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ZVON MIKULÁŠ

Odpoledne bylo hezky. Místní jakoby dospávali a na odhalení nevěsty davy nepřišly. Štěstí,
že dorazila početná výprava hřebečských z Německa a Rakouska, napočítal jsem jich přes třicet.
Aby ne - akce s koncertem a prezentací byla součástí programu Dnů česko-německé kultury.
Zaslechl jsem i litrbašské nářečí. A pak už konečně přišli čtyři zvoníci v dress code a sundali ze mě
ten legrační hadřík. Ať zvoní! – zaslechl jsem už potřetí, tentokrát nad kalíšky čistecké zvonické
slivovičky…

V pátek 13. září jsem se rozloučil s brodeckou zvonárnou. Dojetí paní zvonařky, která mě vytvořila,
bylo ještě hlubší než můj tón. Potom jsem se vydal na severozápad, a protože Olda řídil jako drak,
ve 13 hodin a 33 minut jsem prosvištěl kolem cedule ČISTÁ. Za vydatné pomoci pana Nádvorníka
a největší dukorácké ještěrky jsem ten den usínal poprvé pod klenbami svatomikulášského koste-
la. Prý tam budu zvonit příštích tisíc let. Načančali mě jak nevěstu. Lehoučký závoj šimral na těle
a já se pod ním se svými dvěma tunami cítil trošku legračně. V neděli 15. září dopoledne při mši
jsem byl svědkem žehnání starých kostelních praporů. Někdo říkal, že se kdysi dostaly
do Německa s litrbašskými rodáky z vesnice jako kousek jejich domova a nyní je předali zpátky
čisteckým, ať je vrátí, kam patří. Jsem mladý zvon a v lidech se prozatím příliš nevyznám – však
počkejte za sto let, budu vás všechny znát nejlépe. Ale k jednomu se přiznám – i můj studený kov
pocítil z těch praporů teplo, přátelství, důvěru, usmíření, radost, že vesnice žije a je v dobrých
rukou. Budu svědomím vesnice. Máme skvělou příležitost psát spolu dobrou budoucnost.

Zázraky se dějí v Čisté (nový střípek vypráví)

Viděl jsem v Čisté mnoho dětských tváří. Ti maličcí mě zvědavě okukovali a fotili se se mnou.
Některé z nich znám z věže, zvoní na mého malého brášku, sám mi to večer pověděl. Už teď by
chtěli víc. Snad až dorostou, zůstanou a pomohou těm, co mě nyní rozhoupávají a rozmazlují
a jednou nastoupí na jejich místa. A po nich další. Chci mít u sebe lidi, ne stroje, vždyť i já mám srdce.

To pravé přišlo v neděli 20. října. V průvodu přišly stovky lidí – zatímco čelo bylo u kostela, konec
přešlapoval u kulturáku. Nikdy jsem jich neviděl tolik pohromadě. Místní, hosté z blízka, z daleka,
z ciziny, pražští zvoníci od svatého Víta, hradečtí od Augustina, odborníci a znalci. Hasičům
to seklo, budu je mít shora pěkně na očích. Řečníci stáli v mé blízkosti. Vlastně mi byli nablízku
už pár let, dávno před mým zrozením. Požehnal mi pan kardinál Duka. Při vší skromnosti – už jen
pro polohu své pracovny se nemohu držet úplně při zemi – jsem taky největší zvon odlitý v naší
zemi za posledních 8 let a největší nově zavěšený zvon Česka za poslední více než dva roky. Přesto
mi bylo velkou ctí jeho první poklepání. Byl to velký sen i těch, co mě celé roky nosili v hlavách
a v srdcích a tlačili na světlo světa, to jsem zaslechl na vlastní uši. A pak mě jeřáb vynesl až k oknu.
Shora vypadá podzimní Čistá báječně. Za deset minut jsem byl bezpečně ve věži a začal koncert
chlapíků kolem pana Bouchala. Profíci. Sotva jsem se rozhlédl a už jsem se držel třmeny nové
dubové hlavy. Sluší mi, taky do baroka. Se starým Mikulášem mám společný střípek i rohatiny.
Na nich se houpal přes 170 let. Teď jsou parádně opravené a mně na míru. Ze zaplněného kostela
slyším promluvu pana kardinála, muzicírování čistecké scholy. Srdce, jasně, bez něj nezazvoním!
Má skoro metrák. Ještě utáhnout všechny matice. Ze schodiště už slyším dupot zvoníků. Moje
chvíle se blíží. Dole doznívá Svatováclavský chorál a průvod se řadí na cestu z kostela. Ve 12:42
zvoní mobil. Jdeme na to. Začíná nejmenší zvon, přidává se prostřední a pak já. První rána zazní od
severu. Silnější, než všichni čekali…

Moji milí Čistečtí, je mi tu dobře. Jsem jedním z Vás a zvonit budu nejvíce právě Vám. Taky těm,
co mi leží u nohou i těm, co teprve přijdou. Jsem prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Pokaždé,
když uslyšíte můj hlas, kdyby ne k Němu, aspoň ke mně pozdvihněte své myšlenky, odložte
na chvíli starosti a trápení a radujte se - můj hlas je hlasem života, svobody a pokoje. Ty chraňte,
ať válka nebo diktatura nikdy neumlčí můj hlas.

Těžko uvěřit. I ta díra vybouraná do věže, fotky a videa – vše zapadá spíš do virtuálního klipu, do šíleně roztočeného kolotoče posledních dní než do
reality. Asi se to fakt stalo. Od neděle nekončící pískání v levém uchu musí mít nějaký důvod. Pořádně velký důvod… Máme být jako Čisťáci na co hrdí –
dali jsme o sobě vědět pořádně silným hlasem. Ať zní dlouho a daleko!
Díky Vám všem zúčastněným. Zvlášť pak Petru Dřínovskému, který na tom divokém mikulášském kolotoči rotoval neuvěřitelnou rychlostí. A taky
Bohouši Pavlišovi, který coby dlouholetý kormidelník parníku jménem Čistá dopravil loď pár mil před přístav.
Pomalu a nostalgicky uzavírám složku s pracovním označením „Nový D1“ (rozumějte složku na Mikuláše) a zakládám „Nový b2“ (nový zvon Petr).
Možná to bude háčko... Mgr. Pavel Kuře

(zvoníkův epilog)

Paní zvonařka se v Brodku loučí s Mikulášem -
13. 9. 2019

Mikuláš na postu. S hlavou a srdcem skoro
3 metry výšky a poctivé dvě a čtvrt tuny váhy
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Mikuláš přijíždí do Čisté 13. 9. ve 13 h 33 min Mikuláše odhalili 15. 9. čtyři zdejší zvoníci

V obležení krátce po odhalení 15. 9. Mikulášovi nejbližší, svěcení 20. 10.

