
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

NEJVĚTŠÍ INVESTICE V DĚJINÁCH NAŠÍ OBCE
REVITALIZACE CENTRA OBCE - projekt výstavby nového kulturního domu atd.

Na posledním jednání ZO Čistá byla 
schválena smlouva o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu - 
Rozvoj městských a venkovských oblas-
tí - na projekt „Revitalizace centra obce 
Čistá“. Schválením smlouvy a jejím ná-
sledným podpisem předsedou regionál-
ní rady hejtmanem Radko Martínkem je 
završeno dlouhodobé úsilí představitelů 
obce, pomalu končí přípravná fáze pro-
jektu a vše se chystá k úspěšné realizaci.
Obsahem projektu je kompletní revita-
lizace centra obce Čistá, která zahrnuje 
demolici stávajícího kulturního domu, 
jenž v současnosti slouží jen sporadicky. 
Na jeho místě bude vybudováno nové 

víceúčelové zařízení pro kulturu, sport 
a spolkovou činnost. Na budovu nava-
zuje rekonstrukce dětského hřiště na 
zahradě MŠ. Vznikne víceúčelové hřiště 
s umělou trávou, budou též obnoveny 
hrací prvky zahrady MŠ. Součástí toho-
to areálu je také letní venkovní poseze-
ní, zpevněné venkovní jeviště pro letní 
společenské a kulturní akce, parkovací 
plochy s 16 parkovacími místy a bezbari-
érové řešení přístupových chodníků pro 
pěší u všech veřejných budov v centru 
obce. Součástí revitalizace centra jsou 
také sadové úpravy v osmi lokalitách. 
Vzniknou odpočinkové zelené plochy 
doplněné mobiliářem pro relaxaci oby-

vatel, cykloturistů a návštěvníků obce.  
V rámci historické kontinuity a  podpo-
ry soudržnosti obyvatel s obcí bude na-
vrácena důstojnost poškozeným osmi 
historickým sochám umístěným v ze-
leni a to kompletními restaurátorskými 
pracemi. Obec chce přispět ke zlepšení 
úrovně života v obci a ke zlepšení jejího 
estetického vzhledu.

Předpokládaný datum zahájení prací: 
1. 7. 2009
Ukončení realizace projektu: 
31. 12. 2011

celkové výdaje projektu 27 306 859 Kč

celkové nezpůsobilé výdaje projektu 4 273 343 Kč

příjmy projektu 0 Kč

celkové způsobilé výdaje 23 033 516 Kč

 v Kč % vyjádření podílu

Celkové způsobilé výdaje projektu 23 033 516 Kč 100,00

A) poskytnutá dotace 12 306 859 Kč 53,43

  •     z toho prostředky z ERDF 11 309 175,82 •      49,10

  •     z toho prostředky ze státního 
rozpočtu ČR

997 683,18 Kč •        4,33 

B) vlastní zdroje příjemce 10 726 657 Kč 46,57

Financování projektu:

Pozn. Pouze na tzv. způsobilé výdaje je možné žádat příslušnou dotaci z ERDF (Evropský fond pro regio-
nální rozvoj)

Způsobilé výdaje budou hrazeny v následujících poměrech těmito subjekty:

V průběhu jednání o projektu se ZO se-
známilo s některými negativními reak-
cemi ze strany občanů, zejména rodičů 
dětí z mateřské školy. Připomínky se tý-
kaly rozsáhlého záboru stávající zahrady 
MŠ na úkor víceúčelového hřiště. K tomu 
je třeba dodat, že budoucí hřiště před-
pokládá aktivní využití dětí z MŠ, jakož  
i širší veřejnosti. Také budoucí posun 
současných herních prvků v zahradě 
byl kritizován. Opět je třeba uvést, že 
původní koncepce umístění již tehdy 
počítala s určitými následnými změnami 
v umístění. Detaily vlastní realizace jsou 
a budou nadále předmětem dalšího in-
tenzivního jednání.

Pozn. Bližší informace o časovém harmo-
nogramu prací, o detailech jednotlivých 
finančních položek, o dotační smlouvě
apod. je možné nalézt na webových 
stránkách obce www.cista.info
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Situace budoucího víceúčelové zařízení a víceúčelového hřiště: 
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ZA JAKÉ SLUŽBY SI V ROCE 2009 PŘIPLATÍME?

