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V tomto čísle například najdete
• Čištění odpadních vod v obci – příprava žádosti o dotaci
• Nové smlouvy o dodávce pitné vody
• Brlenka oslavila 330 let

• Záměr likvidovat odpadní pneumatiky na Pohodlí zastaven
• Rozhovor se starostou v polovině volebního období
• Obnova zvonů – poslední chybějící zvon odlit!

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Čištění odpadních vod – předprojektová
příprava
Žádost o dotaci hodláme podat do konce roku. Potřebujeme souhlasy
vlastníků nemovitostí, tedy vás, kteří mají o DČOV zájem!
O plánu řešit odkanalizování obce monitorovaným systémem
domovních čistíren odpadních vod jsme vás informovali již v minulých
číslech. V dubnu vyšlo dokonce mimořádné číslo plně věnované této
otázce.
Podali jsme žádost o změnu PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací na území Pardubického kraje). Přestože krajský úřad dosud
nerozhodl, dílčí stanoviska zainteresovaných institucí nejsou zamítavá.
Vodoprávní úřad MÚ v Litomyšli i Povodí Labe za dodržení
specifikovaných podmínek s návrhem souhlasí.
Klíčovou otázkou je financování celé akce. Aktuálně běží výzva Státního
fondu ŽP, kterou hodláme využít. Pracujeme tedy na přípravě žádosti
o dotaci. Její nezbytnou součástí jsou podpisy všech vlastníků
nemovitostí, kteří domovní ČOV chtějí. Spolufinancování z dotace
a z rozpočtu obce bude možné pouze u objektů, které se v žádosti objeví!
Jak to bude probíhat prakticky?
V nejbližších týdnech začne pověřená osoba, společně s některým ze
zastupitelů obce obcházet a navštěvovat majitele nemovitostí, kteří
v průzkumu projevili zájem. Vlastní schůzku si vždy domluví předem.
Aby si s vámi mohl projektant domluvit přesný termín, jsou zapotřebí
kontaktní údaje. K tomu slouží přiložený dotazník, který vyplňte
a obratem směřujte na obecní úřad! Důležitý je zejména telefonický
a e-mailový kontakt. Pozn.: Týká se samozřejmě pouze těch z vás, kteří
máte o zapojení do projektu zájem.
Pověřená osoba (pracovník společnosti PROJEKTY VODAM s.r.o.) se
prokáže visačkou vydanou a potvrzenou vedením obce.
Doporučujeme připravit si na vlastní schůzku několik základních
informací důležitých pro další postup:
- počet obyvatel v domě (má vliv na velikost DČOV),
- umístění stávajícího septiku nebo žumpy nebo stávající DČOV (včetně
hloubky nátoku),
- informace o trasách stávajících kanalizačních přípojek (všech!)
k žumpě, septiku, DČOV,
- informace o představě majitele o umístění nové DČOV (je možno
konzultovat na místě),
- informace o představě majitele o trase nové přípojky (je možno
konzultovat na místě),
- informace o trase elektropřípojky z domu k nové DČOV,
- informace o stávajících inženýrských sítích v řešeném prostoru
(přípojky a další zařízení),
- návrh místa pro vsakovací objekt tam, kde kvůli vzdálenosti nebude
voda vypouštěna do toku,
- další důležité informace, které mohou mít vliv na návrh DČOV.
Výsledkem schůzky bude návrh umístění a technického řešení DČOV.

Také by mělo být jasné, zda bude přečištěná voda vypouštěna do řeky,
nebo zasakována na pozemku. Tím se zároveň vyjasní, kterých pozemků
se stavba dotkne a jak je to s majetkovými poměry. Pro účely žádosti
o dotaci pak bude nejdůležitější souhlasný podpis vlastníka nemovitosti.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vedení obce
naobec.cista@iol.cz nebo 777 634 903 (starosta).
Případně pkrivka@seznam.cz nebo 608 897 899 (místostarosta).

Výsledky voleb do Zastupitelstva
Pardubického kraje
Volební okrsek Čistá, 2. 10. – 3. 10. 2020
Počet oprávněných voličů:
Vydaných obálek:
Platných hlasů:
Volební účast:

783
271
269
34,61 %

Výsledky dle jednotlivých stran:
číslo
11
19
17
50
7
30
16
63
8
83
82
5
15
34
36
13
22
67

Kandidátní listina
název
ODS a TOP 09
Česká pirátská strana
Koalice pro Pardubický kraj
ANO 2011
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
3PK-Pro prosperující Pard. kr.
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Komunistická str. Čech a Moravy
Trikolóra a Strana soukr. ÈR
Mladí pro Pardubický kraj
ROZUMNÍ - Petr Hannig
Demokratická strana zelených
VÝCHODOČEŠI
Zdraví Sport Prosperita
DSSS - STOP KRIMIGRANTÙM!
Strana zelených
Moravané
Volte Pr. Blok www.cibulka.net

Zdroj: ČSÚ, 2020.

Platné hlasy
celkem v %
45
16,72
43
15,98
37
13,75
37
13,75
32
11,89
32
11,89
13
4,83
11
4,08
10
3,71
3
1,11
2
0,74
1
0,37
1
0,37
1
0,37
1
0,37
0
0
0
0
0
0

Postup obce Čistá v oblasti splaškových
BydleníÚŘADU
pro seniory
INFORMACE OBECNÍHO
Zastupitelstvo
obce rozhodlo
odpadních vod; shrnutí pohledem odborníka
Obec Čistá hodlá řešit problematiku bezpečné a ekologické likvidace
splaškových odpadních vod pro všechny objekty v obci – tedy jak
obytné domy, tak i další objekty. Za uplynulé tři roky bylo provedeno
několik prací, které vedení obce umožnily kvalifikované rozhodnutí,
které padlo v letošním roce.
Byly provedeny hydrogeologické průzkumy včetně konzultací
s odborníky, byly vypracovány dvě studie, z nichž první velmi obšírným
způsobem ukázala možnosti různých řešení problematiky a druhá pak
již mohla být cílena na konkrétní dvě varianty – tedy na vybudování
splaškové kanalizace v celé obci a převádění odpadních vod přes
kanalizační síť vedlejší obce Benátky k čištění na ČOV v Litomyšli.
Druhá varianta pak popsala decentralizované řešení – tedy
vybudování domovních čistíren odpadních vod (DČOV) u všech
nemovitostí v obci. Tato druhá studie (která byla již vypracována tak,
aby mohla být přílohou žádosti o dotaci) byla po svém vypracování
velmi důkladně projednána se všemi institucemi, které mohou
ovlivnit rozhodování o budoucím postupu.
Na základě vyjmenovaných předprojektových prací a jejich projednání
se zastupitelstvo rozhodlo pro decentralizované čištění odpadních
vod. Následně po rozhodnutí udělalo vedení obce již první kroky
směřující k přípravě stavby. Důležitým krokem byl závazný průzkum
zájmu o připojení se k decentralizovanému způsobu likvidace
odpadních vod mezi obyvateli obce. Občanům byla v rámci průzkumu
sdělena velmi důležitá informace o tom, že jakmile bude v obci
vybudován systém DČOV, nebude v žádném případě budována
splašková kanalizace.
Dalšími kroky v souvislosti s přípravou stavby DČOV je příprava žádosti
o dotaci, kterou poskytuje Státní fond životního prostředí ČR,
a následně projektová příprava. Zde je třeba uvést, že se v některých
bodech oba zmíněné kroky prolínají.
Nejbližším úkolem nyní bude v rámci splnění podmínek pro podání
žádosti o dotaci zajistit souhlasy majitelů stavbou dotčených parcel
pro vybudování systému DČOV s touto stavbou. V praxi to znamená,
že obcí pověřená osoba navštíví postupně majitele nemovitostí, kteří
v předchozím průzkumu dali souhlas s vybudováním DČOV pro svůj
dům, a projedná s nimi umístění DČOV a trasy kanalizačních přípojek
(pro přivedení odpadní vody k DČOV a následné odvedení vyčištěné
vody z DČOV do potoka nebo do vsakovacího objektu) a přípojky
elektrické energie z domu. Po tomto projednání bude vyjasněno, které
parcely budou stavbou (DČOV a přípojek) dotčeny, a následně bude na
situaci stavby potvrzen souhlas vlastníků dotčených parcel.
Kromě toho bude obcí zajištěno vypracování odborného posudku
autorizované osoby na navrhované řešení, čímž budou splněny
podmínky pro podání žádosti o dotaci. Žádost bude podána na počet
DČOV, který vzešel z provedeného průzkumu.
V období do konce roku 2020 budou z pověření vedení obce Čistá
navštěvovat jednotlivé přihlášené domy pracovníci firmy PROJEKTY
VODAM s.r.o. a budou jednak projednávat s majiteli domů umístění
DČOV a trasy přípojek a jednak i zajišťovat souhlasy majitelů stavbou
dotčených parcel se stavbou.
Aby projednávání s občany na místě probíhalo hladce, je potřeba, aby
byli tito co nejlépe informovaní o navrženém řešení a dále, aby se na
jednání, které bude předem ohlášeno a dohodnuto buď telefonicky
nebo e-mailem nebo jiným způsobem, účastnili. K tomuto účelu
připraví pracovníci firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. pro majitele
přihlášených domů vstupní dotazník se základními informacemi
o tom, co se bude dít a zejména se žádostí o sdělení kontaktu pro
domlouvání návštěv – tedy jméno a adresu pověřené osoby,
telefonické spojení a e-mailovou adresu.
Po obdržení kontaktů již bude zpracovatel průzkumu kontaktovat
přihlášené obyvatele podle kontaktních údajů a bude si s nimi
domlouvat schůzky u jejich domů. Podotýkám, že v současné době,
kdy se neví, jak se bude nadále vyvíjet situace s koronavirem, můžou
schůzky probíhat v předem neodhadnutém období.
Pro osobní jednání bude velmi vhodné, aby majitelé nemovitostí nebo
jimi pověřené osoby byli schopni sdělit několik základních informací
o současném stavu septiku, žumpy nebo stávající DČOV. A také
o budoucí představě majitele objektu.
Ing. Petr Matuška, jednatel společnosti PROJEKTY VODAM s.r.o.
Hranice na Moravě
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o podání žádosti o dotaci do výzvy
Ministerstva financí. A to do podprogramu Podpora výstavby, obnovy
a provozování komunální infrastruktury. Žádost o dotaci, administraci
výběrových řízení a dotační management nám bude zajišťovat Agentura
regionálního rozvoje ČR Molatrade s.r.o. Termín podání žádosti
předpokládáme v prvních měsících roku 2021. V případě přidělení dotace
výstavba započne ještě v témže roce.
Mezitím byl na místě plánované výstavby instalován a napojen pilíř pro
elektro přípojku.

