUS

Rada obce vzala na vědomí:

- Zapojení se do výběrových řízení s aukcí týkajících se prodeje
spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 3000/2 a p. č. 3174.

- Veřejné projednání územního plánu obce Mikuleč.

- Výsledek výběrového řízení na dodavatele oprav vodovodního řadu
1 a 3 v roce 2020, kterým se stala společnost Vodovody Litomyšl
s celkovou nabídkovou cenou 2,65 mil. bez DPH. RO vzala na vědomí
žádost o dotaci na opravu směřovanou Pardubickému kraji.

- Oznámení společného jednání MÚ Litomyšl o návrhu změny č. 4
územního plánu Litomyšl.

– komunitní dům seniorů“. Dále informaci o dotačním titulu MF a
trvající nabídku úvěrových možností ČSOB a ČS.

- Počet pracovníků a délku jejich pracovního poměru na VPP (veřejně
prospěšné práce) v roce 2020.

- Informaci o doplněném odvolání proti rozhodnutí MÚ Litomyšl
a protinávrhu smlouvy o spolupráci se ZD Dolní Újezd v rámci akce
„Čistá – farma pro výkrm drůbeže“. Dále vzala RO na vědomí výstupy z
jednání pracovní skupiny a sdělení podmínek obce směrem k vedení
ZD.

- Využití nabídky společnosti PORTIVA ke zhodnocení volných
prostředků obce.

- Teoretickou část připravovaného Strategického rozvojového plánu
obce na období 2021 – 2030.

- Zapojení do dotačního titulu na vybudování zázemí v rámci tzv. re-use
centra.

- Jednání s projektantem ohledně přípravy projektové dokumentace
pro provedení stavby „D35 Janov – Opatovec“.

- starostu a místostarostu: oslovením dodavatelů a výběrem
nejvýhodnější nabídky pro výměnu oken v obecní nemovitosti čp. 322.

Pozvánka na jednání ZO

- Stav finančních prostředků na sbírkovém účtu a plánovaných akcích
v souvislosti s vyvrcholením projektu „Obnova zvonů v Čisté“.

Rada obce pověřila:

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

- Vyrozumění Policie ČR ve věci přestupku fyzické osoby proti zákonu
o odpadech.

- Výsledek hodnocení MMR v programu Podpora budování míst
aktivního a pasivního odpočinku, ve kterém nebyla naše žádost
o dotaci na akci „Herní a dovednostní prvky“ doporučena ke schválení.

- Děkovný dopis hejtmana Pardubického kraje za aktivitu obce v období
nouzového stavu.

- Aktuální informace o stavu územního řízení u projektu
„Depolymerizace odpadových pneumatik“.

- Možnost pořízení a provozu měřiče rychlosti projíždějících vozidel ve
spolupráci s Mikroregionem Litomyšlsko a MP Litomyšl.

- Výsledek první vlny hodnocení MMR v programu Rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu, ve které byla žádost o dotaci na akci „Vyhlídka v obci
Čistá“ doporučena ke schválení.

- starostu: jednáním s vlastníkem pozemku p. č. 7114 o možném odkupu

- Nabídku na školení „Prevence proti stresu“.

Zveme Vás tímto na další veřejné jednání zastupitelstva obce, které se
uskuteční v zasedací místnosti OÚ (pozn. dle
aktuálního vývoje epidemiologické situace, resp. nařízení vlády ČR se
může místo jednání změnit).

15. 9. 2020 od 18 hod

- Dopis fyzické osoby ve věci spadeného a odcizeného stromu v roce
2017.

- Žádost o půjčku při vybavování interiéru hostince U Chlebounů.



6

kdo tam tak pláče a proč. Dohodli se, že o tom budou celý den přemýšlet,
v noci se zase sejdou a poradí se, co dál. Jenže nikdo na nic nepřišel.
Jenom statečný krejčík. Vzal si s sebou pro jistotu vlka a vydali se
společně do lesa najít čarodějnici. Měli štěstí. Ta čarodějnice byla dobrá
a také moudrá. Vyprávěla jim příběh zakleté princezny, kterou slyší
plakat. Nebyla zlá, ale velmi mlsná, jedla jen dorty a bonbóny, nadívaná
kuřátka a holoubátka. A když jí jednou komorná přinesla obyčejný chléb,
tak ho na truc hodila do bláta. Za to ji proklel čaroděj. Nikdy neopustí svůj
hrad, dokud nesní jídlo obyčejných lidí. Statečný krejčík poděkoval za
radu staré čarodějnici a vrátil se ke svým přátelům. Společně se pak
radili, co nejobyčejnějšího by měla princezna sníst, aby se zbavila svého