Součástí žehnání zvonu je modlitba, pokropení svěcenou vodou a okuřování
kadidlem

Pani zvonařka rozezněla zvon jako poslední. Svěcení 20. 10.

Na věži je vše přichystáno

Na Mikuláše zazvonili Pavel a Štěpán, čestný
zvoník a náš rodák Johann Sobola zazvonil na
starý zvon, vpravo paní zvonařka Dytrychová
(Foto R. Latislav, Mafra)Vytažení Mikuláše na věž 20. 10.
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Pamětní zvonečky ke zvonu Mikuláš byly vyro-
beny brodeckou zvonárnou u příležitosti velmi
významné události pro Čistou. Jedná se o zmen-
šeninu skutečného zvonu s unikátní šestira-
mennou korunkou. Pro velký zájem budou doda-
tečně vyrobeny další. Pokud si chcete zvoneček
objednat a nezapsali jste se 20.10. na seznam
v kulturním domě, přihlaste se nejpozději do
8. 11. 2019 tel. 606 581 610u p. Pavla Kuře, , Čistá
334. Zvonečky budou dodány ve 2. polovině lis-
topadu, cena cca 690 Kč/kus.

Pamětní zvonečky Mikuláš – přiobjednání
Velmi děkuji všem těm ochotným dobro-
volníkům z řad občanů, babince a místních
spolků, kteří pomohli připravit a organi-
začně zajistit slavnostní den pro zvon
Mikuláš.

Mgr. Petr Dřínovský

Byla vás celá řada. Od zajištění pozvánek
a plakátů, přes pečení, úklid a technickou
pomoc až po obsluhu a následné uvedení
všech věcí do původního stavu.

Poděkování

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

O kvalitě místní podzemní vody jsme se zmiňovali v minulém čísle. Při-
nesli jsme srovnávací tabulku výše vodného v okolních obcích…

Vodné v roce 2020

Při příštích odečtech stavu vodoměrů (březen/duben 2020) bude spo-
třeba poměrně rozpočítána do jednotlivých měsíců. Za období do 31. 12.
tak zaplatíme dle stávající výše a od 1. 1. podle nové sazby. Celková
částka se objeví na faktuře/složence tak, jak ji všichni známe.

Při průměrné spotřebě čtyřčlenné rodiny kolem 100 - 120 m za rok se
jedná o navýšení o cca 450 – 600 Kč ročně. U dvoučlenné domácnosti se
roční platba zvýší o přibližně 150 – 200 Kč.
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Také na základě těchto faktů rozhodlo zastupitelstvo obce o úpravě výše
vodného s platností od ledna 2020. Nově přecházíme na jednosložkovou
platbu ve výši . Částka je včetně DPH a nebude k ní
připočítáván žádný další paušální poplatek za vodoměr. Prakticky to
znamená, že si každý zaplatí přesně to, co protočí.

25 Kč/m pitné vody3

Mgr. Petr Dřínovský

Vážení občané Čisté, milí přátelé,

Většinou všichni respektujeme a ctíme, že soboty jsou veskrze pracovními a hluk sekaček, motorových pil, křovinořezů, cirkulárek a dalších strojů nás
nijak nepopuzuje. Jsme na vesnici a je prostě nutné sekat trávu a řezat dříví. Všichni to bereme a dokážeme pochopit, že mnozí nemají v průběhu pra-
covního týdne časový prostor všechny ty zahradní práce stihnout. O trochu jiná situace nastává v neděli. Přeci jenom je tento den vnímán poněkud
jinak, svátečněji. Lidé si zvou návštěvy, chystají nedělní (slavnostnější) obědy, vyráží na výlety, chodí v neděli do kostela či si užívají sladkého nicnedě-
lání. Neděle je odvozena od slova nedělati. Mnozí z nás vnímají poslední den v týdnu jako prostor pro relaxaci, odpočinek a den klidu.

Víkendový sousedský klid

Všem z vás jsem odpovídal prakticky stejně. Obec v současnosti žádnou podobnou vyhlášku či nařízení neplánuje. Vlastně si myslím, že v této záleži-
tosti nejde ani tak o další „papír“, ale hlavně o lidské pochopení a sousedskou ohleduplnost.

rád bych vás tímto sdělením požádal o vzájemnou ohleduplnost a solidaritu. Za několik uplynulých měsíců jste mě někteří kontaktovali s dotazem,
zda obec připravuje vyhlášku o víkendovém a nočním klidu. Zda plánujeme regulovat a hlídat nadměrný hluk. Zda budeme sankcionovat neohledu-
plné sousedy.

Rád bych vás proto jménem svým a jménem těch, kterým to není jedno, požádal a vyzval k ohleduplnějšímu a sousedskému přístupu, zejm. v neděli.
Děkuji.

Pro bezplatné doručování zpráv slouží email a zpráva do mobilní aplikace.
Prosíme Vás tedy o stažení aplikace „Mobilní Rozhlas“ do mobilního telefonu
a její využívání. Budete tak mít všechny zprávy na jednom místě, pohodlně,
rychle, ať jste kdekoliv. Aplikace je zdarma ke stažení na Google Play a iOS.

Abychom na Vás měli aktuální kontakt a mohli jste od nás dostávat informace, prosíme zaregistrujte se na www.cista.mobilnirozhlas.cz nebo vyplňte
přiložený registrační formulář a doneste na obecní úřad. V případě potřeby vám rádi poradíme, pomůžeme.

Zprávy mohou být doručovány hned několika způsoby. Buď emailem, zprávou do
mobilní aplikace, sms-kou, nebo hlasovou zprávou.

I my v Čisté jsme nezaspali a v naší obci nyní zavádíme informování občanů na
mobilní telefony.

Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách www.cista.info v záložce obecní úřad.

Moderní doba přináší Moderní komunikaci

Mobilní Rozhlas je účinný doplněk stávajícího rozhlasu a tištěného zpravodaje.
Slouží také jako prevence škod na majetku a životech, přináší aktuální informace
o kulturních akcích a dění v obci.

Pro ty, kdo nemají chytrý (dotykový) telefon, případně email, můžeme zprávy
posílat sms-kou nebo hlasovou zprávou. Telefonní číslo, z kterého bude voláno
je 212 288 004. Uložte si jej, abyste věděli, například v případě krizových situací
nebo ohrožení života, kdo Vás informuje a nebáli se tak přijmout hovor.