Záměr likvidovat odpadní pneumatiky
zastaven
V některých minulých číslech jsme vás informovali o projektu
společnosti Lamione SE Brno vybudovat v areálu bývalého vysílače na
Pohodlí linku na zpracování odpadových pneumatik. Protože měla být
technologie instalována na pozemcích, které spadají do katastrálního
území Čisté, byli jsme od prvopočátku účastníkem řízení.
Zprvu se zdálo, že koncepce je dobře vymyšlená a mohla by mít
ekologický přínos. Pneumatik je všude spoustu a nějak se s nimi
vypořádávat musíme. Postupně se bohužel ukázalo, že předložený
záměr má řadu nejasností a rizik. Lidé z blízkého Pohodlí a Nové Vsi,
ale také mnozí Litomyšlané a Čisťáci formulovali množství obav.
Následně probíhaly konzultace s příslušnými odborníky, kteří
poukázali na objektivní potíže a možné dopady. Také proto se odbor
výstavby MÚ Litomyšl rozhodl vyzvat investora k doložení dalších
podkladů v rámci územního řízení. Těmi podklady měl být zejména
výsledek tzv. zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí.
Společnost Lamione, i přes prodloužení termínu pro doložení, nic
nedodala.
Výsledkem je zastavení územního řízení odborem výstavby ke dni
15. 9. 2020. Celý záměr dostal tímto stopku.

Informace včas a srozumitelně
Nejenom v dnešní době, kdy je rychlé šíření informací důležité, ale
zejména kvůli praktičnosti – využijte možnosti dostávat informace
přímo do telefonu. Opakovaně vyzýváme občany k využití aplikace
mobilní rozhlas.Stačí se zaregistrovat na www.cista.mobilnirozhlas.cz.
Můžeme vás zaregistrovat také přímo na obecním úřadě. Potřebujeme
pouze vyplněný registrační leták, dostupný na stránkách obce v sekci
„Formuláře ke stažení“. Vyplnit je možné také osobně přímo na OÚ.
Již delší dobu je možné vyslechnout všechna hlášení místního
rozhlasu na internetu. Nahrávky jsou snadno dostupné z obecního
webu www.cista.info. V záložce „Obecní úřad“ naleznete odkaz
„Hlášení místního rozhlasu“. Nebo si můžete zadat přímo
https://nahravky.mopos.cz/records/cista.

Žádáme občany, aby na viditelném místě označili svou
nemovitost číslem popisným. Ideálně na poštovní schránce
nebo vstupní brance.

Nové smlouvy o dodávce pitné vody
S ohledem na aktuálně platnou legislativu (§ 8 zák. č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích, vč. prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.)
jsme nuceni aktualizovat všechny smlouvy o dodávce vody s odběrateli.
Do poštovních schránek dorazily v minulých týdnech všem odběratelům
vody z obecního vodovodu faktury za vodné v uplynulém období.
Současně zde byly přiloženy dva výtisky upravené smlouvy o dodávce
vody. U většiny smluv jsme doplnili údaje týkající se tlakových poměrů
v potrubí, profilu přípojky, umístění vodoměru, počtu připojených osob
apod. Základní identifikační údaje zůstaly samozřejmě nezměněny.
Žádáme všechny odběratele (vlastníky připojené nemovitosti)

o podpis a fyzické vrácení jedné kopie smlouvy na obecní úřad do
30. 11. 2020 (nestačí podepsanou smlouvu naskenovat!). Vzhledem
k aktuálním vládním nařízením vhoďte, prosím, smlouvu do schránky
u vstupu do budovy. Přestože došlo pouze k drobným úpravám
technického typu, doporučujeme zkontrolovat údaje uvedené ve
smlouvě. Pokud narazíte na nějaké nesrovnalosti, kontaktujte obecní
úřad nebo je ve smlouvě opravte.
Děkujeme za dodržení termínu a včasné uhrazení faktur!
Je-li to možné, proveďte úhradu faktury za vodné bezhotovostně na účet
obce 1283369389/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

Technické služby mají nového pomocníka

Nejkratší chodník v korunách stromů aneb
Fuchsova vyhlídka

Rada obce rozhodla o koupi sekacího traktoru Kubota G26 HD3,
vyrobeného v roce 2019. Nový stroj, za velice výhodných 329 tis. Kč,
má tříválcový motor chlazený vodou. Hydraulické vyklápění, kardanem
hnané sekací nože a záběr 140 cm jsou parametry, které předurčují
sekačku k profesionální práci. Posekání fotbalového hřiště trvalo
třetinu času, nežli jsme byli zvyklí. Rádi bychom využili nový traktor
také k sekání veřejných zelených ploch, které byly dosud pouze
mulčovány.

Jsme na dobré cestě vybudovat v Čisté unikátní rozhlednu. Vyhlídková
lávka ve tvaru písmene S, instalovaná ve výšce cca 3 m, propojí dvě lípy.
Torzo dvousetleté Fajmonovy lípy a nedávno vysazená sousedka budou
dřevěnou podlahou symbolicky spojeny.
Lípy rostou na místě, kde se odpradávna křížily polní cesty. Vedly odtud
cesty do vsi, pověstmi opředeného Jiráskova údolí (původně Fuchsloch)
a do lesní osady Brlenka. Dodnes se jedná o magický prostor, kde se
místní pravidelně potkávají – nejenom při procházkách a cyklotoulkách.
Na Nový rok a Velikonoční pondělí sem pravidelně zavítají desítky lidí
všech generací.
Každý donese něco na zub, něco na zahřátí … Sousedské setkání bývá
doprovázeno harmonikami, vozembouchem …
To vše má zásadní přidanou hodnotu: Je odtud nádherný rozhled do
všech světových stran. Přes panorama Krkonoš, Orlických hor, vrcholků
Žďárských vrchů a Javornického hřebene máme jako na dlani pohled na
Litomyšl, naši Čistou a další okolí.
Vlastní stavba bude kombinací dřeva a kovu. Z kovových patek bude
vztyčena důmyslná trámová konstrukce nesoucí dubovou podlahu. Na
vyhlídku povede točité schodiště a díky jednoduchému zábradlí bude
možné dosyta vychutnat kruhový výhled.
Fuchsova vyhlídka má stavební povolení a polovinu nákladů budeme
moci financovat z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Na druhou
polovinu se pokoušíme získat podporu z dalších zdrojů. Celkové
předpokládané náklady by se měly pohybovat kolem jednoho milionu
korun. Vítězem výběrového řízení na realizaci stavby je firma Tesaři Osík
s.r.o. s dalšími subdodavateli. Pokud půjde vše podle plánu, mohla by být
stavba realizována v roce 2021.

Vstup na obecní úřad v novém kabátě
Vy, kteří jste v poslední době zavítali k budově obecního úřadu, jste si
mohli všimnout některých změn. Došlo k výměně vstupních dveří,
včetně prosklené stěny ve stejném duchu a barvě jako jsou okna. Brzy
proběhne polep a instalace „okýnek“, ve kterých se objeví otvírací doby
zde sídlících institucí. Zároveň byly odstraněny původní dveře z vestibulu
a prostor nyní působí mnohem vzdušněji. Součástí obnovy se staly
i lavičky s odpadkovým košem. Snad se podaří zrekonstruovat i příchozí
dlažbu; tato akce patří do širšího projektu na výstavbu chodníků.
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Sázíme stromy pro další generace
Na přelomu října a listopadu proběhla výsadba nového stromořadí.
Alej listnatých stromů začíná u Fajmonovy lípy a pokračuje podél cesty
směrem ke středisku ZD. Délka je přibližně 1400 m a poroste zde
téměř devět desítek stromů. Nalezneme zde javory kleny, lípy srdčité
a také pár dubů letních a habrů obecných.
Nové stromořadí bylo nazváno Brlenská alej a podařilo se nám na
realizaci získat finanční podporu z Ministerstva životního prostředí,
konkrétně z Programu péče o krajinu. Vlastní výsadbu zajistila firma
Garden Servis, Ing. Břeňová.
Oblíbená vycházková trasa je nyní ještě atraktivnější. Popřejme
stromům, aby se jim dařilo a hezky rostly. Možná naši snahu ocení též
naši potomci, až budou odpočívat ve stínu rozlehlých korun, nasávat
omamnou vůni kvetoucích lip a kochat se pohledem na vzdálené
panorama Krkonoš se Sněžkou uprostřed.