Pozorným spoluobčanům jistě neuniklo, 
že se naše Zastupitelstvo obce, koncem 
minulého roku zabývalo hned několika 
okruhy problémů, které se dotknou peně-
ženky každého z nás.
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Čistá 
č. 1/2008, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů se mění výše poplatku a kaž-
dý občan zaplatí o 50 Kč víc. Tedy 400 Kč za 
rok zaplatí každý občan s trvalým pobytem 
v Čisté (případně 150 Kč pokud bydlí na 
velmi odlehlém místě). Stejnou částku pla-
tí také vlastníci domů sloužících k rekreaci. 
Dříve uplatňované úlevy a osvobození od 
poplatku zůstávají v platnosti i nadále. 
Za zdražením stojí především zákonem 
stanovené zvýšení poplatku za uložení od-
padu a to o 100 Kč za jednu tunu. Poplatek 
přesto v naší obci zůstává nejnižší v okolí 
a hluboko pod maximální možnou cenou. 
Je to především zásluhou toho, že obec  
i v letošním roce odpadové hospodářství 

dotuje částkou bezmála 100 tis. korun a do 
systému TAKÉ významně přispívá odměna 
OD AGENTURY EKO-KOM za separovaný 
sběr papíru, plastů, skla a železného šrotu. 
Třídění odpadu se opravdu vyplácí a to ne-
jen obci, ale i občanům. Proto „nebuďte líní 
– třiďte odpad“.
Obdobná situace nastala i při financování
provozu obecního vodovodu. U této služ-
by dochází s novým rokem také k podstat-
nému zvýšení ceny.
Vodné je stanoveno pro všechny odběra-
tele na 13 Kč za m3 (dosud 11 Kč za m3). 
Cena pevné složky vodného zůstává stej-
ná tj. 120 Kč za rok u odběratelů užívajících 
vodoměr do 1“.
I když zdražení o 18% v situaci, kdy si vo-
dovod na svůj provoz inkasem vodného 
vydělá, se může mnohým zdát jako neo-
podstatněné a sociálně necitlivé, je třeba 
zmínit, že další výrazná úprava ceny vod-
ného bude v příštích letech pravděpodob-
ně následovat. 
 Z „Plánu financování rozvoje vodovodu

a kanalizace obce“, který byl nedávno vy-
pracován v rozsahu stanoveném záko-
nem  totiž  vyplývá, že k zajištění plného 
samofinancování bezchybného provozu
vodovodu a jeho dalšího rozvoje je nutné 
zajistit v letech 2009 - 2018 každoroční zisk 
téměř 600 tis. korun. Pokud nebude to-
hoto cíle dosaženo vhodným nastavením 
ceny vodného a obnova a rozvoj vodovo-
du bude financována pouze z veřejných
zdrojů, může to být chápáno jako porušení 
směrnice EU a obec Čistá tak bude vysta-
vena sankcím za poskytování nedovolené 
veřejné podpory a vytváření nerovného 
podnikatelského prostředí v oblasti záso-
bování obyvatel pitnou vodou. Při udržení 
současné spotřeby vody a výši provozních 
nákladů by se tak měla cena vodného vy-
houpnout, až na pro nás dnes neuvěřitel-
ných 21,60 Kč. 
Útěchou při pomyšlení na výše avizované 
změny nám může být snad jen podrobné 
seznámení se s cenami stejných služeb  
v okolních obcích a městech.
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KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od 1. ledna 2009 zajišťuje svoz komunálního odpadu firma LIKO SVITAVY a.s., Tolstého 13, čp. 2114, 568 02 Svitavy, Tel./fax. 461
541 014, e-mail:liko@likosvitavy.cz, http://www.likosvitavy.cz 
Mimo jiné se tato změna pozitivně promítne tak, že všichni občané mohou využívat:

Sběrný dvůr v Litomyšli, tel.: 461 615 714 
Otevírací doba:

Pondělí 12:00 – 17:30 (letní období) / 12:00 – 16:30 (zimní období)

Úterý 9:00 – 15:00  

Středa 9:00 – 17:30 (letní období) / 9:00 – 16:30 (zimní období)

Čtvrtek 9:00 – 15:00

Pátek 9:00 – 17:30 (letní období) / 9:00 – 16:30 (zimní období)

Sobota 8:00 – 12:00

Odběr odpadů zdarma od obyvatel:
- nebezpečné odpady vznikající v do-
mácnostech (ředidla, akumulátory, 
monočlánky, barvy, oleje, léky, obaly 
od barev, kyseliny, apod.)
- objemný odpad (nábytek, koberce, 
matrace, apod.)
- zpětný odběr elektrozařízení (počí-
tače, televizory, ledničky, mrazničky, 
pračky, sušičky, ždímačky, vysavače, 
ruční el. zařízení, videa, zářivky, úspor-
né žárovky, mikrovlné trouby, mobilní 

telefony, apod.). ODEVZDÁVANÁ ELEK-
TROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, 
nekompletní elektrozařízení nepatří do 
zpětného odběru a bude zpoplatněno
- kovy
- recyklovatelné plasty neznečištěné
- pneumatiky z osobních automobilů

Při předání je nutné prokázat totož-
nost a trvalý pobyt v obci (OP, cestovní 
pas apod.)

