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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Bydlení pro seniory – stavba a beseda
pro veřejnost
Výstavba objektu pod „Říhákem“ pokračuje podle plánu.
V současné době jsou kompletně dokončeny veškeré vnitřní rozvody,
proběhlo venkovní zateplení mohutným 30cm polystyrenem a také
střecha je ve své finální podobě. Právě nyní, kdy pročítáte obecní
zpravodaj, jsou velmi pravděpodobně hotové vnitřní omítky a připravuje
se betonáž podlah.
Ve spolupráci s projektantem byly vybrány dekory všech vnitřních
dlažeb, obkladů, PVC, dveří, klik, zásuvek, vypínačů, zařizovacích
předmětů apod. Také odstíny fasády a provedení venkovního soklu.
V současnosti finišujeme s provedením a designem kuchyní.
Velkou nepříjemností a komplikací je situace na trhu stavebního
materiálu. Nejenom, že se prakticky všechno abnormálním způsobem
zdražuje, ale potýkáme se též s problémem nedostatku konkrétního
zboží. V některých případech se naštěstí podařilo zhotoviteli stavby
předzásobit a materiál zajistit dříve.
I přesto přese všechno se nám daří držet investiční náklady na uzdě.
Oproti původnímu projektu bylo nutné některé dílčí věci poupravit,
doplnit nebo nahradit jiným řešením. V celkových číslech se jedná
o navýšení ceny v řádu několika statisíců.
V minulém čísle jsme podrobněji informovali o způsobu, jak podat
žádost o nájemní bydlení a jaké podmínky schválilo zastupitelstvo.
Podrobně lze vše nalézt na webu obce: Domov pro seniory v Čisté cista.info.

Stavební aktivita v obci zřejmě ovlivní
každého
Po několikaleté přípravě započnou tři rozsáhlejší stavby – vodovod,
chodník a hlavní silnice.
Nejdříve nás čeká pokračování výstavby chodníku. Společnost PSK
Choceň začne tam, kde vloni trasa skončila, tj. u odbočky ke škole.
K zahájení prací dojde na přelomu dubna a května. Postupně vznikne
úsek k obecnímu úřadu a pak dále kolem školky, nového domova pro
seniory a bytovek až k hospodě u Chlebounů. Součástí projektu je též
nový přechod pro chodce poblíž obchodu COOP a lávka u čp. 257.
Předpokládaná doba výstavby je přibližně tři měsíce. Akci financuje obec
s dotační podporou SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
Po dohodě s Pardubickým krajem se snad konečně dočkáme rozsáhlejší
rekonstrukce silnice III/360 21, která probíhá celou obcí. Celková délka od
Benátek po Trstěnici je více než 7 km. To představuje investici v řádu
mnoha desítek milionu korun. Také proto bude akce rozdělena na
několik etap. První etapou, jejíž realizaci předpokládáme v letošním
roce, je tzv. chodníkový úsek. Jedná se o část podél nově vybudovaných
chodníků, tj. od zastávky „Pod Sokolovnou“ po zastávku „Pohostinství“.
V čem bude rekonstrukce spočívat?
Se zástupcem investora řešíme technologii oprav. Určitě dojde k sanaci

Zajímají vás bližší informace? Chcete si prohlédnout fotky
z probíhající výstavby? Chcete se na cokoliv zeptat? Přijďte na
veřejnou besedu do kulturního domu. Uskuteční se v pondělí
25. 4. od 18 hod. K dispozici vám budou zástupci investora (obce),
projektant, technický dozor investora, zástupce zhotovitele …
propadlých okrajů vozovky, a to tak, aby šířka komunikace byla
minimálně 6 m. Všechny propustky v daném úseku by měly být nově
zrekonstruovány. Ve vytipované části bude nutné doplnit dešťovou
kanalizaci kvůli odvodnění povrchu vozovky. Finální povrch vznikne
položením několika vrstev asfaltu do výše stávající nivelity. Kvůli
odvedení dešťové vody bude nutné upravovat příčné sklony. Někde půjde
o jednostranný příčný sklon, jinde o tzv. střechu. Celkové náklady
budeme znát po výběrovém řízení, které Pardubický kraj plánuje na
květen.
Velmi důležitým projektem je výstavba nového výtlačného
a zásobovacího vodovodního řadu. Prakticky jde o zcela nové propojení
vrtu, resp. redukční šachty u čp. 407, a vodojemu. Technicky náročnější
část bude probíhat na zadní cestě (od čp. 407 k čp. 92). Trasa vodovodu
povede touto místní komunikací. Je zde více inženýrských sítí a mnoho
jednotlivých přípojek pro rodinné domy. Z tohoto důvodu je nutné řešení
otevřeným výkopem. To s sebou bohužel přinese určitá omezení.
Komunikace nebude na nezbytně nutnou dobu průjezdná. Místní
obyvatelé se také nedostanou svými auty až domů. Stavební práce
budou koordinovány tak, aby omezení bylo vždy co nejkratší –
maximálně v řádu dnů. Předem se omlouváme všem, kterých se tyto
limity dotknou. V tomto místě předpokládáme realizaci v průběhu
letních měsíců. Kalkulujeme s tím, že lidé odjíždějí na dovolené