A zazvonil zvonec a pohádky je konec.
za kolektiv ZŠ Věra Kladivová

prokletí. Další noc se vypravili na hrad za princeznou. Nesli hrneček s kaší,
suchý chléb a Budulínek vzal svou misku s hráškem. Princezna jim už
zdálky mávala z okna, ale vstříc jim jít nesměla. Když ta nešťastná
princezna ochutnala ta tři jídla, která jí donesli, zablesklo se a všichni
hned poznali, že prokletí je pryč! A s prokletím zmizel i pláč. Teď už
princezna nebyla velmi smutná, protože se mohla každou noc potkávat s
přáteli z pohádek. A tak od té doby chodí vždy o půlnoci ke stolu na půdě i
zakletá princezna.

SPOLKY

TJ SOKOL

mladší přípravky
trenéři

V pátek 19. 6. 2020 jsme se rozloučili s fotbalovou sezónou.
I když se počasí nevyvedlo, mladší a starší přípravka sehrála zápas
s rodiči. Oba zápasy skončily smírem, a tak byli všichni spokojeni.
Letošní rok byl velice specifický. V jarní části mladší přípravka
neodehrála ani jeden soutěžní turnaj. Dva a půl měsíce jsme nemohli
ani trénovat. Od června jsme začali trénovat a odehráli jsme dva
přátelské zápasy, jeden v Litomyšli a druhý v Němčicích. Všichni
doufáme, že nová sezóna začne v klidu a proběhne celá bez
jakéhokoliv omezení.
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Všechny soutěžní zápasy byly zrušeny, a proto
se trenéři snažili domlouvat alespoň přátelské
zápasy, aby si kluci zahráli fotbálek s někým
jiným než jen proti sobě.

Starší přípravka

Konalo se také tradiční ukončení sezóny na
hřišti v Čisté, kterého se účastnili i hráči
čistecké starší přípravky. Kluci rodičům
předvedli, že se za ty roky něco naučili
a vynaložený čas nepřišel vniveč. Po fotbálku
patři l čas poděkování rodičům za čas
a trpělivost, klukům za nasazení, bojovnost
a odhodlanost se pořád zlepšovat.

Na konci června přišlo rozloučení společného
družstva Čisté a Litomyšle fotbálkem s rodiči
v Litomyšli a poslední týmovou večeří.

Letošní fotbalové jaro bylo urč itě to
nejsmutnější za poslední desítky let. Proč, to
asi všichni víme. Naštěstí se kluci mohli začít
scházet na hřišti od půlky května. Na klucích
byla po dlouhé pauze vidět nejen chuť do
fotbalu, ale u některých také pozůstatky
dlouhého nicnedělání. Ovšem trénink od
tréninku bylo vidět zlepšení a většina si s tím
poradila velmi dobře.

Rozloučili jsme se s ročníkem 2009, který byl
možná jeden z nejúspěšnější za poslední dobu.
Není možná na škodu si jejich dobré výkony
zopakovat. Společně s výborným ročníkem
2008 obsadili na poháru Předsedy OFS krásné
druhé místo. Za rok tento pohár na domácím
hřišti vyhráli, když ve finále porazili silné

Svitavy. V tom roce prohráli na turnajích mladší přípravky asi jen 5 zápasů. A když byla možnost
hrát další rok Krajskou soutěž, nebylo o čem přemýšlet. Kluci si s tím poradili na výbornou, opět
s ročníkem 2008. Další rok jsme spojili síly s Litomyšlí a udělali dvě společná družstva, což bylo ku
prospěchu věci. Jedno hrálo krajský přebor a druhé okresní přebor. Nyní kluci přechází do mladších
žáků společného družstva Čisté a Litomyšle a věřím, že ani tam se neztratí. Speciálně pro mě je
tento ročník speciální. Když jsme s některými začínali pracovat před 6 lety, ani ve snu nás
nenapadlo, kam to kluci dotáhnou. Byl to můj začátek s trénováním v Čisté a teď prozatím po
6 letech konec. Chtěl bych poděkovat za spolupráci i ostatním trenérům, Zdeňku Žroutovi, Petru
Křivkovi, bez kterých by kluci nebyli tam, kde jsou, a to nejen tento ročník. Poděkování patří
i rodičům a samozřejmě hráčům.