Odběr odpadů za úplatu:
- stavební materiály obsahující azbest 
(eternit)
- nerecyklovatelné plasty znečištěné
- asfaltové lepenky

Množství odebíraného odpadu v tomto 
zařízení je z kapacitního důvodu ome-
zeno na menší množství odpadu. Při 
odstraňování většího množství odpadu 
je nutné si objednat samostatný kontej-
ner.

Překladiště komunálního odpadu - Kornice
Kornická, 570 01 Litomyšl, mobil: 732 757 760 
Otevírací doba:

Pondělí 6:00 – 13:30

Úterý 6:00 – 13:30

Středa 6:00 – 13:30

Čtvrtek 6:00 – 13:30

Pátek 6:00 – 13:30

Druhy odebíraných odpadů na pře-
kladišti:
Odběr odpadů zdarma od obyvatel:
- komunální odpad
- objemný odpad
- oděvy, textil
- plasty
- papír
- sklo

- kovy
Při předání je nutné prokázat totožnost 
a trvalý pobyt v obci ( OP, cestovní pas 
apod.)

Odběr odpadů za úplatu:
- stavební a demoliční odpady
- tašky a keramické výrobky
- zemina a kamení

- dřevo
- nerecyklovatelné plasty (znečištěné)
- okna zasklená i bez skel
- zařizovací předměty (umyvadla, zácho-
dové mísy, výlevky, apod.)
- odpad z demolice bytových jader
- dveře, zárubně
- plasty z autovraků

Termíny svozů nebezpečných a velkoobjemových odpadů jsou stanoveny na 12. května a 29. září 2009.   

UPOZORŇUJEME OBČANY NA ZMĚNU VE SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A TO NÁSLEDOVNĚ:    

Od 1. března každé sudé úterý: 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5, 9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 
9., 15. 9. 29. 9. 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12.

Upozorňujeme občany, že od 15. března 2009  bude možné na Obecním úřadě Čistá zaplatit vodné za II. pololetí 2008  
a zároveň poplatek za komunální odpad a psy.  Složenky na vodné budou připraveny k vyzvednutí na OÚ, kde se také mohou 

přímo uhradit.
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ŘIDIČI, DOMLUVTE SE!
Nový rok s sebou přinesl změnu ve způ-
sobu oznamování a šetření dopravních 
nehod. Řidiči již nemusí oznámit policii 
dopravní nehodu, při které vznikne jen 
hmotná škoda na některém ze zúčast-
něných vozidel včetně přepravovaných 
věcí, která nepřevyšuje 100.000 korun. 
Policisté nebudou muset řešit méně 
závažné nehody, a dostanou se rychleji 
na místa, kde je ohrožen život a zdraví, a 
vytvoří se i větší prostor pro preventivní 
činnost.
Problematiku dopravních nehod v tom-
to smyslu upravuje zákon č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů a 
novel. Podle novelizované právní úpravy 
jsou účastníci povinni oznámit nehodu 
policii, dojde-li při dopravní nehodě:
• k usmrcení nebo zranění oso-
by, 
• nebo k hmotné škodě převyšu-
jící zřejmě na některém ze zúčastněných 
vozidel včetně přepravovaných věcí 
částku 100.000 Kč. 
• nebo k poškození pozemní 
komunikace, k poškození nebo zničení 
součásti nebo příslušenství pozemní ko-
munikace, ke škodě na obecně prospěš-
ném zařízení, životním prostředí nebo 
na majetku třetí osoby (s výjimkou ško-
dy na vozidle – zde již nebude rozhodu-
jící, zda je vozidlo majetkem řidiče, nebo 
např. leasingové společnosti, zaměstna-
vatele apod.). 
Účastníci události, která nebude splňo-
vat zákonné podmínky pro oznámení 
policii, jsou povinni sepsat společný 
záznam o dopravní nehodě. Záznam je 
nutné podepsat a neprodleně odevzdat 
pojistiteli. Tiskopis by měl každý řidič vo-
zit s sebou ve vozidle, aby se tak vyhnul 
zbytečným komplikacím. (Je možné ho 
získat od příslušné pojišťovny, ke stažení 
je také na webu ministerstva dopravy.)
Účastníci jsou povinni prokázat si na-
vzájem totožnost a sdělit si informace 
o vozidle. Porušení takové povinnosti je 
stejně jako ujetí z místa dopravní neho-