Také naše základní a mateřská škola bude pomocí této služby nově informovat rodiče dětí.
Věříme, že vám budeme moci takto srozumitelně a bezplatně poskytovat informace, které vás zajímají.

Mgr. Petr Dřínovský (s využitím podkladů od p. M. Filipa)
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BYDLENÍ PRO SENIORY

V posledních měsících a týdnech intenzivně vzniká projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Více se dočtete v článku pana projektanta.
Mezitím byly realizovány geologické sondy do podloží kvůli správnému dimenzování základových pasů. Posouzení nám zajišťuje firma GGS Litomyšl.
Také je zadána projekční příprava plynovodní přípojky. Zároveň řešíme způsob likvidace odpadních vod a odtok z dešťové kanalizace. Přeložku nad-
zemního vedení elektrických drátů bude provádět společnost Energomontáže Votroubek, s.r.o. Rychnov n. K. S největší pravděpodobností v novém
roce.

Bydlení pro seniory

V současnosti probíhá tvorba projektu Komunitního domu seniorů. Projekt vychází z původního zadání zastupitelstva obce a podmínek dotačního
titulu, do kterého bude podána žádost. Stavba má půdorysný tvar písmene L, aby bylo dosaženo co největšího přirozeného oslunění bytů a pobyto-
vých prostorů, včetně nádvoří. V přízemí se nachází komunitní místnost se vstupem na nádvoří a 5 bytů, v dalším poschodí pak 9 bytů. Stavba je při-
způsobena svým tvarem nejen orientací ke světovým stranám, ale i vedením vodovodu a elektřiny na pozemku. Komunitní dům, jakožto veřejná
stavba bude dle platných zákonů a vyhlášek obsahovat i některé z moderních technologií, které se dnes běžně používají i u rodinných domů. Mimo jiné
budou v objektu druhotně využíváno dešťové vody na splachování WC, vytápění bude řešeno plynovým kotlem v kombinaci s fotovoltaickými panely
na střeše objektu, dále bude objekt osazen rekuperací vzduchu a výtahem. Aby probíhala tvorba projektu co nejplynuleji a veškeré dotazy byly řešeny
co nejdříve, máme každý týden pracovní schůzku, které se účastní projektant s panem starostou a místostarostou. Na pláncích vidíte náhled pracovní
verze půdorysu přízemí a pohledů na stavbu.

Komunitní dům seniorů

Ing. arch. Vojtěch Kmošek

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Kontejnery
na tříděný odpad
V průběhu října došlo na některých sběrných
místech k výměně poškozených a starých
kontejnerů za nové. Všechny ostatní plánu-
jeme během podzimních měsíců očistit
a případně doplnit samolepkami, které nám
napovídají, co do dané sběrné nádoby patří a
co nikoliv. Brzy se u obou obchodů nově
objeví šedivé kontejnery na sběr drobného
kovového odpadu. Do nich můžeme ukládat
např. plechovky od nápojů, kovové konzervy
a víčka, staré hrnce a pánvičky, nepoužitelné
hřebíky, šrouby a další drobný kovový odpad.
Kontejnery s drobným kovovým odpadem
bude obhospodařovat přímo obec.

Černé kontejnery
na jedlé tuky a oleje
Nově se na všech sběrných místech objeví
černé kontejnery připomínající větší plas-
tové popelnice s dírou. Jedná se o sběrné
nádoby na recyklaci jedlých tuků a olejů.
Obce mají totiž nově povinnost od ledna
2020 zajistit sběr a svoz těchto druhů odpa-
du. Veškeré omastky, tuky a přepálené oleje,
které vznikají ponejvíce z vaření, můžete slít
do plastových lahví a kulatým otvorem vho-
dit do černých kontejnerů. Pravidelný
měsíční svoz a následnou nezávadnou likvi-
daci pro nás bude bezplatně zajišťovat spo-
lečnost Černohlávek Oil Církvice.

V příštím roce bychom se rádi zapojili do výzvy Ministerstva životního prostředí a získali příspěvek na zlepšení stavu většiny místních sběr-
ných míst. Chceme vybudovat zpevněné plochy pro kontejnerová stání, kde je to zapotřebí, a zároveň je částečně ohraničit oplocením. Sou-
částí modernizace předpokládáme také rozšíření počtu sběrných míst.

Obnova a modernizace sběrných míst

Po dlouhé diskuzi a pečlivém zvažování rozhodlo zastupitelstvo obce o obnovení poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce. Jinými slovy .poplatek za popelnice

Poplatek za komunální odpad

Dle zákona se výše poplatku stanovuje částečně ze skutečných nákladů příslušné obce za uplynulý kalendářní rok (maximálně 750 Kč)
a z částky o které rozhoduje zastupitelstvo (maximálně 250 Kč). Současná legislativa tedy umožňuje nejvyšší možný poplatek za
odpad ve výši 1000 Kč za poplatníka a rok.

Poplatek, který je zcela běžný ve všech obcích v regionu, bude upravovat obecně závazná vyhláška. Tuto vyhlášku připravila rada obce
a bude ji předkládat zastupitelstvu ke schválení na dalším jednání, které proběhlo po uzávěrce tohoto čísla. Vyhláška bude platná
od roku 2020.
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Pokud bychom tuto kalkulaci aplikovali na Čistou a vyšli z roku 2019, zjistíme, že skutečné náklady na likvidaci komunálního odpadu budou více než
620 tis. Kč. Rozpočítáme-li danou částku na jednoho poplatníka, dostaneme se přibližně na částku 605 Kč za rok. K tomu může zastupitelstvo obce
připojit dalších max. 250 Kč. Z této „přidané“ složky je možné financovat např. likvidaci černých skládek apod. Z toho vyplývá, že bychom se mohli
pohybovat na finální částce přes 855 Kč za poplatníka na rok.
Zcela určitě však chceme zohlednit snahu, nás občanů, třídit odpad. V roce 2018 jsme obdrželi odměnu za tříděný odpad ve výši 145 tis. Kč, v roce 2019
to bude podobné. Rozhodli jsme se, že o tuto částku ponížíme celkové náklady a upravíme finální výši poplatku. A to dle zásady: Čím více odpadu
budeme třídit, tím méně budeme za sběr, odvoz a likvidaci komunálního odpadu platit.
Závěrečným rozhodnutím zastupitelstva obce je základní poplatek ve výši . V návrhu zmíněné vyhlášky je počítáno
s množstvím různých osvobození. Některá jsou přímo stanovena zákonem, jiná osvobození si může každá obec definovat dle svého uvážení. My
chceme v tomto duchu myslet na ty nejmladší a nejstarší, také na rodiny s větším počtem dětí, občany dlouhodobě žijící mimo obec, v domovech
důchodců apod. Podrobnosti přineseme v příštím čísle.