HC ČISTÁ
Hokejová sezóna je ještě v nedohlednu, ale ani teď hokejky nespí. Jako každý rok jsme měli stanoviště na Branném dnu. Čeká nás technická pomoc
hasičům na jejich soutěži a jako již každý rok tradiční soustředění v Nymburce. Budeme doufat, že se svět znova nezblázní a budeme se společně
potkávat na dalších akcích. Chystáme opět oblíbené Vánoční bruslení a již nezapomenutelný Hokejový ples se skupinou Rytmik. Všichni doufáme,
že 8. 1. 2021 plesovou sezónu zdárně zahájíme. :-)

předseda spolku Jiří Elčkner

2009: Honza Tobek, Kuba Holec, Vašek Jetmar, Jirka Elčkner, David Bačovský, Kuba Jareš, Kája
Franc, Dominik Němec.
Ať se kluci daří!!!! Jiří Elčkner
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Již čtvrtý ročník fotbalového turnaje s legendami AC Sparta Praha, za
podpory společnosti KKZP s.r.o., obce Čistá a TJ Sokol Čistá, se udál dne
11. července, a to na fotbalovém hřišti TJ Sokol Čistá. Letos mohl turnaj
přivítat 12 týmů, které se mezi sebou popraly o možnost zahrát si proti
legendám AC Sparta Praha. I přes velmi nepříznivé počasí dorazili letos
hráči Sparty ve složení: Jirka Novotný, Jarda Blažek, Luděk Stracený,
Štěpán Kučera, Jan Flachbart, Luděk Stracený, Radim Holub a Michal
Horňák. Čtyři nejlepší týmy a jeden tým složený z příznivců AC Sparta
Praha měly možnost si s těmito výbornými hráči poměřit síly. Kvůli

Fotbalový turnaj

KONALO SE

nepřízni počasí se bohužel nekonala dětská olympiáda, která byla
naplánovaná na novém tréninkovém hřišti, stejně tak musel být zrušen
i dětský skákací hrad. Náladu všem zúčastněným ale bezesporu zlepšila
skvěle hrající kapela Machos Burritos, která vystoupila od osmi hodin
a pomohla zaplnit navlhlý parket. Po skončení koncertu pokračovala
akce díky DJ Brudy i s hráči AC Sparta Praha až do brzkých ranních hodin.
Pevně věříme, že si všichni zúčastnění celý den užili a již nyní se těšíme
na příští, v pořadí již pátý ročník.

Ing. Jan Kocourek

A co příště? Přijdete taky?

Někdy člověk plánuje a příroda rozhodne jinak… Promítání letního kina,
které mělo proběhnout na závěr Branného dne, muselo být z důvodu
nepříznivého počasí přeloženo. Jako vhodný den se ukázalo úterý 29. 6.,
poslední den školního roku. Pohádka Zakleté pírko tak pomyslně
odemkla všem dětem prázdninové dveře. Pohodovou atmosféru celého
večera umocnily i dobroty z rukou hospodského Pavla Němce.

Letní kino 29. 6. a 30. 8.

Petra Vojáčková

A jak jinak se s prázdninami rozloučit než opět letním kinem? Na neděli
30. 8. si pro nás Putovní kino připravilo novinku 3Bobule.
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O NÁS V MEDIÍCH

V aktualitách Pardubického kraje byl uveřejněn článek paní Hany
Štěpánové, radní Pardubického kraje.

Vesnice Čistá se nachází asi 5 km od Litomyšle. Její zvláštnost tkví v tom,
že i když je ve vnitrozemí, tak až sem sahaly Sudety, resp. největší
německojazyčná enkláva uvnitř tehdejší ČR – Hřebečsko. Vesnice
Benátky před Čistou a vesnice Trstěnice za Čistou, ty byly české. Čistá
nese svůj název až od roku 1947, před tím se jmenovala Litrbachy,
německy Lauterbach. Je to sídlo táhnoucí se 6,5 km podél silnice, která
kopíruje tok řeky Loučné. Při pohledu na mapu obě jako dva hadi vedle
sebe. Jedná se o typicky údolní vesnici, kde nenajdete tradiční náves.
V současné době má obec 980 obyvatel a patří k ní osada Brlenka. Ze
statistik se dovíme, že v roce 1922 zde žilo více než 1800 lidí a v roce 1947
jen 530 lidí. Po 2. světové válce čeští Němci museli opustit naši zemi.
V Čisté zůstali natrvalo jen ti ze smíšených českoněmeckých
manželství. Z Němců byli trochu déle pozdrženi jen ti „nezbytní“,
například zde to byla porodní bába, bez které nemohli obyvatelé zůstat.
Doptávám se dále, zda se ještě nějakým způsobem historie propisuje i
do dnešních dní. Dovídám se, že v obci je tak asi do deseti rodin
starousedlíků, jsou to potomci rodin, které nebyly odsunuty do