dy přestupkem podle zákona o přestup-
cích.
Informace o tom, kdy je nutné dopravní 
nehodu oznámit, a kdy to nutné není, 
jsou k dispozici ke stažení pod textem 
(ve formátu, který může mít řidič stále 

u sebe). Policie ČR vydala pro řidiče „pa-
matovací kartu“ (viz níže), kterou si mů-
žete stáhnout na následující internetové 
adrese: http://www.policie.cz/clanek/ri-
dici-domluvte-se.aspx nebo obdržet na 
Obecním úřadě Čistá.

JSI MLADÝ? MÁŠ DOBRÝ NÁPAD? MY PODPOŘÍME REALIZACI.
Nadace rozvoje občanské společnosti 
(NROS) a společnost Nokia ve spoluprá-
ci s regionálním partnerem Občanským 
sdružením Altus 28. 1. 2009 vyhlásila 
osmý ročník dobrovolnického programu 
Make a Connection – Připoj se. 

Pokud Ti je 16 – 26 let a máš alespoň 4 

stejně staré kamarády, tak můžeš získat 
finanční podporu až do výše 50 tisíc
korun. Za ně můžeš realizovat jakýkoliv 
veřejně prospěšný projekt. Je úplně jed-
no, jestli to budou benefiční koncerty,
opravy památek, organizování tábora, 
ochrana přírody nebo práce s hendike-
povanými. Hlavní podmínkou je však 
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dobrovolná práce, smysluplnost projek-
tu a jeho využitelnost pro okolí, nikoliv 
jen pro členy týmu. 
… A navíc, pokud bude projekt tvého 
týmu podpořen, tak pro jednoho zástup-
ce z týmu budou zorganizována několi-
kadenní zážitková školení. Na nich získá 
základní informace z řady oblastí, které 
úzce souvisejí s realizací neziskových 
projektů, jako je například problematika 
propagace, teambuildingu či spoluprá-
ce s médii.  

Co máš udělat pro získání finančních
prostředků?
Vyplň jednoduchý formulář, který bude 

od konce ledna 2009 na stránkách www.
pripojse.cz, v němž specifikuj cílovou
skupinu, místo a termín realizace a ze-
jména význam a přínos projektu. Svou 
žádost pak musíš elektronicky zaregis-
trovat na www.pripojse.cz a podepsanou 
žádost navíc odeslat nejpozději do úterý 
31. března 2009 na adresu Nadace pro 
rozvoj občanské společnosti (NROS).

Potřebuješ poradit?
Jestli Tvůj projekt je správně napsaný 
či jestli splňuje podmínky? Projdi si dů-
kladně www.pripojse.cz a pokud odpo-
věď na svou otázku nenajdeš, pošli své 
dotazy na adresu pripojse@nros.cz. Do 

pár dní Ti přijde odpověď. 

Uspěly už nějaké projekty v mém okolí?
Určitě! Za sedm minulých ročníků bylo 
rozděleno do všech koutů Pardubického 
kraje okolo dvou milionů korun. Takže to 
zkus taky!

Roman Málek
Konzultant Občanského sdružení Altus, 

partner programu Make a Connection 
– Připoj se pro Pardubický kraj

Podrobnější informace naleznete na 
obecním webu.

NELEGÁLNÍ ZBRANĚ
Od 1. února se mohou odevzdat bez-
trestně!  
 
Máte doma „načerno“ zbraň podléhající 
registraci u Policie České republiky (dále 
jen policie) a nevíte, co s ní? Jednoduché 
řešení nabízí amnestie, která platí od  
1. února do 31. července tohoto roku, 
která umožňuje nelegálně držené střel-
né zbraně beztrestně odevzdat policii. 
Amnestie vstupuje v platnost v souvis-
losti s nabytím účinností novely  zákona 
o zbraních.     
Příslušné ustanovení zákona o zbra-
ních uvádí, že trestnost nedovoleného 
ozbrojování zaniká u osoby, která bez 
povolení přechovává zbraň kategorie A 
(například samočinný samopal), B (na-
příklad samonabíjecí pistole nebo revol-
ver) anebo C (většina loveckých zbraní) 
nebo hlavní část zbraně této kategorie 
(například hlaveň), předá-li ji do 31. čer-
vence 2009 dobrovolně do úschovy kte-
rémukoliv útvaru policie. Ten o převzetí 
vydá potvrzení. Občan, který odevzdal 
zbraň kategorie A, B, anebo C nebo její 
hlavní část, může ve lhůtě 2 měsíců ode 
dne jejího odevzdání do úschovy požá-
dat o vydání příslušných dokladů oprav-
ňujících jej k držení odevzdané zbraně. 
Nepožádá-li o vydání uvedených dokla-
dů, použije se postup dle § 64 zákona  o 
zbraních, tedy:

a) lze převést vlastnictví ke zbrani na ji-
ného oprávněného držitele
b) lze požádat příslušný útvar policie o 
povolení znehodnocení, zničení nebo 
výrobě řezu zbraně
c) lze požádat příslušný útvar policie 
o předání zbraně podnikateli v oboru 
zbraní za účelem jejího 
prodeje nebo úschovy 
Další postup zahrnuje řadu úkonů, a 
proto stručně popíšeme jen ty základní. 
Podrobné informace podají pracovníci 
odborů a oddělení pro zbraně a bezpeč-
nostní materiál.
V policejních evidencích bude prověře-
no, zda odevzdaná zbraň nebyla ztracena 
nebo odcizena. Dále se bude zkoumat, 
zda se zbraní nebyl spáchán v minulosti 
trestný čin.  Základním předpokladem k 
držení zbraní kategorie A, B, C u fyzických 
osob je být držitelem zbrojního průkazu. 
Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu 
užívání zbraně nebo střeliva do několika 
skupin (například skupina A - ke sběra-
telským účelům,  B - ke sportovním úče-
lům...). V této souvislosti je nutné zmínit, 
že úsek zbraní u policie od  1. ledna 2009 
funguje na základě nového územního 
členění. Byly zřízeny Odbory služby pro 
zbraně a bezpečnostní materiál pro Krá-
lovéhradecký a Pardubický kraj. Pod tyto 
odbory jako oddělení služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál spadají praco-

viště dříve spadající pod dnes již neexis-
tující okresní ředitelství policie. Pokud 
tedy občan odevzdá zbraň například na 
policii v Novém Bydžově, ta bude odtud 
předána na Oddělení pro zbraně a bez-
pečnostní materiál Hradec  Králové sídlí-
cí v hradeckých Malšovicích.  
Při poslední zbraňové amnestii, která 
byla před šesti lety, bylo v rámci České 
republiky odevzdáno přes čtyři tisíce 
zbraní. Na území tehdejší Správy Vý-
chodočeského kraje policie to bylo 536 
zbraní, nejvíce na Královéhradecku (87 
kusů) a Rychnovsku (72 kusů). 
čtěte také: Zákon č. 119/2002 Sb. o střel-
ných zbraních a střelivu
 

informuje: plk. JUDr. Karel Štohanzl, 
vedoucí Odboru služby pro zbraně 

a bezpečnostní materiál KŘP Včk Hradec 
Králové
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KONALO SE...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OČIMA KOLEDNÍKŮ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Na Tři Krále jsem chodil, protože mi je 
líto těch nemocných a někdy i těžce ne-
mocných a postižených lidí. Tři Krále je 
velmi stará a myslím si dobrá tradice. Tři 
Králové pomohou i v těžkých případech. 
Letošní rok byly čtyři skupinky. Minulý 
rok 2008 byly pouze tři skupinky, poně-
vadž bylo málo vedoucích a tak se obe-
šlo méně domů. Tím, že v letošním roce 
byly čtyři skupinky, tak se stihlo
o něco více rodin. Naše skupinka chodi-
la od bytovek po hostinec u Chlebounů 
a od hostince u Chlebounů po kulturní 
dům. Peněz se myslím vybralo celkem 
dost. Tříkrálová sbírka se podílí na po-
moci nemocným lidem u nás a ve světě, 
což jsou peníze dobře využity. Já jsem 
chodil s Bárou Hladíkovou, s mojí sest-
rou Maruškou a jako doprovod s námi 
šla Vendulka Mazurková. První skupin-
ku vedla paní Maiwaldová, druhou Jiři-
na Filipčíková a její manžel Marek, třetí 
Pavlína Lopaurová a Martin Kořenovský 
a čtvrtá skupinka jsme byli my. 
Odvoz a teplý čaj jsme měli zajištěný. 
Byla to dobře a vesele strávená sobota. 
Tímto děkuji všem vedoucím, co se na 
tomto nápadu podíleli za skvěle zorga-
nizovanou akci.

připravil Martin Klusoň

V naší skupince byli Kašpar – Veronika 
Pavlišová, Melichar – Veronika Binková, 
Baltazar – Miluše Lopaurová a vedoucí 