450 Kč za poplatníka na rok

V rámci cílené snahy podporovat separaci odpadů, jsme objednali sady tašek na tříděný odpad do každé čistecké domácnosti, do veřejné budovy
a firmy. Zdarma si můžete od prosince na obecním úřadě vyzvednout tašky na třídění plastů, papíru, skla a drobných kovů. Doma či v práci pak můžete
směřovat příslušný typ odpadu do té správné tašky a následně do správného kontejneru. Stavte se a proti podpisu jsou vaše.

Tašky na tříděný odpad

ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE

- dokument „Zásady udělování a odnímání čestného občanství obce
Čistá“

- starostu: podpisem smluv o investiční a neinvestiční dotaci na vodo-
vod s Pardubickým krajem

- radu obce: přípravou obecně závazné vyhlášky o poplatcích za komu-
nální odpad, výběrem nejvýhodnější nabídky pojištění majetku a odpo-
vědnosti obce na základě poptávkového řízení

ZO neschválilo:

- koupi části pozemku p. č. 1542/1

- úpravu vodného ve smyslu přechodu na jednosložkovou platbu ve výši
25 Kč/m s platností od 1. 1. 20203

- prodej částí pozemků p. č. 4162/1 a p. č. 4151/1, prodej částí pozemků
p. č. 4252/1, prodej pozemku p. č. 7210 a prodej pozemku p. č. 1449/3

- přijetí investiční dotace ve výši 250 tis. Kč na pořízení projektové doku-
mentace projektu „Výtlačný a zásobovací vodovod obce Čistá – PD“
od Pardubického kraje

Zastupitelstvo obce na svém jednání 10. 9. 2019 projednalo a schválilo:

- ZO zamítlo žádost společnosti COOPTEX Litomyšl na pořízení změny
územního plánu obce

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

- zprávu o činnosti kontrolního výboru, výzvu KÚ Pardubického kraje
Zemědělskému družstvu Dolní Újezd k doplnění žádosti o integro-
vané povolení, informaci o aktuálním stavu projektu „depolymerizace
odpadových pneumatik Čistá – Pohodlí“, informaci o stavu projektové

- přijetí neinvestiční dotace ve výši 385 tis. Kč na obnovu vodovodu
v Čisté, řad 5 a řad 7 od Pardubického kraje

- koupi části pozemku p. č. 1409/2 a koupi pozemku p. č. 7207
- pasport místních komunikací a dopravního značení, zařazení vytipo-

vaných pozemních komunikací do kategorie místní komunikace III.
a IV. třídy

- člena finančního výboru

ZO vzalo na vědomí:

- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování lokálních
odpadů na území obce s platností od 1. 1. 2020

- zavedení poplatku za komunální odpad ve výši 450 Kč za poplatníka
s platností od 1. 1. 2020

ZO pověřilo:

- konání kulturních a společenských akcí v kulturním domě v průběhu
podzimu

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

dokumentace „Čistá – chodníky, 1. etapa“, připravované společenské
a ekologické akce, informaci o plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2019, infor-
maci o aktuálním stavu výroby, přepravy a instalace zvonu Mikuláš

Rada obce se na svém srpnovém a říjnovém jednání zabývala a schvá-
lila:
- přijetí účelového daru příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Čistá ve výši

7 tis. Kč od společnosti AG Maiwald na nákup školních pomůcek pro
žáky prvního ročníku

- návrh zastavovací studie na pozemku p. č. 2606/1

- příspěvek formou daru ve výši 10 tis. Kč HC Čistá na úhradu části star-
tovného v sezóně 2019/2020

- záměr možného využití vrtu LO 14/2 jakožto zdroje užitkové vody nebo
záložního zdroje vody pro obecní účely

- podání žádosti o dotaci Státnímu fondu životního prostředí na vybu-
dování a úpravu sběrných míst v obci

- rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se upravily celkové příjmy na
21 289 308 Kč a celkové výdaje na 20 871 208 Kč

- zapojení obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá do systému
Mobilní rozhlas

- opravy výtluků na vytipovaných lokalitách místních a účelových komu-
nikací společností Opravy Komunikací Vysočina, Dobronín

- záměry prodeje pozemků nebo jejich částí p. č. 2739/5, p. č. 3932/2,
p. č. 1297/2 a p. č. 1297/1, p. č. 4224/1 a p. č. 2085/5, p. č. 6472

- RO navrhla zastupitelstvu prodej obecních pozemků žadatelům dle
aktuálně zpracovaného návrhu cen obvyklých pro naše katastrální
území, RO nedoporučila prodej obecních pozemků v okolí bývalé soko-
lovny, čp. 9

- dodatek smlouvy o dílo č. 2 se společností Surpmo Hradec Králové
ohledně dokončení územního plánu obce

taška kovy 25 x 40 cm - náhled taška kovy 35 x 50 cm - náhled

Zveme Vás tímto na další veřejné jednání zastupitelstva obce, které
se uskuteční 17. 12. 2019 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Pozvánka na jednání ZO
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- návrh revokace usnesení ZO ohledně prodeje pozemku p. č. 6597

- znění obecně závazné vyhlášky k odpadům
- způsob distribuce opravených a neopravitelných domácích hlásičů

- možnost výměny pozemků mezi obcí Čistá a ZD Dolní Újezd v oblasti
plánované polní cesty kolem areálu ZD

- návrh zásad k udílení a odnímání čestného občanství obce

- plánované změny ve struktuře a výši vodného
- varianty pojištění odpovědnosti a majetku obce

- výsledek jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury ohledně
záměru budovat chodníky v obci

- přípravu žádosti o individuální dotaci na projekt „Fuchsova vyhlídka“

- vývoj v jednání s Bytovým družstvem Svitavy ohledně možného
majetkoprávního vlastnického vypořádání u pozemků v okolí byto-
vého domu čp. 335

- návrh cen obvyklých u pozemků pro k. ú. Čistá u Litomyšle
- možnost odkupu pozemku p. č. 6458

- podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje

- uzavření smlouvy na pojištění odpovědnosti a majetku obce s pojiš-
ťovnou Generali