Zvony v Čisté zazvoní čistým pětihlasem
V Čisté u Litomyšle skončí během srpna sbírka na zvon. Obec
si konečně splní svůj sen. Ve věžích kostela sv. Mikuláše se rozhoupá
zase pět zvonů. Zvony symbolicky spojí dramatickou historii
a současnost na území bývalých Sudet.
„Tamhle se půjdeme podívat,“ řekl mi pan starosta Petr Dřínovský u nich
v obci Čistá a ukazoval rukou směrem k obloze. I s hlavním zvoníkem,
čisteckým rodákem Pavlem Kuřem, jsme šplhali po schodech na věž
kostela sv. Mikuláše, kde je od roku 2019 zavěšen nový velký zvon
jménem rovněž Mikuláš. Čistecké „dvoutunové d1“ je největším
zvonem, který byl v Česku od roku 2011 odlit a spolu s dalšími třemi zvony
se o něj stará parta zdejších zvoníků. Zvony v naší zemi byly v době 1. a 2.
světové války „rekvírovány“, tím se rozumí zabavovány kvůli vojenským
účelům. Čekalo je rozbíjení, roztavení a poté z tohoto materiálu byly
vyrobeny zbraně a jiný vojenský materiál. Dalším účelem zvonových
rekvizic bylo způsobit lidem škody morální, zlomit je a snadněji ovládat,
neboť zvon je součástí obce, živé komunity jejich obyvatel a jeho
beztrestné odebrání a zničení představuje velmi pádnou demonstraci
moci a síly vládnoucího aparátu. Pavel Kuře je zapáleným rodákem
a vypráví: „Zvonovými rekvizicemi obou světových válek bylo v Čechách
nenávratně ztraceno kolem 85 % všech zvonů a na Moravě ještě více.
Konkrétně z území bývalých Sudet bylo jen ve 2. světové válce odvezeno
téměř 4000 zvonů a z německých hutí se po válce vrátilo pouze 435.
Jediný z celkem pěti odvezených zvonů z Čisté měl lepší osud, protože
byl vyhodnocen jako cenný – barokní zvon svatého Jana a Pavla
mučedníků se na věž do Čisté po 2. světové válce vrátil.“ Do poloviny
srpna čistečtí vybírají peníze na poslední zvon, a tak na podzim završí
obec svůj sen: mít všech pět zvonů zase na svém místě.

Německa. Z dějepisu víme, že po válce byly Sudety osídleny novými
obyvateli, kteří sem přišli a vybrali si dům, který byl volný. Takže vlastně
historie české vesnice je krátká, ani ne osmdesát let. Generace lidí se
obměnily. Pan starosta doplňuje k mé otázce: „Zdá se mi, že naše
generace už nějaké nesrovnalosti mezi původními a novými obyvateli
nepřináší, spolupracujeme mezi sebou navzájem. Z vyprávění ale vím, že
dříve mezi lidmi byla rivalita a i nepřátelství. Jsem rád, že u nás opět
existuje fungující komunita. Během posledních desetiletí došlo
k obrovskému posunu.“

Zajímám se i o to, zda se tito původní obyvatelé a jejich potomci vracejí
„domů“ a chtějí vidět, odkud pocházejí jejich předkové, jestli je zajímá
osud stavení, kde žil někdo z jejich rodiny. Pavel Kuře odpovídá: „Ano,
někteří rodáci přijíždějí každý rok, i když s ohledem na jejich věk je to stále
obtížnější. Své „doma“ mají dávno v Německu, ale srdce a starou vlast
mají tady. Známe se i s jejich dětmi a vnoučaty. Jedna z rodin rodina
spolupracuje s obcí intenzivně.“ Dovídám se o panu Hansi Sobolovi, který
žije na území bývalé NDR. I v době socialismu podnikal v oboru
zámečnictví, jako jeden z mála tam mohl žádanou firmu provozovat.
Před 16 lety se svým synem vyrobil a obci Čistá daroval ručně kované
hřbitovní brány – stejné, jako v jeho novém domově v Německu. Do Čech
je i dovezl a osobně nainstaloval.