Uzavírka v Trstěnici, objízdná trasa přes Čistou
Od 5. října do 15. prosince 2020 bude zcela uzavřena část silnice
III. třídy v Trstěnici (úsek od čp. 172 po trafostanici u hřbitova).
V tomto termínu nebude také obsluhována autobusová zastávka
Trstěnice, U Školy. Objízdná trasa bude vedena po silnici č. 36021 přes
Čistou (kopec „Benešák“). Ulička od autobusové zastávky Trstěnice,
U Sajdlových bude zachována pro pěší. Přesto prosíme o zvýšenou
opatrnost. Tímto žádáme občany o dodržování všech pravidel
silničního provozu a respektování objízdné trasy. Místní komunikace

v Trstěnici nejsou přizpůsobeny pro obousměrný provoz. Mohou zde
vznikat nebezpečné situace. Prosím zpomalte. Investorem opravy je
vlastník komunikace, tj. Pardubický kraj. Oprava spočívá ve výstavbě
opěrné zídky, osazení dřevo-ocelovými svodidly, zpevnění svahu
a výměně konstrukčních vrstev vozovky. V rámci možností proběhne
i rozšíření vozovky. V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti volejte na
736 629 801.
Roman Kmošek, starosta obce Trstěnice

ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE
Na jednání dne 15. 9. 2020 zastupitelstvo projednalo a schválilo:
- Strategický rozvojový plán obce na období 2021–2030.
- Prodej pozemků nebo jejich částí p. č. 1537/4, p. č. 1537/5, p. č. 1537/6,
p. č. 981/1, p. č. 981/2, p. č. 982/1, p. č. 982/2, st. p. č. 152, st. p. č. 153
a p. č. 1331/1.
- Koupi částí pozemků p. č. 1542/1 a p. č. 1538/1.
- Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje ve výši 6 000 Kč
na dokončení projektu obnovy zvonů v obci Čistá.
- Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích
z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 75 105 Kč.
- Podání žádosti o dotaci na výstavbu domova pro seniory z dotačního
titulu Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální
infrastruktury Ministerstva financí ČR a výběr společnosti Molatrade
s.r.o., která bude zajišťovat dotační management.
- Podání žádosti o dotaci na opravu lesní cesty z dotačního programu
Lesnická infrastruktura Ministerstva zemědělství ČR a výběr
společnosti Molatrade s.r.o., která bude zajišťovat dotační
management.
ZO vzalo na vědomí:
- Stanoviska dotčených institucí k žádosti obce o změnu PRVK
a plánovaných dalších krocích v otázce čištění odpadních vod v obci.
- Aktuální informace ve věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“.
- Informace o připravovaných obecních akcích.
- Rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým došlo k úpravě celkových
příjmů na 29 612 569 Kč a celkových výdajů na 29 612 569 Kč.
Rozpočtová rezerva ve výši 652 000 Kč zůstala nezměněna.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná, anonymizované zápisy z jednání
jsou zveřejňované na webových stránkách obce, kompletní zápisy pak
na obecním úřadě.
Rada obce se na svých jednáních v září a říjnu zabývala a schválila:
- Kroniku obce za rok 2019.
- Doporučila zastupitelstvu ceny pozemků plánovaných k prodeji
a koupi.
- Projekční posouzení poměrů obratiště u pozemku p. č. 4252/1
z důvodu možného odprodeje části tohoto pozemku.
- Doporučila zastupitelstvu vzájemný bezúplatný převod pozemků
s Pardubickým krajem. Jedná se o majetkoprávní vypořádání
pozemků pod silnicí III. třídy a místními komunikacemi.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-2001065/VB/1 a č. IP-122011123/VB/2 se společností ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 9900108128/1/BVB se společností GasNet s.r.o.
- Rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým došlo k úpravě celkových
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příjmů na 29 612 569 Kč a celkových výdajů na 29 612 569 Kč.
Rozpočtová rezerva ve výši 652 000 Kč zůstala nezměněna.
- Doporučila zastupitelstvu konkrétní usnesení v otázkách bydlení pro
seniory a opravě páteřní lesní cesty.
- Příspěvek formou daru z. s. HC Čistá ve výši 10 000 Kč.
- Doporučila umístění informační cedule k bráně areálu stáje Dvořák
o tom, že jde o obecní cestu a zároveň zvážení osazení samozavírací
brány.
- Zajištění marketingových aktivit v rámci projektu „Vyhlídka v obci
Čistá“ společností wwworks s.r.o.
- Příspěvek formou daru Domovu pro seniory Sloupnice ve výši
5 000 Kč.
- Opakované podání žádosti na výstavbu první etapy chodníků
prostřednictvím MAS Litomyšlsko.
- Podání žádosti o dotaci na výstavbu další etapy chodníků
z dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotační
management bude zajišťovat společnost ABCdotace Hradec Králové.
- Vypsání výběrového řízení na generálního dodavatele stavby
„Chodníky v obci Čistá“.
- Koupi sekacího traktoru Kubota G26 HD3.
Rada obce vzala na vědomí:
- Informaci o vývoji událostí ve věci „Farma pro výkrm drůbeže“,
možnosti výjezdů do provozů s adekvátní technologií a schůzku se
zástupcem společnosti ODOUR na téma pachové studie.
- Stanoviska vodoprávního úřadu MÚ Litomyšl a Povodí Labe
k žádosti o změnu PRKV. Aktuální informace o přípravách na zahájení
projekčních prací a žádosti o dotaci na Ministerstvo ŽP ČR
v oblasti čištění odpadních vod v obci.
- Ředitelské volno v místní ZŠ dne 16. 11. 2020.
- Připravované obecní akce – úklid v přírodě, završení projektu „Obnova
zvonů“.
- Projekční posouzení výjezdových poměrů na silnici III. třídy
z pozemků p. č. 1331/1 a p. č. 1331/2 a plánovaných zemních pracích
spojených se zpřístupnění obou pozemků.
- Ohlášenou kontrolu Odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu
VaK Ministerstva zemědělství ČR.
Jednání rady obce jsou neveřejná. Zápisy z jednání jsou ukládány na
obecním úřadě, pro své potřeby je dostávají k dispozici zastupitelé obce.
Pozvánka na jednání ZO
Zveme Vás tímto na další veřejné jednání zastupitelstva obce, které se
uskuteční 15. 12. od 18 hod ve velkém sále kulturního domu (pozn. dle
aktuálního vývoje epidemické situace, resp. nařízení vlády ČR se může
místo nebo forma jednání měnit).

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prvňáčci v naší škole
V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili nový
školní rok za přítomnosti pana starosty
a rodičů žáků prvního ročníku. Přivítali jsme
mezi námi 6 nových prvňáčků. Jsou to Daniel
Hofman, Vojtěch Klusoň, Anna Kolářová,
Matouš Kuta, Eliška Štalmachová a Petr
Táborský. Všem prvňáčkům a nejen jim,
ale i všem našim žákům, přeji ve škole mnoho
úspěchů při učení, hodně radosti, dobrých
kamarádů a nezapomenutelných zážitků,
které s námi prožijí. Ve školním roce
je pro ně naplánována řada aktivit, které by
měly probíhat i mimo školní lavice. Patřit by
mezi ně měly besedy s odborníky, cestovateli,
návštěvy zajímavých míst, kulturní
představení a chybět by neměl ani velmi
oblíbený zimní pobyt na horách spojený
s výukou lyžování.
Všichni však víme, že vyučování a konání
akcí je momentálně hodně ovlivněno
epidemiologickou situací v ČR a musíme
se řídit mimořádnými a krizovými opatřeními
vlády, která s tím souvisejí. Přejme si tedy
co nejvíce školních dní ve standardním režimu.
Poděkování za podporu při akci Sběr papíru
Ve dnech 30. září až 2. října 2020 probíhal
ve škole tradiční sběr papíru. Děkuji všem
rodičům a zaměstnancům školy, kteří tuto akci

podpořili a pomohli nám tak získat finanční částku, která bude použita na podporu školních akcí
pro žáky.
Poděkování za zvládnutí mimořádné situace
Dovolte mi poděkovat panu starostovi, všem rodičům a zaměstnancům základní školy
a mateřské školy za zvládnutí mimořádné situace, která nás zastihla hned v začátku školního
roku. Děkuji všem za jejich výbornou spolupráci, za jejich odpovědný přístup a důvěru
v nastavená opatření, která byla nutná pro další fungování. Do dalších dní Vám všem přeji hodně
energie a pevné zdraví.
Mgr. Miloslava Siglová