- přesunutí termínu podání žádosti o dotaci na chodníky u Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2020

- výrobu přístřešku pro štípací linku dle nabídky ZD Dolní Újezd

Rada obce projednala:
- žádost společnosti COOPTEX Litomyšl o úpravu zadání územního

plánu obce
- prezentační aktivity obce
- návrh memoranda k projektu „depolymerizace pneumatik“ a žádost

o vyjádření k přeložce VN v areálu bývalého vysílače na Pohodlí
- výzvu KÚ ZD Dolní Újezd k doplnění žádosti v projektu „farma pro

výkrm drůbeže“

- potřebu osazení odpadkového koše u nového dětského hřiště

- termíny a organizaci dnů slavnostního odhalení a instalace zvonu
Mikuláš

- úpravy prostor školního dvorku u ZŠ

- rozhodnutí KÚ ve věci přestupku úmyslného způsobení škody
na cizím majetku

- objednávku tašek na tříděný odpad, specifikaci projektu ve věci sběr-
ných míst v obci

- plánované obecní akce: úklid černých skládek, posezení s dechovkou,
výsadba stromořadí

- přípravu výjezdního jednání do obce Starkoč ve věci čištění odpadních
vod

- ředitelské volno v ZŠ, uzavření školní družiny a MŠ v době zimních
a letních prázdnin

- dokončení nově budované cesty u čp. 63

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

Rada obce pověřila starostu: zajištěním oprav a stanovením vytipova-
ného dopravního značení v obci, zjištěním stavu vrtu na pozemku p. č.
448/1, zejm. ve smyslu potencionálního rizika kontaminace pod-
zemní vody, oslovením vlastníka pozemku p. č. 1331/2, dojednáním
podrobností při opravách místních komunikací a zjištěním aktuální
situace ve věci „depolymerizace pneumatik Čistá – Pohodlí“

- harmonogram revitalizace travnaté plochy fotbalového hřiště

- nepříjemnosti, spojené s objízdnou trasou přes obec v případech uza-
vírky na silnici č. 35

- návrh vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad

- postup úklidových prací kolem budovy čp. 9 (bývalá sokolovna)

- možnost koupě prostorného chladicího zařízení do kulturního domu

- aktuální situaci projektu „Bydlení pro seniory v Čisté“

- možnost koupě traktorbagru JCB

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

Věra Kladivová a Mgr. Miloslava Siglová

Školní družina při základní škole nabízí žákům
bohatý program zaměřený převážně na zvyšo-
vání kondice a zlepšování sportovních doved-
ností. V polovině září jsme si poprvé zajeli
do litomyšlského bazénu, aby si tu všichni při-
pomněli své plavecké dovednosti. Ve středu
2. října se zúčastnila necelá polovina žáků školy
"Plavecké soutěže měst". Ti, kteří se přihlásili
k reprezentaci školy, plavali na čas 100 metrů
volným způsobem a mohli (s ohledem na věk
a plavecké dovednosti) také použít plavecké
ochranné pomůcky. Nejlepšího umístění
dosáhl všestranný sportovec Jiří Elčkner, který
uplaval tuto vzdálenost v čase 3:13, druhý byl
Šimon Dřínovský s časem 3:18, na třetím místě
se umístily Aneta Klusoňová a Sofie Matějíč-
ková ve shodném čase 3:40. Všem žákům gra-
tulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci
školy!

Účast žáků ZŠ v Plavecké soutěži měst

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zprávičky ze školky
I v letošním roce se děti v naší školce vzdělávají
pomocí programu „Ať je léto nebo zima,
ve školce je to vždy prima!“
V září jsme se seznámili s 11 ze 14 nových kama-
rádů. Vlídným přijetím a vhodnými aktivitami
jsme se snažili překonat smutek z odloučení od
rodičů. Představili jsme jim prostředí MŠ,
zaměstnance, naše pravidla i okolí. Myslím,
že se nám to podařilo. Některé děti si již našly
i své kamarády.
Ve školce máme celkem 12 předškoláčků. Děti

První akci, kterou jsme ve školce pořádali, bylo
adaptační odpoledne „Mámo, táto, pojď si
hrát“. Děti si společně s rodiči mohly prohléd-
nout hračky a pomůcky nebo si vytvořit něco na
památku.
„Mášenka a medvědi“, tak se jmenovalo diva-
delního představení, na které jsme pozvali
i kamarády z MŠ Karle a MŠ Benátky. Společně

se po celý rok připravují na úspěšný nástup do
první třídy, vedou si svá portfolia nebo rozvíjí
své dovednosti při nadstandardních aktivi-
tách, jimiž je Angličtina a Sportovky.

Na hračkový den ve školce se děti moc těšily.
Na jeden den v měsíci se školka promění na
malé hračkářství. Tentokrát jsme si prohlédli
hasičská auta, traktory, mluvícího robota,
panenku Elzu nebo ručně malované rybičky na
lovení.
Podzimní období ve školce nabízí mnoho čin-
ností spjatých s přírodou, a tak právě pobyt
venku a hry s přírodninami jsou v tomto období
velmi oblíbené.

jsme se tak zábavnou formou naučili, jak se
chovat na podzim v lese.
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Pro rodiče jsme v měsíci říjnu měli jednu
zapeklitou otázku: „Myslíte, že udělat si dráč-
ka, bude pro vás hračka?“ Kdo chtěl znát odpo-
věď, mohl dorazit na naši tvořivou dílnu.
Pro děti jsme na zahradě připravili ohýnek
a na závěr si společně opekli špekáčky. Děku-
jeme za hojnou účast všem rodičům, za pomoc
s přípravou ohně panu Vašinovi a také sluníčku,
které se v tento den přeci jen umoudřilo!
Barevný podzim bez nemocí přeje za kolektiv
MŠ Mgr. Jitka Řeháková

● Jitka Marešová - třídní učitelka I. oddělení

Personální zajištění v MŠ:

● Lenka Hofmanová - učitelka I. oddělení (ná-

vrat z mateřské dovolené)

● Mgr. Jitka Řeháková - zástupce ředitele pro

předškolní výchovu, třídní učitelka II. oddě-

lení

● Denisa Rabová, DiS. - učitelka II. oddělení

(zástup po dobu nepřítomnosti p. uč. Kate-

řiny Kalusové, Dis.)