Vrátím se zpátky ke zvonům. Letos v říjnu čeká čistecké symbolické
završení letitého projektu: na menší věž bude zavěšen poslední
z obnovených zvonů. Pan starosta dodává: „Také díky zvonům chceme
definitivně přemostit historii a současnost. Gesto propojení času, lidí
i národů.“ Teď v létě bude v Čisté končit veřejná sbírka na dokončení
obnovy zdejších zvonů. Poslední zvon Petr je již zadán do výroby
v Brodku u Přerova. Na zvony přidala obec téměř 500 tisíc, 500 tisíc
věnovala rodina starousedlíků a 300 tisíc přispěl Česko-německý fond
budoucnosti. Ve veřejné sbírce se sešlo již hodně přes 500 tisíc a přispěli
i původní němečtí obyvatelé. Obnovený hlavní kostelní zvon Mikuláš se
stal také zvonem česko-německého usmíření.

A proč jsem do Čisté přijela já? Jsem ráda, že z krajských peněz podpoříme
dobudování místa na spodním konci obce pod stromy u řeky pro
setkávání se malých i velkých dětí a rodičů. Přijela jsem si to „okouknout“,
jak to mají za ty peníze vymyšleno. V současné době je zde instalováno
několik herních prvků. Vše bude letos dokončeno tzv. čisteckým hadem.
Celé místo bude ohraničeno a „propleteno“ přírodními prvky, které budou
sloužit jako prolézačka, šplhadla a třeba i sedátka. Jeden had je silnice
obcí, druhý had je řeka Loučná a tento had, v pořadí třetí, bude pro radost
mládeži. Tyto děti už zřejmě nebudou vnímat fakt, že mezi obyvateli
bývaly po válce problémy. Vyrůstá nová další generace, která nebude
poznamenána válkou. Přesto je dobré, aby i ona časem věděla o tom, na
co si máme dávat pozor. Nežijeme ve vzduchoprázdnu a je třeba se
z historie učit a čerpat dobré zkušenosti a těm nedobrým se vyhnout.

Hana Štěpánová, (STAN) radní Pardubického kraje zodpovědná
za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
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ZPRÁVY Z LESA

O Čisté v novinách
Pardubický kraj si v roce 2020 připomíná 20 let od svého vzniku. S tímto
výročím se pojí řada kulturních aktivit, rozhovorů, televizních
a internetových příspěvků i článků v regionálních a celostátních
novinách. Jedněmi z nich je i MF Dnes, která se rozhodla připravit
speciální přílohu „20 let krajů“. Cílem je připomenout významné události,
které se za posledních dvacet let v rámci krajů uskutečnily.
Naše obec dostala na konci července nabídku prezentace Čisté
u Litomyšle právě v této příloze. Nabídku, kterou prostě nešlo
odmítnout. A pokud si říkáte, že jsme přece obyčejná česká vesnice,
která není ničím výjimečná a zajímavá, možná se trochu mýlíte. Když
jsme totiž s kolegy z redakční rady a několika dalšími spolupracovníky
začali přemýšlet nad tím, co všechno se v Čisté v posledních 20 letech
(my jsme šli v případě našeho příspěvku ještě o něco dál) změnilo, našli
jsme toho docela hodně. Uvažte sami: Moderní kulturní dům, který
využívají nejen místní organizace a spolky, opravený kostel sv. Mikuláše,
který se díky iniciativě Pavla Kuře dočkal též obnovy zvonů, nová

Mgr. Stanislav Švejcar

Uvedený článek o obci vyšel v příloze MF Dnes 31. srpna. K dispozici by
měl být též na webových stránkách https://www.idnes.cz/pardubice.

hasičská Tatra, která budí respekt v širokém okolí, rekonstruované hřiště
a zázemí TJ Sokol Čistá, příprava výstavby komunitního bydlení pro
seniory. Řada aktivit komunitního typu – setkání místních u Fajmonovy
lípy, výsadby nových alejí, úklidy nelegálních skládek…. Když k tomu
přidáme bohatý kulturní život, informace o fungování obecní
infrastruktury, dostaneme se na výčet tak bohatý, že nakonec ani nebylo
možné uvést všechno. Jistě, můžete namítnout, že je také spoustu věcí,
které se v posledních dekádách nepovedly, že i ve skříni naší vesnice
najdeme kostlivce, kteří na nás občas vypadnou a s nimiž si nevíme
úplně rady. To je jistě pravda. I přesto jsme se však shodli na tom, že se
Čistá stala dobrým místem pro život, protože se místní o tento život
stále více zajímají.