Přes všechny problémy
Přes všechny problémy, které tato nelehká
doba s sebou přináší, vám chceme dát
nahlédnout do života naší opět uzavřené
školy. Jako nejlepší řešení, s ohledem na
dodržení všech postupně zaváděných
vládních opatření, se v uplynulých týdnech
jevil co nejčastější pobyt žáku ve venkovních
prostorách.
Díky stanu, který nám, stejně jako na jaře,
postavil do školního dvora pan Oldřich Vašina,
jsme si mohli dovolit tuto myšlenku často
realizovat. Po ukončení karantény nám přálo
počasí, a tak mohla ve dvoře být každé ráno
školní družina. Pobyt na čerstvém vzduchu
(a chvíle bez roušek) jsme si pak mohli dopřát
i v některých předmětech. Při dodržení
potřebných rozestupů si mohli žáci zazpívat
v hodinách hudební výchovy s harmonikou
známé písničky a naučit se jednu novou
i s pohybovým doprovodem. Venkovní
prostory byly také využívány při hodinách
tělesné výchovy, kdy si žáci mohli sundat
roušky a protáhnout se na čerstvém vzduchu.
Také ve školní družině jsme volili co
nejčastější pobyt venku, nevadila nám mokrá
tráva, vítr ani slaboučké mrholení. Při delších
procházkách vedly naše cesty několikrát
k pramenům, které napájejí Jalový potok. Tady
si děti přímo u břehu potoka, a dokonce
i v něm, stavěly hráze z kamenů a učily se
házet „žabičky“. Kromě zablácených bot
si všichni vždy odnesli také pěkné zážitky.
Další akcí byla DRAKIÁDA, která byla
přístupná všem žákům školy. Tedy nejen těm,
kteří jsou zapsaní k docházce do ŠD. Na louce

za kostelem se v jednu chvíli vznášelo na obloze neuvěřitelných 15 draků. Některým
se moc dlouho létat nechtělo, a tak záleželo pouze na trpělivosti jejich majitelů, zda opět
vzlétnou. Technické problémy sice některým znemožnily dostat se znovu blíž k obloze, ale i tak
si děti odpoledne užily.
Pro všechny žáky školy byl na pátek 16. října zorganizován výlet na Brlenku. Doprava do lesa,
zábava a činnosti v lese jsou pro děti nadále připravené, a pokud nám to počasí dovolí, vypravíme
se tam v listopadu.
Věra Kladivová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový školní rok zahájily 1. září také dětí z mateřské školky. Zapsáno
je celkem 38 dětí. Z toho 12 předškoláků a 7 nově příchozích kamarádů.
Děti jsou rozděleny do tříd dle věku na mladší Broučky a starší Včelky.
Vzdělávají se podle programu „Ať je léto nebo zima, ve školce je to vždy
prima“. Po velkém zájmu z předchozích let o sportovní nadstandardní
aktivity se naše školka zapojila do nového programu. Naším cílem
je efektivně rozvíjet pohybovou gramotnost u předškolních dětí.
Název programu zní: „Se sokolem do života aneb svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Ve školce opět nabízíme kroužek
„Angličtina hrou“, kde mají děti možnost si cizí jazyk osvojit pomocí
písniček, her, pohádek a obrázků. Pokračuje logopedický kroužek
Breptík, který pro zájemce vede externí logopedka p. Pávková.
Měsíc září utekl jako voda. Děti si pomocí prožitkového učení
u místních hasičů užily zábavné dopoledne - moc jim za připravený
program i odměny děkujeme. Ve školce jsme přivítali divadélko JOJO
s pohádkou z Lesní školky. Děti si při interaktivní show Vanda a Standa
dozvěděly o zdravém stravování a upevnily si základní pravidla
hygieny, která jsou pro nás všechny velmi aktuální. Živá hudba
a chytlavé písničky dětské publikum na závěr vesele roztancovaly.
Podzimní dny s dětmi každoročně trávíme poznáváním darů přírody,
vyprávíme si o lesních zvířatech a těšíme na tajemnou cestu plnou
úkolů. Pomůže dětem skřítek Šiškovníček, Lípovníček nebo
Houbovníček? Děti Vám jistě prozradí, jak to všechno dopadlo a jestli
se jim povedlo osvobodit skřítka Barvínka.
A když nastala situace, která nám nedovolila být s dětmi ve školce,
posílaly jsme rodičům na e-mail různé náměty či aktivity na doma.
Děkujeme tak rodičům za jejich spolupráci při jejich plnění.
Personální obsazení v MŠ pro rok 2020/2021:
● Mgr. Jitka Řeháková – zástupce ředitele pro předškolní výchovu,
třídní učitelka II. oddělení
● Jitka Marešová – třídní učitelka I. oddělení
● Denisa Rabová, DiS. - učitelka II. oddělení
● Lenka Hofmanová – učitelka I. oddělení
● Marcela Pulkrábková – asistent pedagoga
● Andrea Pechová – školní asistent
● Marcela Binková – vedoucí školní jídelny, kuchařka
● Pavla Bačovská – kuchařka
● Petra Hanusová – školnice
● Marcela Minářová – kuchařka – dovoz a výdej obědů
Mgr. Jitka Řeháková
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ROZHOVOR
V půli cesty aneb Dva roky za námi
Ahoj Petře, když jsme spolu dělali rozhovor poprvé, usedal jsi do
křesla starosty Čisté. Teď jsi přesně v polovině. Pojďme spolu ty dva
uplynulé roky zhodnotit, popřemýšlet nad tím, co ti daly, vzaly, ale
i nastínit, jaké plány máš pro zbytek volebního období.
Ahoj Stando. Děkuji za tuto možnost se k řadě věcí vyjádřit a blíže
vysvětlit. Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí.
Kdybys měl jmenovat věc, ze které jsi měl za ty dva roky největší
radost, která by to byla?
Nedokážu najít jednu věc. Radost jsem měl z toho, když jsem „přežil“
první jednání zastupitelstva, taky z dotažení víceúčelového hřiště
a revitalizace fotbalového plácku, opakovaně mám radost, když vidím
novou hasičskou Tatru při zásahu. Velký pocit spokojenosti jsem zažil,
když se podařilo získat stavební povolení na domov pro seniory nebo
klapla nečekaná víkendová výměna porouchaného čerpadla ve vrtu. Těší
mě společné obecní akce, kdy se potkávají různé generace a zájmové
skupiny. Radost mám také z některých jednání obecní rady
či zastupitelstva. Jsou momenty, kdy cítím, že pracujeme jako tým,
máme společný pohled na věc a události pak mají ten správný odpich.
A nemohu zapomenout na redakční radu našeho zpravodaje. Aniž bych
Ti chtěl jakkoli pochlebovat, odvádíte velmi dobrou práci.
V roce 2019 se místní kostel dočkal díky iniciativě Pavla Kuře nového
zvonu Mikuláš. To byla taky velká sláva!
Ano, jednalo se o velikou slavnost a Pavel Kuře byl a stále je neuvěřitelným
motorem celého projektu. Bez jeho přičinění ve všech směrech by se nic
takového neuskutečnilo. Patří mu znovu velký dík.
Přestože instalace dvoutunového Mikuláše byla tou nejvelkolepější
událostí, celá snaha trvá několik let a teprve nyní dochází k jejímu
vyvrcholení. Poslední chybějící zvon místního kostela, zvon sv. Petra,
je odlit a čeká zde v Čisté na své požehnání a instalaci. Původně
plánované finále celé akce, symbolického data 18. 10. muselo být
prozatím odloženo. V mezičase se svého zvonečku dočkala také kaplička
na Brlence.
Je však pravdou, že onen památný říjnový den roku 2019
je nezapomenutelný. Nejenom proto, že obec navštívil pan kardinál,
poprvé v její historii, a mohli jsme si spolu dát guláš s pivem. Ale také
proto, že v tento den vše šlapalo jako švýcarské hodinky. Všichni, kteří
se na přípravě a organizaci hlavního i doprovodných programů podíleli,
zafungovali bez jediné chybičky. Jeřáb dokázal vmanévrovat na hřbitov
a přes nepřízeň počasí nebyly naplněny žádné obavy z možných škod,
které mohly nastat. Málokdo ví, že během odpoledne prošlo naším
kulturním domem zhruba tisíc lidí a každý dostal, co chtěl a potřeboval.
Také vlastní instalace zvonu byla spočítána doslova na minuty.
Od vytažení do věže do konce bohoslužby muselo být vše stihnuto, aby
Mikuláš mohl zaznít. Vyšlo to; ještě zbylo asi pět minut k dobru. A téměř
nikdo samozřejmě netuší, že o Čisté a neuvěřitelné soudržnosti místních
nadšeně hovořil pan kardinál pár dnů nato v Parlamentu ČR. Byl pohnut
tím, co jsme zde společnými silami dokázali.
A kdybys měl jmenovat věc, která ti dělá největší starosti, protože s ní
nejsi schopen pohnout, i když se snažíš sebevíc?
Asi se dá očekávat, že zmíním byrokracii. Bohužel je to jedna z věcí, která
opravdu doslova otravuje život. Někteří úředníci jsou vskutku zabednění,
arogantní nebo liknaví. Nejde ovšem jen o konkrétní osoby, ale také
o systémová a legislativní opatření. Nemohl jsem uvěřit tomu, že když
někdo požádá o odkup kousku pozemku, který je třeba nejdříve zaměřit,
je k tomu průměrně zapotřebí devět úkonů minimálně pěti různých
institucí.
Nejvíc bezmoci ovšem zažívám v momentech jakési názorové
zatvrzelosti. Pokud někdo trvá na svém jenom proto, že si to „prostě
takhle myslí“, nelze s tím pohnout. No, a když si k tomu přidáš ještě
manipulativní snahy přesvědčit další, je to opravdu smutné. Jakákoli
argumentace se zcela míjí účinkem. A já si pak marně kladu otázku: Čím
to může být? Jedná se o nějaké staré křivdy? Je to v osobní rovině? Nebo
jde o jakýsi zvláštní sport? Nevím.
Obec se pod tvým vedením pustila do řady nových projektů. Jistě
největším je příprava výstavby komunitního bydlení pro seniory. Kdy
myslíš, že by mohla být vlastní stavba zahájena – a kdy by mohl nový
domov seniorům sloužit?
Těch tzv. velkých projektů je více, tedy alespoň co se týká objemu celkové
investice. Zmínil bych kanalizaci, resp. čištění odpadních vod, nový
výtlačný a zásobovací vodovodní řad, chodníky nebo Tebou zmíněné
bydlení pro seniory.