● Zuzana Bohuňková, DiS. - asistent pedago-

ga, školní asistent
●Kamila Škrancová - asistent pedagoga

●Pavla Bačovská – kuchařka

●Marcela Minářová – kuchařka – dovoz a výdej

obědů

●Petra Hanusová – školnice

● Marcela Binková - vedoucí školní jídelny,

kuchařka

SPOLKY

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Se začátkem školního roku jsme se opět začali každý pátek scházet u hasičárny. Odpočatí po prázdninách jsme se pustili do příprav na blížící se závody
požární všestrannosti. Našim cílem bylo si zopakovat potřebné dovednosti, a to je vázání uzlů, zdravověda, kde musíme například umět zavázat zra-
něné koleno či zavěsit ruku do závěsu nebo přenést pacienta pomocí vlastních rukou. Dále se musíme naučit topografické značky, což si občas zpest-
říme pomocí her, učíme se „čím se co hasí“, protože i to musí správný hasič znát. Pomocí buzoly orientujeme mapu a také dokážeme zorientovat daný
bod, například strom. Zábavné je pro všechny střílení ze vzduchovek. Naším cílem je zkoncentrovat se tak, abychom dobře mířili a sestřelili všechny
špalíčky. Součástí příprav a následných závodů je i šplh po laně. Letos jsme se vydali na závody do Nové Vsi, kde jsme si mohli vyzkoušet závody
požární všestrannosti nanečisto. Moc jsme si to všichni užili. Hasiči z Nové Vsi měli vše suprově připravené a děti se umístily na 1., 2. a 3. místě, za což
dostaly krásné ceny. Nakonec pro děti byla připravená soutěž ve šplhání na laně, které bylo zavěšeno na rameni Tatry. Ze všech dětí zůstali dva kluci,
kteří zvládli vyšplhat. Oba z našeho týmu: Honza Broulík a Ondra Vojáček, kteří pak soutěžili mezi sebou. Nakonec vyhrál Honza Broulík, a tak se stal
nejlepším lezcem. Oba dostali krásné ceny. Po přípitku dětským šampaňským, jako součástí výhry, jsme se vrátili domů plní zážitků. Po podzimních
závodech nás čeká odpočinek, hraní her, zábava a zároveň se budeme snažit opakovat si naše znalosti, abychom nic nezapomněli.

Kristýna Binková
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Tento rok k nám přijela 4 družstva mužů (SDH Chotovice,
Cerekvice, Nová Ves a Makov) a 2 družstva žen (SDH Makov
a Cerekvice). Jelikož našich žen bylo velmi málo, pomohla nám
kamarádka Barča a naše paní starostová Jana Dřínovská.
Při soutěži jsme se výborně pobavili. Družstvo našich mužů
obsadilo 2. místo a družstvo žen 3. místo. V obou kategoriích
vyhrál sbor z Cerekvice.

Jiřina Filipčíková

Dne 14. září jsme uspořádali již 19. ročník soutěže Memoriál
Vladimíra Tauera. Tato soutěž se nese v legračním duchu, přesně
tak jak to měl náš nejdéle sloužící velitel sboru Vladimír Tauer rád.

Memoriál
Vladimíra Tauera

TJ SOKOL

Petr Křivka
Děkujeme obci Čistá za pomoc a těšíme se na jaro, kdy budeme hrát (skoro všechna utkání) doma na novém trávníku.

V měsíci září proběhla rekonstrukce hřiště. Tuto akci provedla firma EUROGREEN CZ s.r.o. z Vysokého Mýta. V první fázi bylo hřiště odpleveleno.
Poté bylo na hrací plochu navezeno osmi nákladními automobily 250 tun směsi hlíny a písku. Hřiště bylo srovnáno a zaseto.

Mladší přípravka
Mladší přípravka odehrála na podzim zatím 6 turnajů. Výsledky byly různé, jednou jasno, někdy polojasno nebo oblačno. Na posledním turnaji
v Bystrém byla i MINI přípravka. Kluci byli výborní a dělali radost svým trenérům Honzovi Boštíkovi a Petrovi Siglovi. Poděkování patří i rodičům, kteří
jezdí s námi na turnaje a pravidelně vozí děti na tréninky, které máme v úterý na hřišti v Trstěnici a v pátek v Čisté.

Trenéři

Přípravka
Do nové sezóny jsme vstoupili s velkou změnou. Po loňském úspěchu v krajské soutěži jsme spojili síly s kluky z Litomyšle. Do soutěží jsme přihlásili
dvě družstva, jedno v Krajské soutěži pod hlavičkou Litomyšle a druhé do Okresní soutěže v souklubí Čistá/Litomyšl. Pořádně jsme se začali scházet
až po prázdninách, ale za to v hojném počtu, 20 a více kluků bylo naprosto běžné. Obě družstva si vedou ve svých soutěžích velmi dobře, a hlavně
všichni pravidelně hrají ať už jednu, či druhou soutěž. Družstvo koučují trenéři Tonda Hloušek z Litomyšle a Jirka Elčkner, k tomu jim vypomáhají Martin
Pecháček a Josef Lebruška. Všem patří velké poděkování, jelikož ukočírovat tolik dětí a objezdit všechny turnaje, to není nic jednoduchého.
Tři hráči ze starší přípravky byli nominováni také do okresních výběrů. Jirka Elčkner a Vašek Jetmar s výběrem U 11 ovládli podzimní krajský přebor
okresních fotbalových svazů v Přelouči. Do výběru U 10 byl povolán Vilda Pecháček. Všem děkujeme za reprezentaci čistecké kopané.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům, rodičům a těm, kteří se okolo fotbalu točí, a popřát jim hezký zbytek roku a bohatého ježíška :)

Jiří Elčkner, trenér starší přípravky
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HC ČISTÁ, Z.S.

První kolo MHL Litomyšl: HC Čistá, z.s. - HC Vidlatá Seč - 4:2; Druhé kolo
MHL Litomyšl: HC Čistá, z.s. - Peak Sport - 6:3.
Sdružení také vyvíjí aktivitu v pořádání veřejných akcí. Můžete se těšit
na Vánoční bruslení, VII. Hokejový ples 10. 1. 2020 a nově spolupořádání
rodinného turnaje v badmintonu 22. 12. 2019.

za HC Čistá, z.s. Jiří Elčkner

Hokejisti na začátku sezóny absolvovali tradiční soustředění v Nymbur-
ce. Účast sice nebyla optimální (k zamyšlení pro příště), ale doplnili nás
borci z Makova, a tak vše proběhlo podle plánu.
Do nového ročníku vstupujeme s nezměněným kádrem, budeme tedy
doufat v lepší výsledek, než se nám podařil v loňské sezóně. Na předse-
zónní schůzce jsme si nastínili akce, které nás čekají hlavně mimo led.