Smrk přichází, smrk odchází (první část)
Smrk ztepilý byl a patrně ještě nějakou dobu bude naší hospodářsky
nejdůležitější a nejzastoupenější dřevinou. Přestože je jeho historie na
našem území dlouhá, momentálně jsme po jeho náhlém vzestupu
koncem 18. století svědky jeho dosud nebývalého ústupu. Jak to s ním
tedy je a jaké jsou příčiny výše zmíněných jevů?

U nás je jako příměs v zastoupení několika málo procent zaznamenán
v pylových analýzách již v období doby kamenné, ale pro tehdejší
obyvatelstvo neměl prakticky žádný význam – ten měly daleko víc
plodonosné dřeviny (líska). Větší využití našlo smrkové (ale daleko víc
rozšířenější jedlové) dříví od středověku jako materiál využívaný při
dobývání rud (stříbro na Kutnohorsku). Navíc hustota osídlení se od
počátku druhého tisíciletí začala silně zvyšovat a dříví jako dlouho jediná
energetická surovina začalo být stále hůře dostupným zbožím zejména
kolem už stabilizovaných větších sídel. To vedlo k postupnému vytěžení
naprosté většiny původních lesů, těžko dnes představitelnému
(odlesněny a „splaveny“ byly například skoro celé Krkonoše – proto tam
nemáme kromě rýchorského – žádné pralesy). Lesům hrozil zánik, což by
pravděpodobně vyvolalo také kolaps lidské společnosti, která byla na
tehdejším stupni vývoje na dříví závislá jak energeticky (palivo), tak
i materiálově (řemesla, stavebnictví, průmysl). Přírodní lesy nebyly dále
schopné pokrýt neustávající poptávku po dříví. Objem těžeb jednoduše
převýšil tempo samovolné spontánní obnovy lesů. Tehdy vzniklo
lesnictví jako technický (inženýrský) obor zaměřený na docílení
rovnováhy mezi produkcí a spotřebou dříví. Lesy tedy začaly být výrazně
chráněny (zejména za panování Marie Terezie).

Původně byl rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě (od Alp po Balkán),
kde tvořil spolu s dalšími dřevinami horské a podhorské lesy. V nižších
polohách byl smrk přirozenou součástí porostů mokřin a rašelinišť nebo
obsazoval kaňonovintá údolí s teplotní inverzí. Souvislé původní porosty
se nacházely v severní a severovýchodní Evropě, kde sahaly od Norska
přes Polsko až na východ po Bělorusko a horní Povolží.

Z několika procent zastoupení (v ploše) ještě na konci středověku se
smrk dostal na svůj vrchol přes 60 % cca před padesáti lety. Poté velmi
pozvolna zastoupení klesalo a prudký pokles k současným 42 %
je záležitostí pouhých posledních cca pěti let. Situace je velmi rozdílná
(a měnící se) v krajích, donedávna nejvyšší zastoupení měla Vysočina –
přes 65 % - a nejnižší Jihomoravský kraj – pod 20 %).

Kromě ochrany ale bylo třeba začít s cíleným pěstováním nových
produkčních porostů. Byly hledány a preferovány zejména rychle a rovně
rostoucí dřeviny schopné růst na většině stanovišť a poskytovat vysoký
hektarový výnos. Jako první se osvědčila borovice a vzápětí smrk, které
byly rozšířené v jiných částech mocnářství, a dalo se odtud získávat
semeno následně vysévané do porostů, posléze už využívané
k předpěstování sazenic. Od toho už byl jen krok k vytvoření
promyšleného systému trvalé vysoké produkce dříví - lesa věkových tříd,
který se stal pro lesní hospodářství zpočátku dobrým sluhou, ale dnes je
daleko více zlým pánem…