Právě výstavba nového seniorského bydlení byla jednou z priorit,
se kterou jsem do starostování šel. Celé ty uplynulé dva roky do toho
opravdu šlapeme, co to jde. Bohužel již zmíněná unylost úřadů to dost
protahuje. Dalším důvodem průtahů je, že jsme letos neuspěli s žádostí
o dotaci na MMR. Aktuální stav je takový, že bude podána nová žádost.
Ale jinam; do dotačního titulu Ministerstva financí, který se zdá být pro
naše potřeby vhodnější. Nasbírali jsme již nějaké zkušenosti, tak doufám,
že tentokrát uspějeme. Zahájení výstavby by pak připadalo zhruba
na polovinu roku 2021 s dokončením v roce 2022.
Některým projektům se z pohledu občanů úplně nedaří. Napadá mě
například výstavba chodníků, o které se mluví řadu let, ale k realizaci
nedochází….
Ano, máš pravdu. Na začátku jsem si myslel, že budeme moci začít stavět
již v roce 2019. Brzy jsem však zjistil, že proces povolení této stavby
je komplikovaný. Zejména proto, že se týká mnoha desítek účastníků.
Postupně jsme – buď já nebo Petr Křivka, místostarosta obce – navštívili
všechny dotčené vlastníky nemovitostí. Po množství schůzek
a jednáních, po hromadě doložených podkladů jsme získali pravomocné
stavební povolení až na začátku léta 2020. Negativní službu nám,
nejenom v této záležitosti, samozřejmě sehrála jarní koronavirová
epidemie, kdy mnozí fungovali „na půl plynu“.
Stavbu jsme ze strategických důvodů rozdělili na tři samostatné etapy.
Jen pro upřesnění, hovoříme o dvoukilometrovém úseku od zastávky
Čistá, Pod Sokolovnou po zastávku Čistá, Pohostinství. První úsek,
od zastávky Pod Sokolovnou po odbočku ke škole a kostelu, budeme
s největší pravděpodobností stavět od jara 2021. Jsme na dobré cestě
získat dotační podporu z IROP prostřednictvím MAS Litomyšlsko. Další
částí jsou dvě parkoviště. Jednak rekonstrukce toho u obecního úřadu,
jednak výstavba zcela nového naproti obchodu COOP. Náklady
na parkovací plochy jsou neuznatelnými náklady, takže záleží pouze
na rozhodnutí zastupitelstva, zda a kdy výstavbu zainvestuje. Nejdelším,
a tudíž nejdražším úsekem je navazující část od odbočky ke škole
až po hospodu U Chlebounů. Připravujeme žádost o dotaci na SFDI,
kterou podáme do konce ledna 2021. V případě úspěšného schválení
bychom mohli začít stavět na podzim 2021 nebo od jara 2022. Ještě letos
však proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
Musíš mít radost z komunitních aktivit, které se postupně stávají
akcemi tradičními a podporují místní pospolitost. Zmínit můžeme
výsadbu alejí, setkání u Fajmonovy lípy či ekologické zaměřenou akci
Ukliďme Česko. Jaké další bys rád uskutečnil/podpořil?
Ano, tyto aktivity jsou skvělé. Společné akce jsou nesmírně důležité
a potřebné. Když se lidé potkávají, mohou leccos prodiskutovat, mají
společné zážitky a mohou vytvářet společná díla. Od té doby, co zde
v Čisté bydlíme, se snažíme podílet na společných a společenských
aktivitách. Kromě akcí, které zmiňuješ, se určitě dá uvést celá řada
dalších. Skvěle funguje už několik let Branný den, na němž se podílí
všechny místní spolky a zájmové skupiny. Z kulturního domu se stal
stánek pro plesovou sezónu, která by mohla konkurovat i větším
městům. V posledních letech zde probíhá sedm různých plesů či bálů,
které vyhledávají hosté ze širokého okolí. V minulosti jsme zde
spoluorganizovali desítku tanečních kurzů. Nesmím zapomenout na
posezení s dechovkou, silvestrovské či předsilvestrovské akce, letní kino
nebo sportovní či volnočasové akce. Např. turnaje v badmintonu
a stolním tenise nebo vodácké výpravy.
Je příjemné vidět ty radostné dětské tváře na fotbalovém hřišti. Někteří
místní tatínkové udělali v rolích trenérů, řidičů a pečovatelů obrovský kus
skvělé práce. Obecně mám radost ze všech spolkových a volnočasových
činností. Dlouhodobě výborně fungují mladí hasiči; třeba obnoví svůj
hezký kroužek také mladí myslivci.
Nemohu zapomenout na neformální údernou skupinu, která si říká
Babinec. Na místní „zkušené dámy“ je vždy spolehnutí a výborně se s nimi
spolupracuje.
Ptáš se, co dalšího bych podpořil nebo uskutečnil? Líbilo by se mi občasné
divadelní představení. Na jaře jsme ve spolupráci s TJ Sokol takovou akci
plánovali, ale bohužel nám již zmíněná pandemie zkřížila plány.
Objevily se i kontroverzní projekty, ať už se jedná o farmu na výkrm
drůbeže či depolymerizaci pneumatik na Pohodlí.
Diskuze o plánované farmě a likvidaci odpadových pneumatik probíhaly
a dosud probíhají různě. Zatímco u pneumatik se všichni celkem rychle
shodli, že nedotažený projekt má mnoho nevyjasněných otázek, a tudíž
i rizik, u farmy je tomu trochu jinak. Zde vnímám názorovou
nejednotnost. Někteří jsou až militantně proti tomu, aby se v areálu
farma stavěla, jiní vidí smysl ve vyjednávání o redukci rozsahu stavby.
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No a pak je zde skupina lidí, kterým je to prostě jedno. Doufám, že různost
názorů nezpůsobí odmítání a zatracování lidí. Myslím, že ve zdravé
společnosti je variabilita postojů zcela normální.
Svého času jsi snil o tom, že v Loučné opět poteče voda, ale
i o postavení rozhledny. Díky letošnímu deštivému roku skutečně
v Loučné vodu máme, dokonce ji bylo možné jeden čas sjíždět. Jak
to vypadá s možností, že bychom měli „svoji“ rozhlednu?
Letošní Loučná mi opravdu udělala radost. S rodinou či přáteli jsme
si stihli splout několikrát. Dokonce až do Litomyšle. Parádní zážitek.
Co se rozhledny týká, podařil se notný kus práce. Na jiném místě v tomto
čísle je o tom celý samostatný článek. Ale abych odpověděl na Tvoji
otázku, jak to vypadá? Vypadá to slibně. Rozhlednu typu ‚vyhlídkový
chodník v korunách stromů' bychom mohli v blízké budoucnosti
vybudovat. Máme vyprojektováno, povoleno, vybraného dodavatele
a zajištěno částečné financování. O čistecké vyhlídce jistě ještě uslyšíme.
Oproti jiným obcím máme jednu nespornou výhodu – disponujeme
s poměrně solidní občanskou vybaveností. Přesto obec v minulosti
čelila pokusům o zavření „horní“ prodejny, omezení služeb pošty….
Hrozí v blízké budoucnosti něco podobného? A pokud ano, lze
předpokládat, že se obec proti takovým snahám postaví stejně, jako
tomu bylo v minulosti?
V blízké budoucnosti nic podobného nehrozí. Pošta funguje a v obci
naší velikosti bude fungovat i nadále. Také oběma obchodům
se daří a minimálně v nejbližších letech žádnou zásadní změnu
nepředpokládám.
Potěšilo mě znovuotevření hospody U Chlebounů, jejíž návštěvnost svědčí
o tom, že to už bylo potřeba. A také o tom, že to nový hospodský vzal za
správný konec.
Samozřejmě je naprosto zásadní, aby další veřejné instituce, kterými jsou
např. mateřská a základní škola, v obci i nadále fungovaly. Z odborného
hlediska mají menší školní provozy komunitního typu daleko více
pozitivních stránek, nežli nevýhod.
Troufám si tvrdit, že postoj současného zastupitelstva jednoznačně
podporuje udržení veškeré stávající občanské vybavenosti.
Technické služby disponují zázemím i technikou, jakou nám mohou
závidět i mnohem větší obce. Jenže právě ona technika, auta, traktory
jsou občas terčem kritiky či otázek, zda je to v takém množství nutné.
Co je v oblasti fungování technických služeb tvým cílem?
Postupná obměna zastaralé či poruchové techniky je jedním z cílů. Dalším
je personální stabilita a vysoká kvalifikovanost pracovníků. Domnívám se,
že se to v současnosti daří. I když to na první pohled nevypadá, ideální
zaměstnanec technických služeb je takový multiprofesionál. Potřebuješ