– Pavlína Lopaurová. Chodili jsme od kra-
vína po dolní konec Čisté. Sraz jsme měli u 
Maiwaldu, odkud jsme jeli autem ke kraví-
nu, tam si Pája zopakovala, co má říkat a 
vyrazili jsme. U každého domu jsme zasta-
vili, zazpívali a čekali, jestli nám otevřou. 
Když nám otevřeli, sami jsme se jim před-
stavili, obdarovali je bílým zlatem – cuk-
rem, kalendáříkem na rok 2009 a popřáli 
štěstí a pohodu do Nového roku. Na rám 
dveří napsali požehnání a zazpívali. Nej-
lepší zážitek byl, když Pája psala K+M+B 
2009 tak vysoko, že ji musel Martin vzít na 
ramena, aby tam dosáhla. Kolem 17.00 
hodiny jsme skončili, protože všem už byla 
zima a už bylo pozdě. Když jsme dojeli k 
Maiwaldovým, řekli jsme si své zážitky a 
šli domů.

připravila Veronika Binková 

Protože máme v naší obci spoustu ši-
kovných školních dětí, které by se rády 
účastnily tříkrálové sbírky, rádi bychom 
oslovili studenty, maminky, tatínky, ba-
bičky a dědy – dobrovolníky ve věku od 
15 let, kteří by rádi pomohli charitě při 
pořádání tříkrálové sbírky v příštím roce, 
jako vedoucí skupinek! Pokud máte zá-
jem, zkontaktujte se s některým vedou-
cím skupinek letošní sbírky. Sami sebe 
obohatíte o zajímavé zkušenosti s malý-
mi koledníky a lidmi, kteří rádi pomohou 
druhým!

připravila Jana Maiwaldová

V sobotu 10. ledna 2009 se jako již mno-
hokrát brouzdaly od domu k domu, 
zasněženou krajinou, skupinky tříkrálo-
vých koledníků. V roce 2009 se jim pro 
tříkrálovou sbírku v naší obci podařilo 
nashromáždit rekordních 20.879 Kč.
Nejen všem koledníkům a jejich vedou-
cím, ale také všem štědrým dárcům patří 
upřímné poděkování.

Vendula Mazůrková   
Martin Klusoň
Maruška Klusoňová
Bára Hladíková    
5 463 Kč

Pavlína Lopaurová  
Veronika Pavlišová
Veronika Binková
Miluše Lopaurová   
4 038 Kč

Jiřina Filipčíková  
Kateřina Bubnová
Lucie Maiwaldová
Veronika Rothscheinová  
4 668 Kč

Jana Maiwaldová  
Jakub Buben
Kristýna Binková
Bára Bubnová    
6 710 Kč

Do sbírky přispělo přibližně 121 domác-
ností.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce ve sledovaném obdo-
bí jednalo dvakrát:
15. prosince 2008 mimo jiné:
- ZO schvaluje podmínky smlouvy o 
nakládání s komunálním odpadem mezi obcí 
Čistá a společností LIKO a.s. Svitav. ZO pově-
řuje RO dojednáním a schválením podmínek 
výpovědi smlouvy o nakládání s odpady uza-
vřené se společností TS Bystřice nad Pern-
štejnem, kterou zastupuje právní nástupce 
AVE cz s.r.o.
- ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet 
obce Čistá na rok 2009 ve výši příjmů a výda-
jů 12 500 000 Kč.
- ZO schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2008 o místním poplatku ze psů.
- schvaluje rozpočtové opatření, kte-
rá reagovala na aktuální stav příjmů a výdajů 
ke konci roku a na přijetí dotací z rozpočtu 
kraje a státu.
- ZO schvaluje plán financování

obnovy vodovodu v obci Čistá v období let 
2009 - 2018.
- ZO schvaluje cenu vodného v ob-
dobí od 1. 1. 2009 v ceně 13 Kč/m3.  
- ZO schvaluje smlouvu vytvoření 
dobrovolného svazku obcí Benátky, Čistá a 
Trstěnice za účelem společného postupu 
obcí při odkanalizování aglomerace Litomy-
šl. Nedílnou součástí a přílohou smlouvy jsou 
stanovy svazku, které ZO tímto bere na vědo-
mí. Obec Čistá budou ve svazku zastupovat:  
F. Beneš, B. Pavliš a P. Zavřel.
- ZO schvaluje pronájem bytu v 
domě čp. 398 s účinností od 1.1.
- ZO bere na vědomí dopis Jaromíra 
Hurycha s žádostí o uvolnění z funkce velite-
le JSDH a jmenuje do funkce velitele JSDH 
Čistá s účinností od 1. 1.2009 pana Františka 
Beneše, bytem Čistá 335.
- ZO bere na vědomí odvolání obce 
Strakov proti rozhodnutí  Mě.Ú Litomyšl o 