odborný lesní hospodář obce Čistá
Ing. Milan Hron,

Pasáž z Nařízení Ministerstva orby z 3. července 1873 č. 6953 –
k pustošení lesů: „Pustošení lesů povstává ostatně málo kdy náhle neb
toliko jedním činem pěstování lesa se příčícím, nýbrž děje se poznenáhlu
tím, že se v lesích dříví opět a opět přílišně vysekává, půda odkrývá, že ve
veliké míře a nepřiměřeně stlaní se hrabe, tráva seká, dobytek pase,
smůla sbírá atd.; budiž tedy na majitele lesů i v tomto směru dohlíženo,
by nenakládali se svými lesy a jich nepoužívali takovým způsobem, který
se příčí zásadám řádného hospodářství lesního a předpisům lesního
zákona.“

V pokračování článku se dozvíte, proč a jakým tempem nás smrk opouští
a kde to může skončit.



JEDNOTKA SDH

• 12. 8. 2020 v 7:28 technická pomoc - doplňování vody do stroje Vendolí

Oldřich Vašina ml.

• 30. 7. 2020 ve 12:11 požár hnoje - Pohodlí

• 3. 8. 2020 ve 13:46   technická pomoc - odstranění stromu Vysoký les - katastr Dolní Újezd

• 19. 7. 2020 ve 12:55 technická pomoc - čerpání vody Litomyšl Na Lánech č.p. 105

• 19. 7. 2020 ve 12:02 technická pomoc - čerpání vody Litomyšl Smetanovo náměstí č.p. 59

Jednotka vyjížděla k těmto událostem:

• 29. 6. 2020 v 7:55 technická pomoc - čerpání vody Litomyšl Na Lánech č.p. 105

JINÉ

V červencovém čísle zpravodaje města
Litomyšl – Lilie se dostalo ocenění „našim
dobráčkům“ tímto krásným poděkováním:
Prima hoši, hasiči z Čisté. Nejenže
vyčerpali vodu ze dvou sklepů, ale když
viděli, že špatně chodíme, vzali hadry
a vše do sucha vytřeli. Skutečná pomoc
v nouzi.

Srdečně děkujeme Hartmanovi,

Mgr. Pavel Kuře

Vrbička a retardér
Děkuji obecní partě za označení retardéru u Čapkových a za poctivé
ořezání vrby u mostu naproti horní prodejně a za vyčištění jejího okolí.
Místo po vašem velmi žádoucím zásahu moc prokouklo, zasmály se na
nás žulové balvany zpevňující břeh i ta naše říčka je tak nějak veselejší
a také doprava je zde přehlednější a bezpečnější. Díky!

Pozn. redakce: Čas letí jako bláznivý … V neděli 9. 8. 2020 to byl přesně
rok, co byl náš nový zvon Mikuláš odlit v Brodku. „Ať zvoní!“.

Helče, Jířovi, Vaškovi, Naty, Klárce a Pepčovi přeji další úspěšná studia,
soudržnost v nové partě (ta stará ať vydrží!) a nikdy nekončící
optimismus!

Mgr. Pavel Kuře

Veselá kopa. Přesněji desetina kopy nebo také půl tuctu či dva vrhy nebo
tři páry páťáků s paními učitelkami Zahálkovou a Kladivovou. Všichni v
dobré náladě a Klárka ve stylovém tričku hrdého patriota. Tak začala
červnová prohlídka kostela a věže v Čisté našimi končícími školními
mazáky. O rostoucí odvaze a zdatnosti čisteckého dorostu svědčí mj.
fakt, že na věž vystoupali všichni a k rozhoupání starého zvonu si
vystačili ve dvojicích. Při focení se schovali (jako první) pod plášť nového
Mikuláše a z okna věže na závěr zazpívali vtipně přetextovanou lidovku.
A zatímco loňští páťáci mě dostali na srdíčku (zápis do věžní knihy
zakončili krásným upřímným „Jsme hrdí na to, že jsme Čisťáci.“), ti
letošní opravdu pobavili. Inu – veselá kopa.

Veselá kopa

Ke slavnostnímu zakončení obnovy zvonů v obci Čistá si můžete
objednat malý pamětní zvoneček z brodecké zvonárny. Připomínat bude
oba nové zvony - do kapličky na Brlence i do kostela v Čisté. Zvonečky
budou k dispozici 18. 10. 2020 při slavnostním završení celého projektu
v kostele v Čisté. Průměr zvonečku je cca 5 cm (menší než loňské
„mikulášské“), předpokládaná cena 500 Kč.