řidiče, který může jezdit s většinou dopravních prostředků a zároveň
strojníka. Potřebuješ opraváře strojů i autoopraváře. Potřebuješ svářeče,
seřizovače, údržbáře, dřevorubce, cestáře a občas taky botanika. Zároveň
potřebuješ někoho, kdo dokáže snášet neadekvátní kritiku občasného
vykřikujícího, který se opírá o branku plotu. A v neposlední řadě potřebuješ
někoho, kdo naskočí na zavolání a dokáže rychle reagovat na nenadálé
situace. A k tomu ještě snést starostu, který si stále vymýšlí nějaké další
a další věci.
Ale zpět k tomu, co jsi zmínil ve svém dotazu. Jsem pevně přesvědčen,
že je nezbytné mít dostatek techniky a v dostatečné kvalitě. Pokud
od někoho očekávám kvalitně odvedenou práci, musí k tomu míst prostor
a vybavení.
Na jednom z minulých jednání zastupitelstva jsem obdržel dotaz týkající
se množství stálých a sezónních pracovníků a také efektivity práce
technických služeb. Zejména ve smyslu neustálého pohybu různých
obecních dopravních prostředků po obci. Dovolím si krátce zareagovat
i zde. Stálí zaměstnanci, pracující v technických službách, jsou tři, resp. jde
o dva a půl úvazku. Ostatní jsou zaměstnáni buď prostřednictvím úřadu
práce, nebo jako sezónní brigádníci. No, a pokud jde o pohyb po obci, rád
bych zmínil, že Čistá má od Benátek k Trstěnici zhruba 6 km. Plus další
desítka kilometrů na ostatních místních komunikacích, nepočítaje
Brlenku. K tomu údržba dětských hřišť, fotbalové plochy, veřejných
prostranství, zahrad MŠ a ZŠ, hřbitova, některých polních cest atd.
Od loňského roku zpracováváme palivové dřevo a rozvážíme lidem.
Mnohem více kácíme, sami si zajišťujeme některé zemní práce, uklízíme
v přírodě. Některým občanům občas něco přivezeme či zajistíme odvoz
různého materiálu. Zmínění tři pracovníci jsou navíc členy výjezdové
jednotky sboru dobrovolných hasičů, která měla v letošním roce zřejmě
dosud největší počet výjezdů v historii. A to vůbec nemluvím o extrémně
deštivém období, v jehož důsledku roste všechno snad dvakrát tak rychle.
Zkrátka a jednoduše. Jsem přesvědčen, že pracovníci v místních
technických službách odvádí velmi dobrou práci i díky vybavení, které mají
k dispozici. Na druhé straně je nutné říci, že neustále nějaké dílčí potíže
či komplikace řešíme. Nikdo nejsme neomylný a občas se nám něco
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nepodaří nebo uděláme nějakou botu. To je přeci normální, sám s tím
mám bohaté osobní zkušenosti.
Těsně před polovinou tvého funkčního období zasáhla
svět – a bohužel i Českou republiku a samotnou Čistou – pandemie
koronaviru. Jak/V čem tahle doba ovlivnila práci starosty obce?
Dopady pro obec i práci starosty byly a dosud jsou prakticky ve všem.
Zpočátku jsme si museli sami poradit s nedostatkem dezinfekčních
a ochranných prostředků. Tehdy opět skvěle zafungovala vzájemná
pospolitost a v Čisté bylo ušito přes tisíc roušek. Později jsme postupně
čelili situaci, kdy byla uzavřena větší prodejna COOP, základní škola,
obecní úřad, kulturní dům a mateřská škola. Jarní plošná opatření
zásadně zpomalila či zcela zastavila nejrůznější schvalovací procesy
a další řízení. Protáhlo se nám získávání stavebních a jiných povolení
či vyjádření, schvalování dotací či projektování. Nemohu nevzpomenout
na mediálně propírané snížení příjmů obcí a také na úplné zrušení
některých dotačních titulů, kterých jsme se účastnili. Pro obecní rozpočet
to do dnešního dne znamená několikamilionový minus.
Ale aby to nebyl jenom výčet stížností a pesimismu, je zapotřebí zmínit
také pár věcí, které byly jistě přínosem. Úžasné bylo, když mě v době
jarního nouzového stavu kontaktovali lidé a ptali se, jestli je něco
zapotřebí? Nabízeli pomoc, finanční podporu, nezištné služby. V plné
ryzosti se projevilo ono známé a pravdivé „V nouzi poznáš přítele“. Také
jsem se naučil konečně hlásit rozhlasem, obstojně zvonit na starý kostelní
zvon a pečlivě si umývat ruce – tak, jak to dělají zdravotníci. Zjistil jsem,
jak efektivně funguje krajské krizové řízení a tok strategických informací.
Se zastupiteli jsme si vyzkoušeli jednání prostřednictvím videokonference
a zažil jsem výjezdní armádní odběrový tým.
Nejintenzivnější vliv mělo ovšem ono vlastní onemocnění covid – 19, které
jsem osobně prodělal. Přestože to zpočátku vypadalo na bezpříznakový
průběh, postupně jsem měl možnost pár příznaků zažít. Také všechny
ty související záležitosti, včetně karantény, omezení chodu rodiny i úřadu
byly nepřenosnou zkušeností. Bez zajímavosti není také následný zážitek
s tím, jak rozdílně reagují lidé na vaši přítomnost. Někteří jsou opatrní, jiní
spontánně kontaktní a ti další se vám prostě vyhýbají nebo ukazují
prstem. Každopádně jde o dobu, která hodně zintenzivňuje lidské
charaktery, a obávám se, že to všechno ještě chvíli potrvá.
V době nouzového stavu a také v průběhu druhé vlny pandemie jsi
občany nabádal, aby k sobě byli ohleduplní. Byli/Jsme k sobě
ohleduplnější?
Tak trochu jsem to naznačil už v předchozí odpovědi. Ano, byli jsme k sobě
z prvopočátku velice ohleduplní. Drtivá většina místních velice odpovědně
a striktně dodržovala všechna ta nejrůznější nařízení. Možná sehrál svoji
roli strach, možná mediální masáž, možná se ve vypjatých situacích
opravdu dokážeme chovat ohleduplně. Postupně jsem však vnímal
polevující tendenci. Největší zlom přišel v momentě, kdy jsme znovu „mohli
všechno“. Přišlo mi to tak trochu jako černá a bílá, jako z extrému do
extrému. V této otázce se chci podělit o opakovanou zkušenost odsud
a z okolních měst. Po celou tuhle prapodivnou dobu jsem se v místních
obchodech, ve škole a školce, na poště i jinde neustále setkával
s opatrností. Lidé používali dezinfekci, snažili se dodržovat odstup,
vyhýbali se nějakému velkému shlukování. Opak jsem však zažíval
v nedalekých městech – nacpané obchoďáky, hlava na hlavě, frčící párty
a další akce. Nechci z toho dělat jakékoli zjednodušené závěry, nicméně se
domnívám, že místní lidé dokáží být vzájemně ohleduplní a toho si vážím.
Jaké jsou tvoje plány a cíle pro druhou polovinu funkčního období?
Zejména dotáhnout rozpracované věci. Zahájit výstavbu domova pro
seniory a připravené části chodníků. Dokončit proces změny PRVK
a pokusit se získat dotaci na budování domovních čistíren odpadních vod,
tedy vyřešit otázku systémového odkanalizování obce. V ideálním
případě začít s realizací. Získat stavební povolení na výstavbu výtlačného
a zásobovacího vodovodního řadu a získat finance na výstavbu. Připravit
několik vytipovaných lokalit pro výstavbu rodinných domů a nabídnout
pozemky zájemcům. Kompletně přebudovat systém veřejného rozhlasu
a zajistit dosah signálu po celé obci a tím pádem docílit pohodlné
srozumitelnosti hlášení. Dokončit dětské hřiště na spodním konci
a doplnit další herní prvky na několik konkrétních míst v obci.
V neposlední řadě postavit unikátní vyhlídkovou lávku u Fajmonovy lípy.
Připravovaných investic, zejména v oblasti technické infrastruktury,
je ještě mnohem více, v různé fázi připravenosti.
Kromě toho bych velice rád přispíval k tomu, aby i nadále fungovaly
všechny místní komunitní aktivity a lidé se mohli potkávat.
Kdybys měl občanům do dalšího období něco popřát, co by to bylo?
Zdraví. Schopnost rozlišovat dobré a zlé. Odvahu říci vlastní názor.
Ochotu být občas užitečný druhým. Touhu a snahu přičinit se na stálém
zlepšování Čisté coby místa, kde se dobře žije.
otázky pokládal Stanislav Švejcar