povolení výstavby větrných elektráren na kú 
Janov
2. února 2009
- ZO schvaluje Smlouvu o poskyt-
nutí dotace k projektu „Revitalizace centra 
obce. ZO pověřuje starostu obce podpisem 
a zajištěním řádného plnění smlouvy
- ZO bere na vědomí podpis Smlou-
vy č. 52/2009/O o nakládání s odpadem se 
společností LIKO Svitavy a.s. a informaci o 
organizaci odpadového hospodářství obce.
- ZO bere na vědomí Vyúčtování po-
skytnutého daru poskytnutého obcí Nemoc-
nici Litomyšl pro LDN Litomyšl.
- Dále ZO projednalo a schválilo pro-
dej pozemku ve vlastnictví obce a různé or-
ganizační záležitosti. 

Příští 20. řádné zasedání Zastupitelstva 
obce se bude konat 20. dubna 2009 od 18 
hodin
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RADA OBCE
Rada obce se v uplynulém období se-
šla pouze jednou a to 29. ledna.
Na programu jednání byla především:
Příprava realizace projektu Revitalizace 

centra obce a podmínky smlouvy o po-
skytnutí dotace k financování projektu.
Budování kontaktního místa Czech PO-
INT. V neposlední řadě také organizace 

přípravných prací na odkanalizování 
obce a informace o možnostech podání 
žádosti o dotaci z OPŽP. Samostatným 
bodem byla také příprava schůze ZO.

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM V ČISTÉ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ze života v MŠ
Děti jsme po prázdninách přivítaly od-
počaté, se spoustou zážitků a natěšené 
nejen na své kamarády, ale i na nové 
hračky od „Ježíška“.
I počasí nám v letošním roce přeje. 
Dobře se nám tak plní výchovné cíle s 
hlavním tématem „Paní zima“, kde děti 
poznávají vlastnosti zimy i lidí, různé po-
doby vody, zimní sporty, tvoří sněhuláky 
nejen ze sněhu, atd… Vedeme děti i k 
ochraně zdraví před úrazem a nemoce-
mi. Zapojili jsme se do prevence i tím, že 
jsme začali navštěvovat solnou jeskyni v 
Litomyšli. Celkem pojedeme 10x.
Ve středu 21. ledna jsme s předškolními 
dětmi navštívili ZŠ. Děti se seznámily s 
prostorami a vybavením školy, zapojily 
se i do vyučovací hodiny. Ze ZŠ odchá-
zely se spoustou kladných dojmů a k zá-
pisu, který se koná 9. února, se již těší. Ze 
všeho nejvíce se jim však líbilo ve školní 
družině.
Na pozvání ze ZŠ a MŠ v Trstěnici jsme 
měli možnost shlédnout výstavu plyšo-
vých hraček. Děti byly nadšené neče-
kanou spoustou „plyšáků“, my dospě-
lí navíc dobrým nápadem a pěkným 
uspořádáním. Chválíme a děkujeme za 
pozvání. Cestou měly děti ještě další zá-
žitek, a to ze zdolávání tamních zledova-
tělých cest. 
V únoru plánujeme návštěvu hvězdárny 
v Hradci Králové a výtvarnou dílnu – ma-
lování na textil.

připravila Jitka Marešová

Tim Sturc, 5 letVíteček Trávníček,3 rok

Danielka Minářová,6 letAnetka Frodlová, 4 roky
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JPO III - JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY OÚ ČISTÁ
Výjezdy
Během posledního měsíce roku 2008 
vyjížděla Jednotka hasičů k mnoha po-
žárům. 
16. prosince - rodinný dům v obci Koc-
lířov
23. prosince - kravín ZD na Pohodlí
25. prosince - drůbežárna ZD v Čisté
30. prosince - zrekonstruovaná chalupa 
v Trstěnici
31. prosince – zahradní chatka na staré 

plovárně v Litomyšli
připravila Petra Vojáčková

Silvestrovské zamyšlení
V posledních dvou měsících roku 2008 
jsme byli svědky několika požárů v ze-
mědělských podnicích našeho okresu. Je 
to vždy pro postiženou firmu nepříjem-
ná událost, byť by byl podnik sebelépe 
pojištěn. Zasahující hasiči profesionální 
nebo dobrovolní jsou vždy vystaveni 

značnému riziku. Nehledě na to, zda se 
jedná o zásah ve dne, v noci nebo o vá-
nočních svátcích. Většina občanů tráví 
svůj volný čas se svými blízkými, věnují 
se mnohdy svým koníčkům, zábavě a 
sportu. „Hlavně, když mají nohy v teple“. 
Je proto velká škoda, že je stále dost ob-
čanů, včetně některých zastupitelů, kteří 
si neuvědomují, že „hasiči jsou vždy tam, 
odkud ostatní utíkají“.

připravil Arnošt Maiwald st.