Pamětní zvonečky
sv. Petr a sv. Jan Nepomucký

Zájemci se mohou přihlásit do 30. 9. 2020 u zvoníka Pavla Kuře, Čistá
334, tel. 606 581 610, mail kure.pavel@seznam.cz nebo při slavnosti na
Brlence 13. 9. 2020.

v sobotu 12. 9. 2020 od 9:00 u hasičárny.

na 20. ročník Memoriálu Vladimíra Tauera,
který se bude konat

Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve širokou veřejnost

Občerstvení zajištěno po celý den.
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Něco pro všímavé oko občana
A co tentokrát? Poznáte, kde se fotilo? Redakce doporučuje k procházce. Řešení opět naleznete pod tabulkou plánovaných akcí.

1 2 3

4 5 6

Máme pro tebe odpověď na tyto otázky.
Přidej se k hasičům a přijď 11. 9. 2020

v 17:00 k místní hasičárně.
Uvidíš, jak to mezi námi chodí.

Můžeš vzít s sebou i rodiče
a další otázky budou

zodpovězeny.

Nebaví tě sedět doma u TV, mobilu a PC?
Chceš zažít nějaké dobrodružství

a vytrhnout se ze stereotypu školy?
Chceš chodit na nějaký kroužek, ale nevíš kam?

Chceš být ve společnosti, kde si každý pomáhá?
Chceš získat nějaké ocenění?

Chceš se naučit něco nového, co v budoucnu
může pomoci tobě i někomu dalšímu?

Pokud i Vy znáte v Čisté místo lahodící oku všímavého občana, neváhejte oslovit redakční radu.
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Společenská rubrika
Svá životní jubilea v měsíci červnu
a červenci oslavili:

Věra Hurychová

Radka Behrová

Květa Titová

Stanislav Doležal

Alena Stránská

Irena Stibůrková

Naše obec se rozrostla o jednoho nového
občánka, Evelínku Vodehnalovou.
Evelínce přejeme hodně zdraví a štěstí.

Upřímnou soustrast.

Našim občanům gratulujeme.

Helena Beranová

Helena Malá
Marie Pavlišová

Bohuslav Pulkrábek

Miroslav Němec

Rozloučili jsme se s paní Hanou
Šrámkovou, paní Zdeňkou Pavlišovou,
panem Zbyňkem Vavřínem a panem
Františkem Zavřelem.

Řešení:1–nacestěkNovéVsizaBorkovýmstatkem,2–mostekpřesJalovýpotoksměremkvodárně,3–bezpečnostnípřelivupřehrady(Kejda),4–vstup
nověobnovovanékaplesv.Janavč.p.262,5–dvojlípíunovéovocnéaleje,6–stoletávrba„nazaďáku“naprotič.p.334

REKAPITULACE PLÁNOVANÝCH AKCÍ
12. 9. 2020 v 9:00

13. 9. 2020 ve 14:00

15. 9. 2020 v 18:00

29. 9. 2020 od 16:00

2. a 3. 10. 2020

3. 10. 2020 ve 14:00

18. 10. 2020 v 10:30

18. 10. 2020 ve 13:30

18. 10. 2020 ve 14:00

20. ročník Memoriálu Vladimíra Tauera

slavnost k výročí založení osady Brlenka,
zavěšení nového zvonu sv. Jan Nepomucký

veřejné jednání zastupitelstva

svoz nebezpečného odpadu

volby do zastupitelstva Pardubického kraje

Ukliďme Česko

bohoslužba a instalace zvonu sv. Petr

slavnostní otevření obnovené kaple sv. Jana

slavností program spojený s obnovou zvonů v Čisté

hasičárna Čistá

kaplička Brlenka

zasedací místnost OÚ

obvyklá místa

zasedací místnost OÚ

před hostincem
U Chlebounů

kostel sv. Mikuláše

č.p. 252 Boštíkovi

kostel sv. Mikuláše

Kdo má stůl a židli, neskutečně dobře bydlí.
Věnujte jich, kolik chcete, dobrým lidem pomůžete.
Přebývá vám doma nábytek, který by ještě
mohl posloužit jako vybavení vesnického hostince?

Kontaktujte Pavla Němce,
tel.: 603 280 520,
hostinec U Chlebounů.
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