KONALO SE
Ukliďme Česko
I přes nepříznivé podmínky se letošní uklízení kolem Brlenky uskutečnilo. Lidí přišlo sice skromně,
ale stejně to stálo za to, bylo nás okolo 20. Počasí se též vydařilo, bylo moc hezky a k uklízení úplně
ideální. Přestože nás bylo maličko, jako každý rok jsme v přírodě objevili spoustu pokladů,
například pneumatiku, lahvičky od léků nebo třeba kus netkané textilie. Prošli jsme příkopy od
sinice I/35 směrem k Brlence, poté okruh kolem Pakostova křížku a nakonec samotnou Brlenku.
Odpadu byl nakonec zase celý valník.
Denisa Dřínovská

Brlenka zahřála
Brlenka leží těsně pod hranicí 500 m nad mořem, a proto zde bývá o fous
chladněji. Ovšem v neděli 4. října odpoledne po větrném a zamračeném
dopoledni zahřála brlenské, čistecké, litomyšlské, svitavské,
mikulečské, opatovecké a další, kteří na slavnost 330 let osady dorazili.
K úvodnímu slovu pana starosty Petra Dřínovského přiblížil pan
František Mencák, patriot a zvoník brlenský, dění na Brlence v posledních
desetiletích, zvoník čistecký popsal spletité cesty zvonu sv. Jana
Nepomuckého a jeho předchůdců spolu s výzdobou a parametry nového
zvonu a litomyšlsko-brlenský Jindřich Vodehnal, autor vystavených
fotografií, prohodil pár skromných slov profesionála. Litomyšlský
probošt Zdeněk Mach poté podtrhl aktuální odkaz Jana Nepomuckého
pro dnešek a zvon požehnal. Společně pak zazněl Svatováclavský chorál.
Na pohádkové počasí dohlédl snad sám svatý Jan.
K pohodě i tanečku zahrála dechovka s Radkem Klusoněm, o točené
pivko, limonádu a další dobroty se postarali čistečtí hasiči, nejlepší
houpačka ve střední Evropě na dubu u kapličky byla kontinuálně
v obležení a po vytažení a namontování zvonu si snad každý cinknul.
U pařezu staré lípy našla místo lípa nová a od pana starosty převzali
brlenští označníky osady BRLENKA. Tam nahoře mezi lesy se nesl zvučný
tenor proložený cinkáním čistého brodeckého e3. Tohle kaplička ještě

nezažila! Po koronavirovém sociálně-kulturním půstu předchozích dní
a v očekávání omezení ještě daleko přísnějších to bylo opravdu hřejivé
parádní odpoledne, které Čistou a Brlenku sblížilo. Za posledními
odchozími zavíral dveře soumrak.
Poděkování patří obci Čistá za finanční a organizační podporu projektu
a slavnosti, krajské radní paní Štěpánové za finanční podporu
Pardubického kraje, donátorům nového zvonu za příspěvky, brlenským
za nasazení (i to dlouhodobé) nejen kolem kapličky, panu Vodehnalovi
za maximální vstřícnost ohledně fotovýstavy, Ing. Huškovi, Pila Janov
za sponzorskou podporu ve formě prken pod foto, manželům
Maiwaldovým za grafické zpracování pozvánky, Radkovi a ostatním
muzikantům za pěkné hudební aranžmá, hasičům a všem dalším
za pomoc - a taky vám, co jste v tom nenechali Jana z Nepomuku
samotného.
Dlužno dodat, že péčí brlenských zvoníků zvonívá Jan z Nepomuku každé
poledne a v 17 hodin klekání a (nejen) díky foto profesionála září
na sociálních sítích.
Tak příští rok afterparty?
Mgr. Pavel Kuře

foto: Jindřich Vodehnal
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Brlenka 330
V neděli 4. října se uskutečnila oslava 330 let od založení osady Brlenka.
Jménem všech osadníků chci poděkovat starostovi a zastupitelům obce
Čistá, kteří tuto slavnost zorganizovali. Hlavní událostí nedělního
odpoledne bylo posvěcení a zavěšení nového zvonu sv. Jan Nepomucký
do kapličky. Největší podíl jistě patří P. Kuřemu. Musím obdivovat jeho
zápal a znalosti, které o historii a znovuzrození zvonů v Čisté má.
Součástí akce byla výstava fotografií bývalé i současné Brlenky
v kapličce. Autorem nových fotografií je J. Vodehnal a panel starých
získal a instaloval P. Kuře. Přiznávám, současná Brlenka se mi líbí víc,
přesto je škoda některých zničených stavení. Do odpoledního programu
patřilo zasazení nové lípy, která nahradila lípu starou, stojící vedle
kapličky. Nelze opomenout hudební kulisu reprezentovanou
R. Klusoněm a jeho muzikanty. S chutí jsme si zazpívali, někteří
i zatancovali. O výborné občerstvení se postarali hasiči.
Zdařilému odpoledni na Brlence přispěl nemalý zájem návštěvníků
i pěkné počasí, které nás během dopoledne strašilo svojí nepřízní.
Děkujeme za krásné odpoledne.
Těší nás, že po roce 1989 se postupně Brlenka stává plnohodnotnou
součástí obce Čistá.
František Mencák
Pozn. redakce: Výstava fotografií bývalé i současné Brlenky byla
přesunuta do vestibulu obecního úřadu, kde je možné ji nyní zhlédnout.
Kompletní foto z akce a jiná umělecká foto si můžete prohlédnout na
facebooku autora fotografií p. Jindřicha Vodehnala.

ZPRÁVY Z LESA
Nejvánočnější lesnické téma – stromkobraní
S dobou předvánoční se stále ještě objevuje „stromkobraní“. Jedná je
o starý lidový zvyk (postupně mizející), pro některé i adrenalinový sport.
Následující textík má univerzální platnost i pro pár příštích let – z lesa
postupně mizí smrk, ale borovice a jedle obrazně (a snad časem
i doslova) dostávají zelenou.
I letos bude z tuzemských produktů převládat smrk, ale nějaká
ta borovička se taky najde. Jedle už se stala téměř chráněným druhem.
Ale celkově u velkoprodejců začala převládat krásná jedle kavkazská
z plantáží. A jaký stromek je ten správný – pravý lesní, z plantáže, nebo
umělý? Na vánoční stromek z lesního porostu je potřeba pohlížet jako na
„nedřevní“ užitek z lesa. Stromky určené na vánoční trh přímo
od vlastníků lesů pocházejí především z výchovných zásahů –
prořezávek. Mimo předvánoční období by se časem zase rozložily v lese.
Věřte, že najít ten správný „vánočák“, který by měl správnou velikost,
barvu, zavětvení, špičku … a zároveň na konkrétním místě v lese
nechyběl, opravdu není jednoduché. Koupí takového stromku mírně
podpoříte lokální ekonomiku, stromek bude mít nižší uhlíkovou stopu
a při jeho pěstování nebyla užita nebezpečná či zbytečná chemie.
Vánoční stromek z plantáží je poloprůmyslový produkt, je vysázen na
pole, hnojen, chemicky ošetřován, sklizen, balen, prodán. Je většinou
souměrnější, ale dražší.
Věčný vánoční stromek z kovu a plastu je věčný jen dočasně, první
modely se opravdu moc nepovedly. Je to prostě takové „zboží“, i když se
stále se zvyšující kvalitou. A nejspíš brzy bude vyhrávat i vánoční
koledy…
Svůj názor na věc si každý vytvoří sám, já bych jen chtěl požádat příznivce
stromků z lesa: Svěřte výběr lesníkům i s rizikem, že koupíte stromek
s nějakou větvičkou kratší. Za čtrnáct dní se s ním a se starým rokem
rozloučíte, ale ten správný stromek na správném místě v lese bude dělat
radost mnoha lidem třeba dalších sto let.

Pokud budete přesto řešit výběr stromku přímo na místě, kde roste, zde
je pár tipů:
Předně je třeba se rozhodnout, jestli smrk či borovici. Jedle si opravdu
radši kupte jinde. Smrček osobně považuji za tradičnější, ale protože
méně vydrží a v našich lesích zatím převažuje, sháňka je často po
borovičkách (na Plzeňsku, kde je samá borovice, se lidi prý mohou
utlouct po smrku). Zastoupení borovice je u nás zatím v mladých
porostech dost malé, špatně se hledá. Když nějakou objevíte, je většinou
křivá, nebo alespoň řídká. V takovém případě můžete být i rádi, protože
takovou nikdo neuřízne a pravděpodobně se jí daří dobře, proto roste
rychle. Pokud jich roste víc vedle sebe, možná se nějaká vhodná objeví.
Za mrazu je dost křehká, proto pozor na polámání větviček. I tak bych se
bál, že Vás doma možná nepochválí („Jé, ta je řídká, žlutá, křivá, loni byla,
táto, hezčí …“). Prostě borovice z lesa je risk. Smrčky jsou jistější. V lese je
jich hodně, štíhlé, široké, husté, řidší, někdy se šiškami. Většinou jich
roste více pohromadě a najít ten správný není tak namáhavé.
Stromky na podzim přecházejí do klidového stavu. Kořeny sníží aktivitu,
dodávají jen minimum vody a živin, jehličí uzavírá průduchy a šetří tak
vodou. Uříznuté stromky přenesené do tepla nemají odkud brát vodu,
a přitom jehličí jí vyžaduje větší množství. Co pomůže? Z předchozích
informací vyplývá: 1. stromky před strojením uchovávat v chladu, stínu,
bez mrazu, ve vlhku. 2. před strojením určitě nechat alespoň den roztát,
pokud v mrazu byly. 3. před strojením obnovit řeznou plochu 4. stojan
s vodní náplní je trochu vhodnější než ty suché 5. stromek nestavět ke
zdroji tepla 6. dolévat vodu do stojanu, stromek stěhovat do chladu,
jedete-li na delší dobu pryč.
Na závěr bych chtěl upozornit, že můj návod na výběr vánočního stromku
je ryze teoretický. Jedná se totiž o majetek fyzické osoby, obce nebo
státu. Přesně se to dozvíte, až když budete uloveni někým v zeleném.
Sám sobě přeji špatný lov a Vám hezké Vánoce s legálně nabytým
stromečkem .
Ing. Milan Hron, odborný lesní hospodář obce Čistá

JINÉ
Adventní výstava
Rády bychom i v letošním roce uspořádaly Adventní výstavu
(28. a 29. 11. 2020). Vzhledem k aktuální situaci nemůžeme
s jistotou říct, zda se uskuteční. Prosíme, sledujte vyvěšené
letáky a místní rozhlas, pomocí nich Vás budeme o výstavě
informovat.
za pořadatelky Romana Křivková
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K+M+B 2021
Milé děti, jistě víte, že Vánoce už jsou skoro za dveřmi a po Vánocích
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.
Vyzývám i zájemce o vedoucího skupinky. Podmínkou je, aby měl
dotyčný 15 let a občanský průkaz. Za Vaši pomoc předem děkuji.
Kristýna Binková