SPOLKY

TJ SOKOL ČISTÁ
Valná hromada TJ Sokol Čistá 
Dne 28.2. 2009 se od 17 hodin koná 
valná hromada TJ Sokol Čistá. 
Srdečně zveme všechny členy TJ Sokol 
Čistá a ostatní spoluobčany. 
Občerstvení bude zajištěno. 
   
Los jarní části fotbalových utkání – muži 
28. 3. od 15:00 hodin Čistá – Březová 
4. 4. od 16:30 hodin Kunčina – Čistá 
11. 4. od 16:30 hodin Čistá – Mladějov 
19. 4. od 17:00 hodin Horní Újezd – Čis-
tá 
25. 4. od 17:00 hodin Čistá – Cerekvice 
2. 5. od 17:00 hodin Sebranice – Čistá 
Los jarní části fotbalových utkání – do-
rost 
28. 3. od 12:45 hodin Čistá – Rohozná 
4. 4. od 14:15 hodin Kunčina – Čistá 
11. 4. od 14:15 hodin Čistá – Linhartice 
18. 4. od 14:45 hodin Pomezí – Čistá 
25. 4. od 14:45 hodin Čistá – Chornice 
2. 5. volno 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Zajímavosti z hasičského světa
Hasičům pod stromeček
Koncem minulého roku 2008, bylo Ha-
sičskému záchrannému sboru ČR na olo-
mouckém historickém náměstí předáno 
59 nových zásahových vozidel více jak 
za 300 mil. Kč. Bylo pokračování z roku 
2007, kdy bylo předáno prvních 40 ks 
zbrusu nových požárních vozidel. Jedná 
se o dlouhodobý akt ministerstva vnitra, 
pod které hasiči profesionální i dobro-
volní patří. Tato technika je rovnoměrně 
rozdělena na útvary po celé republice. Po 
pěti letech užívání by tato technika měla 
bezplatně přejít do péče dobrovolných 
jednotek obecních úřadů /JPO-OÚ/.

Hasičský záchranný sbor převzal začát-
kem ledna 2009 do své správy a jednotné-
ho velení 157. transformovaný záchranný 
prapor Armády ČR v Hlučíně. Jedná se o 
samostatný útvar, který může být okamži-
tě nasazen při povodních, živelných po-

hromách atd. Útvar disponuje zkušenými 
specialisty a moderní těžkou technikou, 
kterou hasiči postrádali.

Přírodní katastrofy napáchaly v loňském 
roce po celém světě škody za více jak 
200 miliard dolarů, tj. asi 3,7 bilionu Kč. 
Jedná se o třetí nejvyšší škodu po dobu 
sledování. Největší světová pojišťov-
na Munich Re uvedla, že se škody proti 
předešlému roku zdvojnásobily. Nejvíce 
lidských životů, tj. více jako 270 tisíc bylo 
zraněno v Asii a Číně. Tento trend je pod-
le odborníků výrazně ovlivněn klimatic-
kými změnami na zeměkouli.

Připravil Arnošt Maiwald st.

U pana Josefa Lopaura je možné za-
koupit za cenu 200 Kč DVD z oslav 

130. výročí založení SDH spojené se 
setkáním čisteckých rodáků, které 

natočil a zpracoval pan Ladislav 
Dvořák z Desné. 

JINÉ

za prosinec 2008 a leden 2009

v měsíci lednu 2009 se narodila:  

Klára Pavlišová
Rodičům gratulujeme a novému občánku 
přejeme do života hodně štěstí    

60 let - Oldřich Vašina
  Ludmila Klatovská 
    
70 let - Milada Pelánová  
75 let - Božena Kuřová  
75 let         -                    Marie Kmošková
Jubilantům blahopřejeme

STATISTIKA  2008
Počet občanů 31.12.2008 :  921
- 459 mužů
- 462 žen
Průměrný věk :  36,7
- 36,4 muži
- 37,0 ženy
Narození : 10
Úmrtí :   9
Přistěhování :  35
Odstěhování : 26

Stěhování v obci : 15
Rozvod :   3
Sňatek :   10