ZPRÁVY Z LESA

Ještě pár poznámek k „veřejnému zachraňování lesů a přírody vůbec“. Je zde pár akcí, o kterých by bylo dobré vědět:

2. 10 milionů stromů pro Česko: Jedná se o iniciativu respektované Nadace Partnerství (v roce 2007 nám pomáhala osázet Voštici, kterou podpořil
rezort Ministerstva životního prostředí. Více informací je k nalezení zde https://www.sazimebudoucnost.cz/. Tady se celkem rozumně objevuje
snaha o širší zapojení veřejnosti „zdola“ a její podporu administrativní i finanční. Zatím (k 15. 10.) nebyly známy podrobnosti, ale máme vytipovánu
jednu oblíbenou lokalitu, kam by se ještě pár desítek stromů do volné krajiny vešlo. Třeba to vyjde a brzy se s nářadím sejdeme na místě činu…

Přichází podzim, čas výsadby stromů
Možná si většina lidí spojuje nové výsadby s podzimem automaticky. Ano, pro výsadbu listnáčů, tedy i ovocných stromů, je podzim velmi vhodné obdo-
bí. Jinak tomu bylo donedávna v lesích. Tam, i díky naprosté převaze jehličnanů (do roku 1995 přes 80 %, do loňska kolem 70 %) se naprostá většina
výsadby odehrávala na jaře. Situace se začala rychle měnit v posledních několika málo letech. Nejen kvůli jinému poměru jehličnany / listnáče, ale
i kvůli změně chodu ročních období. Jaro začalo sice startovat dřív (březen nebo i konec února), ale vhodné období pro výsadbu velmi rychle končí
s nástupem vysokých teplot a jarních přísušků. Čerstvě vysazený stromek potřebuje alespoň několik dnů na zakořenění, aby byl schopen sám začít
přijímat vodu a živiny z okolního prostředí. K tomuto účelu má připraveny tzv. čekající kořínky, které se začnou prodlužovat ihned po výsadbě. Pokud
k růstu dojde ještě na založišti nebo ve sněžné jámě, úspěšnost uchycení se prudce snižuje. Naproti tomu podzim, pokud na jeho začátku trochu
naprší, bývá poslední dobou velmi dlouhý…

1. Den za obnovu lesa (Lesy ČR, s.p.): Na 12 místech v ČR se bude konat „veřejné sázení“. Akce má přitáhnout pozornost k problematice lesů
a seznámit veřejnost s tím, jak to v lese chodí. Více zde https://www.sazimelesynovegenerace.cz/. Je škoda, že napřed muselo dojít ke kalamitě,
jaká tu nebyla, aby došlo k částečnému (doufejme) procitnutí z představ, že máme nejlepší lesnictví na světě a naše smrkové hospodářství bude
navždy produkovat spoustu dříví hlavně na export (příště si vysvětlíme, proč toto „trvale udržitelné hospodaření“ zas tak úplně trvale udržitelné
nebylo). Z těch cca 40 milionů stromů, které státní podnik každoročně dosud sázel, bude tedy pár tisíc vysazeno pod dohledem veřejnosti. Obnova
lesů by měla být zejména záležitostí profesionálů a hrazená z výnosů předchozí těžby. Ale díky za to.

Ing. Milan Hron, odborný lesní hospodář obce Čistá

Budete-li se tedy chtít podílet na společné budoucnosti, můžete si vybrat.

3. Sázení ovocné aleje v Čisté v sobotu 9. 11. 2019 (viz pozvánka v předchozím čísle obecního zpravodaje). Za podpory spolku Větvení bude vysázeno 60
stromů, které budou dělat radost místním i jejich potomkům.

P.S.: Informace o kyslíku produkovaném stromy, pohlcování CO2 a pár dalších na uvedených webech nejsou tak úplně přesné (stromy např. kyslík
nejen produkují, ale i spotřebovávají, našich domácích pár miliónů stromů situaci významně nezachrání), ale důležité je uvědomit si souvislosti, zkusit
si, kolik práce dá něco zasadit a ochránit, a získané pak předat dál. Zkrátka budou to svým způsobem demonstrace. Ne proti něčemu, ale pro něco, a to
má smysl.

KONALO SE

Velké poděkování patří všem, kteří v chladném

Obec Čistá se pravidelně zapojuje do projektu
„Ukliďme Česko“. Tentokrát jsme se zaměřili
na nepořádek na nelegálních skládkách. Vyti-
povali jsme dvě. Jednu ve stráni nad fotbalo-
vým hřištěm a druhou za bytovkami ve strži
obklopené stromy.
Je až k neuvěření, co všechno dokáží lidé vyho-
dit do přírody. Bohužel to bylo dříve běžné,
a tak jsme objevili množství sklenic, hrnců,
nádobí a kusů kuchyňského vybavení. Také
plastové lahve a fólie, kusy laminátové stře-
chy, balíky lepenky a linolea, garnýže a umakar-
tové desky. Za bytovkami pak mnoho automo-
bilových součástí jako pneumatiky, světla,
nádrž, volant, autobaterii, kusy palubních
desek apod. O množství stavební sutě, nebez-
pečných eternitových šablonách a kovových
předmětech ani nemluvě.
Celkem se podařilo za pár hodin práce odpo-
moci přírodě od téměř 2200 kg směsného
odpadu a 500 kg kovového šrotu.

Dobrovolnický úklid
černých skládek

počasí dorazili (kvůli nepřízni počasí jsme posouvali akci ze soboty na neděli). Dobrovolníci, mezi
nimiž byla možná polovina dětí, zakončili svou snahu při příjemném posezení v kabinách TJ Sokol.
Tímto děkujeme za propůjčení.
Pevně věřím, že v dnešní době, kdy jsou na každém rohu kontejnery na tříděný odpad, kdy je dva-
krát ročně organizován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a kdy je možné prakticky
zdarma odvážet odpad do sběrného dvora v Litomyšli, už nikdo nebude vyhazovat podobné smetí
do lesa. Tak zase příště ….

Mgr. Petr Dřínovský
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JINÉ

K+M+B 2020
Milé děti, jistě víte, že Vánoce už jsou skoro za dveřmi a po Váno-
cích i tradiční koledování Tří králů. Tímto bych chtěla poprosit
všechny děti, které by měly zájem o obchůzku v naší obci jako Tři
králové, aby mě co nejdříve kontaktovaly na telefonním čísle
732 373 243. Pravděpodobné datum obchůzky bude 4. 1. 2020
(sobota). Bude upřesněno.
Za vaši pomoc předem děkuji. Kristýna Binková

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Mikuláše

1. prosince 2019
v 15:30 hodin

Ú inkují: Tomáš Najbrt
d ti z MŠ a ZŠ istá
č

ě Č

Po skon ení koncertuč

ě
č

následuje v 17 hod.
slavnostní rozsv cení

váno ního stromu
u kulturního domu.