Sancte Petre, ora pro nobis!
V neděli 18. října, tedy v den dlouho očekávané slavnosti dokončení
obnovy zdejších zvonů, se nový zvon Petr (a s ním odkaz všech tří Petrůpředchůdců, na které bezprostředně navazuje) navrátil do čisteckého
kostela. Z pochopitelných důvodu zazněl jen poklepáním uvnitř dole a na
slavnost si musíme počkat. Nicméně v pravé poledne se současně
rozhoupaly všechny ostatní čtyři zvony ve věžích nejen k uvítání Petra,
ale také k připomenutí tragického požáru 18. října 1740, který
předznamenal další pády a ještě větší naděje a vzepjetí, jako poděkování
za kompletaci všech historicky ukotvených zvonů v obci (současně
k prvnímu výročí zavěšení Mikuláše) a také jako prosba za dobré časy pro
naši obec a naši zem.
Zvon sv. Petr je skvělým dílem po stránce zvukové a mimořádným po
stránce designu. Jeho čistá a vyzrálá výzdoba vznikla pod vedením
zvonařky Leticie Dytrychové, návrh reliéfu je z ruky Věry Kašparové
Sejkorové zpracovaný výtvarníkem Stanislavem Mikou (vytvářel

m.j. ornamenty a reliéfy na našeho Mikuláše). Reliéf na plášti spojuje
v nevšední kombinaci svatopetrské atributy, přičemž bezvýhradně čerpá
z výtvarných vzorů místního kostela (kříž a klíč), resp. obce (berla).
Latinsky psaná prosba pod reliéfem (česky „svatý Petře, oroduj za nás“)
je obsahově a formálně přesnou reprodukcí dvou posledních Petrových
předchůdců z r. 1741 a 1922 a souzní s identicky pojatou prosbou na zvonu
sv. Pavla na malé věži, vedle kterého bude Petr zavěšen. Čtyřveršový
chronogram na protější straně pláště metaforicky předává stěžejní
informaci a současně působí dekorativně. Doplňující jednoduchý nápis
na věnci promlouvá konkrétně a srozumitelně. Vlastně je na jednu stranu
dobře, že Petr zůstane ještě nějaký čas dole v kostele, kde si ho může
každý prohlédnout… Trojice našich menších zvonů je naladěná na
„Gloria“ v a-moll a po zavěšení se máme na co těšit!
Mgr. Pavel Kuře

SPOLKY

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Po letní pauze jsme se opět začali scházet a trénovat na podzimní
závody. Bohužel to netrvalo dlouho a hasičské kroužky jsme museli
vzhledem ke karanténám přerušit. Po chvilce pauzy jsme opět plni síly
začali trénovat. Bohužel ale i nadále nám nebylo přáno a všechny závody
byly zrušeny. Nařízení se postupně zpřísňovala a hasičáky opět probíhat
nemohou. Věříme v to, že se ještě do konce roku budeme moci sejít
a alespoň se rozloučit s tímto podivným a neobvyklým ročníkem.
Doufáme, že od jara bude vše ve starých kolejích.

Peklo v hasičárně
Vzhledem k současné situaci se tradiční akce Peklo v hasičárně
neuskuteční. Pokud nám to však opatření dovolí, rádi bychom zajistili
alespoň obchůzku po vesnici v sobotu 5. 12. 2020. Kdo by měl
zájem, aby k Vám domů zavítal Mikuláš, čert a anděl, volejte na
tel. č. 732 373 243. Nejpozději do konce listopadu.
Kristýna Binková
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VZPOMÍNKA
Dne 24. 10. 2020 ve věku 83 let zemřela naše
milovaná maminka, babička a prababička, paní
Věra Quaiserová. Většinu života, který prožila
v Čisté, věnovala dětem jako učitelka a později jako
ředitelka místní školy. Zároveň se starala
o knihovnu a kroniku obce. S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina.
Při jednání rady obce dne 26. 10. jsme také my uctili paní Quaiserovou
tichou vzpomínkou a poděkováním. Zejména poděkováním
za nedocenitelný přínos několika generacím, které měly možnost pod
jejím pedagogickým vedením rozkvést. Vzhledem k současné situaci
bohužel nemůže proběhnout žádné oficiální rozloučení. Moc nás to mrzí,
ale nedá se nic dělat. Věnujme, každý sám za sebe, alespoň tichou
vzpomínku a zastavme se v budoucnu zažehnout živý plamínek.
Za minulé i současné vedení obce děkujeme a níže přikládáme pár
osobních vzpomínek.
Mgr. Petr Dřínovský
Mezi prvními generacemi dětí, které paní učitelka Quaiserová měla
možnost ovlivnit, byl můj taťka Ladislav Pavliš. A působením na naši
rodinu také její pedagogická kariéra končila – já jsem byla totiž jedna
z posledních, kteří si ji pamatují před školní tabulí.
Dodnes díky ní umím přišít knoflík, vím, jak se píše velké psací
Y a násobky sedmi spočítám i o půlnoci.
Živou vzpomínkou je mi ale také chvíle, kdy jsem seděla ve třetí třídě
ve druhé lavici. Paní učitelka se nás ptala, čím bychom chtěli být,
až budeme velcí. Měla jsem jasno, chtěla jsem být také paní učitelkou.
Tohle odhodlání mě neopustilo ani na jediný den a nyní se už třináctým
rokem věnuji stejnému poslání, kterému ona zasvětila celý život. Děkuji
za inspiraci…
Mgr. Jitka Skalická
Paní Věru Quaiserovou jsem poznal při zápisu do zdejší základní školy
a následně mě učila ve školním roce 1980-81 v nejdůležitější třídě,
v té první. Byla spravedlivá, důsledná, trpělivá, laskavá, ke každému
z naší třídy přistupovala jako vlastní máma, uměla si vždy sjednat
pořádek a hlavně - naučila. Byla to pro mne nejlepší učitelka na celém
prvním stupni, a i když mě jako zlobivce občas vytahala za ty krátké vlasy
nad ušima, měl jsem ji moc rád. Mrzí mě, že jsem jí to v dospělosti nikdy
neřekl, nicméně potěšilo ji, když jsem později také vyučoval.
Spoluutvářela moji osobnost a vztah k rodné vísce a je i její zásluhou,
že to Čisté mohu vracet.
Paní učitelko, děkuju a v srdci Vás mám pořád rád!
Mgr. Pavel Kuře
Jednoho krásného podzimního odpoledne jsem ve schránce objevil
smuteční oznámení a dozvěděl se, že v sobotu 24. října zemřela paní
učitelka Quaiserová. Uvědomil jsem si, kolikrát jsem měl možnost se s ní
potkat a jak moc mi pomohla.

První vzpomínka se váže k samému začátku sedmdesátých let. Paní
učitelka, když zjistila, že ve škole není něco v pořádku, tak ač měla svoji
třídu, doučovala i nás ostatní. Dokonce mě několikrát cestou ze školy
doprovodila až k domu a zkoušela mě z příčestí minulého a jiných
„lahůdek“. Po mnoha letech jsem pochopil, proč to dělala. Až jako
starosta obce jsem si totiž uvědomil, jak moc jí na té „její“ škole záleží
a kolik dětí a vlastně i generací Čisťáků učila a vedla. Se stejným zájmem,
s jakým jako ředitelka spravovala místní školu, také po mnoho let
pečovala o knihovnu. Určitě je také potřeba připomenout, že paní Věra
Quaiserová se vždy zapojovala do veřejného a společenského dění v obci
a do roku 2006 byla také kronikářkou.
Proto je moc smutné, že okolnosti v této době nedovolují vzdát paní
Quaiserové úctu a veřejné poděkování za vše dobré, co pro své
spoluobčany vykonala. Naše paní učitelka si tu úctu a trvalou vzpomínku
opravdu zaslouží.
Bohumil Pavliš
Věro,
dnešní doba je taková, jaká je. A nám nezbývá, než zvolit takovýto
přístup, abychom se s Tebou mohli rozloučit. Učila jsi naše sourozence,
naše děti a před mnoha lety jsme se spolu aktivně podílely na veřejném
životě v naší obci. Odvítaly jsme mnoho „malých občánků“. Vzpomínám
na Dětské dny na místním hřišti, kterých bylo také dost, a jiné různé
akce.
Málokdy jsme se pozastavily v životním shonu, abychom se zamyslely
nad tím, jak vlastně žijeme. A najednou jsme zestárly a zjistily, že život
uběhl jako voda. A co dál?
Naštěstí vznikl „čistecký babinec“ a opět, pokud to šlo, zapojily jsme se
do dění v naší obci a opět nám bylo dobře. V poslední době Ti nemoc
nedovolila být mezi námi, ale stále jsme na Tebe myslely.
Věrko, dovolím si tvrdit, že by se „babinec“ s Tebou důstojně rozloučil na
Tvém pohřbu, ale okolnosti jsou jiné. Proto chci využít této příležitosti
a poděkovat Ti za nás všechny, a hlavně za sebe.
Věrko, jsem ráda, že jsi „byla“.
za mnoho dalších sepsala Emilie Říhová

REKAPITULACE
PLÁNOVANÝCH AKCÍ
Svá životní jubilea v měsíci srpnu a září oslavili:
Věra Broulíková
František Kuchta
Marie Maiwaldová
Marie Košnarová
Michal Filip
Našim občanům gratulujeme.

Naše obec se rozrostla o tyto nové
občánky:
Antonín Kopta, Mojmír Kluka
a Dominik Nepraš.
Dětem a jejich rodičům přejeme
hodně zdraví a štěstí.

28. - 29. 11.
2020

Adventní
výstava

kulturní
dům

do 30. 11.
2020

vrácení podepsané
smlouvy o dodávce
pitné vody

obecní
úřad

15. 12. 2020
od 18:00

veřejné jednání
zastupitelstva obce

velký
sál KD
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