Po skon ení koncertuč

ě
č

následuje v 17 hod.
slavnostní rozsv cení

váno ního stromu
u kulturního domu.

Srde n zvemeč ě

Pavel Kuře

Před pár dny byla opravena už dost děravá cesta na horním konci
obce vedoucí od Čapkových k silnici na Brlenku. Paráda! Děkujeme!

Díky za cestu

PRŮVOD
SVĚTÝLEK
PRŮVOD
SVĚTÝLEK

Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy
Vás srdečně zve na

ve čtvrtek 28. 11. 2019
v 18:00 hodin
od budovy základní školy

Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy

Žáci a učitelé Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
spojenou se

DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v neděli 15. 12. 2019

od 10 do 16 hodin
v budově základní školy

Můžete zhlédnout i zakoupit
výrobky žáků ZŠ a dětí z MŠ.
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Dětská skupinka Mraveniště

Staráme se o děti od 2 do 4 let, děti zde mají spoustu hraček,
knížky, pastelky, hry, hudební nástroje, a další. Společně
si hrajeme a učíme se nové věci. Každý den chodíme na pro-
cházky, pozorujeme zvířátka a přírodu. Hrajeme si na písko-
višti nebo jezdíme na odrážedlech.

Máte dítě ve věku 2 - 4roky a nechodí do školky? Potřebujete
pracovat nebo si jen něco zařídit a babičky nemohou pohlí-
dat? Právě pro Vás je tu dětská skupinka mraveniště v Trstě-
nici.

Děti se učí základním dovednostem sebeobsluhy – oblékání,
krmení, hygienické a společenské návyky, to vše za dopomocí
pečovatelek.

Pozor!

má volnou kapacitu!

Více informací naleznete na nebo na tele-
fonním čísle 731 911 464.

www.trstenice.cz
Chceš nové kamarády? Tak přijď mezi nás.

DS Mraveniště

Po skon ení koncertuč

ě
č

následuje v 17 hod.
slavnostní rozsv cení

váno ního stromu
u kulturního domu.

PRŮVOD
SVĚTÝLEK

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté zve na

sobotu 7. 12. 2019 od 14.00 hod.
do kulturního domu v Čisté

rodiče s dětmi na již tradiční akci zvanou

Odměna pro každého odvážlivce z řad dětí připravena
Občerstvení zajištěno

„PEKLO V HASIČÁRNĚ“.

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté vás srdečně zve na

40.

25. 1. 2020 od 20:00 hodin
do kulturního domu v Čisté.

K tanci a poslechu hraje MIX
Vstupné 100 Kč

Občerstvení
a bohatá tombola zajištěna
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MK ČR

REKAPITULACE PLÁNOVANÝCH AKCÍ
9. 11. 2019, 13.00 hod.

28. 11. 2019, 18.00 hod.

30. 11. a 1. 12. 2019, 12.00 hod.

1. 12. 2019, 15.30 hod.

1. 12. 2019, 17.00 hod.

7. 12. 2019, 14.00 hod.

15. 12. 2019, 10.00 hod.

19. 12. 2019, 16.00 hod.

21. 12. 2019, 8.30 hod.

22. 12. 2019, 13.00 hod.

27. 12. 2019, 17.00 hod.

31. 12. 2019, 17.00 hod.

10. 1. 2020, 20.00 hod.

17. 1. 2020, 20.00 hod.

25. 1. 2020, 20.00 hod.

Výsadba ovocné aleje

Průvod se světýlky

Adventní výstava v Čisté

Adventní koncert

Rozsvěcení vánočního stromu

Peklo v hasičárně

Vánoční výstava a den otevřených dveří

Vánoční besídka ZŠ a MŠ

Badmintonový turnaj o pohár starosty

Rodinný turnaj v badmintonu

Předsilvestrovské sousedské posezení i s tancem

Silvestrovský ohňostroj a čočkovka

VII. hokejový ples

VIII. ples ZUŠ

40. hasičský ples

sraz před střediskem ZD

základní škola

kulturní dům

kostel sv. Mikuláše

prostranství před kulturním domem

kulturní dům

základní škola

kulturní dům

kulturní dům

kulturní dům

kulturní dům

prostranství u kulturního domu

kulturní dům

kulturní dům

kulturní dům

Trstěnice 134
Více informací o pěstované odrůdě
naleznete na

PROVOZOVNA:

www.maiwald-step.cz .

PRODEJ ČESKÉHO ČESNEKU
Firma Čistá 156,
nabízí k prodeji česnek odrůdy Slavín.
Objednávky přijímáme na tel. čísle:

ŠTĚPÁN MAIWALD,

733 290 508
778 019 000

Předpokládané ceny česneku dle velikosti:
- 140 Kč/kg
- 90 Kč/kg

střední
drobný

Emě přejeme do života jen to nejlepší.
Naše obec se rozrostla o jednoho nového občánka, .Emu Hejnou

Marie Košňarová
Jaroslav Kapička

Josef Binko
Petr Kmošek

Josef Šeda

Svá životní jubilea v měsíci srpnu a září oslavili:

Oldřich Dvořák

Zdeňka Stibůrková

Václav Simon

Alena Franková

Miroslav Janák

Našim občanům gratulujeme.

Obec Čistá vás srdečně zve na

Předsilvestrovské
sousedské

posezení i s tancem
27. 12. 2019 od 17:00 hodin

do kulturního domu v Čisté.

Obec Čistá vás srdečně zve na

Předsilvestrovské
sousedské

posezení i s tancem
27. 12. 2019 od 17:00 hodin

do kulturního domu v Čisté.

Obec Čistá vás srdečně zve na

Silvestrovský
ohňostroj

s čočkovkou
31. 12. 2019

od 17:00 hodin
kulturní dům v Čisté

Hudba reprodukovaná
Vstupné dobrovolné

Občerstvení v baru zajištěno
Vlastní občerstvení na zub na stůl dovoleno

Hudba reprodukovaná
Vstupné dobrovolné

Občerstvení v baru zajištěno
Vlastní občerstvení na zub na stůl dovoleno

K prodeji také cibule za 14 Kč/kg
(baleno po 10 kg pytlích).
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