a omezující dopady by nemusely být tak citelné. O přesných termínech
budeme samozřejmě včas informovat.
Ve výkopu poběží dvoje potrubí – výtlačný řad (dimenze 90 mm)
a zásobovací řad (125 mm). Nahradí tak původní litinové potrubí, kterým
je voda v noci čerpána do vodojemu. Stejnými trubkami je ve dne
zásobována celá Čistá a Benátky pitnou vodou. Při poruchách na tomto
úseku, kterých bylo historicky poměrně dost, nelze ani načerpávat

vodojem, ani dostatečně zásobovat rozvodnou síť. To byl jeden
z hlavních důvodů, proč se obec do projektu pustila. Celkové náklady
přesáhnou 12,5 mil. Kč. Financováno je obcí s využitím dotace
z Ministerstva zemědělství (70 % uznatelných nákladů). Rádi bychom
získali ještě další příspěvek od Pardubického kraje (10 %).
Mgr. Petr Dřínovský

Farma pro výkrm drůbeže
Dne 10. 3. 2022 nám bylo do datové schránky doručeno sdělení
stavebního úřadu ve věci Čistá – farma pro výkrm drůbeže. Odbor
výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako
stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním
a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94
o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne
2. 7. 2018 podalo Zemědělské družstvo Dolní Újezd, IČO 00129488, Dolní
Újezd čp. 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, na základě tohoto
posouzení podle § 92 odst. 2 stavebního zákona zamítá žádost o vydání

společného povolení na stavbu Čistá - farma pro výkrm drůbeže.
Stavební úřad obdržel dne 8. 7. 2020 závazné stanovisko Městského
úřadu Litomyšl, odboru výstavby a územního plánování, oddělení úřadu
územního plánování č.j. MěÚ Litomyšl 050693/2020 ze dne 8. 7. 2020,
kterým je konstatována nepřípustnost výše uvedené stavby z hlediska
souladu s územním plánem Čistá vydaným formou opatření obecné
povahy č. 1/2020, které nabylo účinnosti 4. 6. 2020.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání
rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.
Petr Křivka

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Jak to vypadá s čističkami?
Dobře. Žádost o stavební povolení nachystána. Povodí Labe vstřícné.
Projektová dokumentace pro stavební povolení je kompletní
a připravena předložit na vodoprávní úřad MÚ Litomyšl. Žádat budeme
také o povolení vypouštění do vod povrchových a vypouštění do vod
podzemních. Abychom měli podklady kompletní, potřebujeme ještě
souhlasné stanovisko Povodí Labe.
Právě s týmem z Povodí proběhlo rozsáhlé jednání za účasti projektantů
a vedení obce. Předmětem bylo vyjasnění řady technických otázek,
vč. následného majetkoprávního vypořádání. Zástupci Povodí přislíbili
rychlé a vstřícné jednání. Překvapivé, ale velice potěšující. Kéž se tím
úročí dlouhodobá snaha o maximální připravenost tak náročného
projektu, jakým decentrální odkanalizování je.
Ještě stručné doplnění informací k hydrogeologickým sondám

a zasakovacím zkouškám, o kterých jsme se zmiňovali minule. Obecně
jsou vsakovací poměry v naší obci dobré. V některých místech vynikající,
jinde trochu horší, ale přípustné. Až na jednotlivé výjimky vychází
přijatelně i tzv. třídy těžitelnosti podkladních vrstev. Jinými slovy
bychom nemuseli příliš zápasit s tvrdým, skalnatým podložím. I když ….
uvidíme. Snad ještě letos.
Mgr. Petr Dřínovský

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Firma LIKO SVITAVY a.s. provede v letošním roce svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu v naší obci 10. 5.
2022 a nebezpečného odpadu 25. 10. 2022, vždy v úterý od
16:00.

ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE
Na svých jednáních ve dnech 18. 1. a 8. 3. 2022 zastupitelstvo
projednalo a schválilo:
Provozní záležitosti:
- Odsouzení ruské invaze na Ukrajinu a ochotu nabídnout pomoc
potřebným. Vyčlenění finančních a materiálních zdrojů na pomoc
uprchlíkům. Využití výtěžku Babského bálu na humanitární pomoc.
- Postup při vydávání stanovisek obce ke stavebním záměrům
právnických a fyzických osob podnikatelů.
- Rozšíření obsahu změny č. 1 územního plánu obce.
- Počet členů budoucího zastupitelstva, a to na patnáct.
- Zásady pro přidělování bytů v bytovém domě „Čistá – bydlení pro
seniory“.
Majetkoprávní záležitosti:
- Prodej pozemku p. č. 6731, části pozemku p. č. 2191/6, části pozemku
p. č. 4252/1, části pozemku p. č. 987
Finanční a investiční záležitosti:
- Pořadí účastníků dle výše nabídkové ceny akce „Výtlačný a zásobovací
vodovodní řad v obci Čistá“. Výběr zhotovitele na uvedenou akci, kterým
je společnost PROFISTAV Litomyšl a.s. s nabídkovou cenou 12 606 816,15
Kč bez DPH. Uzavření příslušné smlouvy o dílo.
- Výběr zhotovitele na opravu vodovodního řadu 8, kterým je společnost
Vodovody s.r.o. Litomyšl.
- Rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým dochází k úpravě celkových
příjmů na 26 527 147 Kč a k úpravě celkových výdajů na 51 527 147 Kč.
Předpokládané zapojení zdrojů minulých let ve výši 25 000 000 Kč se
nezměnilo.
- Vyřazení části starého veřejného osvětlení z účetní evidence v hodnotě
149 387 Kč.
- Smlouvu o vzájemné spolupráci s obcí Janov na akci „Komunikace Janov
– Čistá – vyhotovení projektové dokumentace“.
- Spolupráci s Mysliveckým spolkem Čistá při řešení situace zvýšeného
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výskytu škodlivých hlodavců v korytu Loučné.
ZO vzalo na vědomí:
- Aktuální situaci akce „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“ –
harmonogram, projekční a inženýrské práce.
- Informaci o plánované průmyslové zóně v areálu bývalého vysílače na
Pohodlí a stanoviska Ing. Vydrové a stavební komise Města Litomyšl.
- Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Výtlačný a zásobovací
vodovodní řad obce Čistá“.
- Zprávu o přezkumu hospodaření ÚSC obce Čistá, provedeného
auditorkou Ing. Talířovou.
- Veřejnou vyhlášku, sdělení odboru výstavby a územního plánování MÚ
Litomyšl, týkající se projektu „Farma“.
- Rozpočtové opatření č. 7/2021, kterým došlo k úpravě celkových příjmů
na 41 315 524,90 Kč, k úpravě celkových výdajů na 42 022 524,90 Kč
a k úpravě zapojení zdrojů minulých let na 707 000 Kč.
- Informaci o plánované rekonstrukci silnice III/360 21 procházející obcí.
- Plán práce finančního výboru na rok 2022.
- Poděkování ředitelky Linky bezpečí z.s. za podporu na rok 2022.
- Poděkování ředitele Oblastní charity Polička za podporu sociálních
služeb pro občany obce Čistá.
- Poděkování předsedy Sdružení místních samospráv ČR obci i místním
občanům za solidaritu a finanční pomoc obcím na jižní Moravě, které
byly zasaženy ničivým tornádem.
ZO pověřilo:
- Starostu: podpisem smluv o dílo se společnostmi PROFISTAV Litomyšl
a.s. (výtlačný a zásobovací vodovodní řad) a Vodovody s.r.o. Litomyšl
(vodovodní řad 8).
Jednání zastupitelstva jsou veřejná, anonymizované zápisy z jednání jsou
zveřejňované na webových stránkách obce, kompletní zápisy pak na
obecním úřadě. V letošním roce jsou plánována jednání ZO na: 19. 4., 14. 6.,
6. 9. a 27. 9. 2022, vždy od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Rada obce se na svých jednáních v únoru – březnu 2022 zabývala
a schválila:
Provozní záležitosti:
- Konání akcí v kulturním domě a organizační zajištění Babského bálu.
- Doporučení ZO v oblasti vydávání stanovisek ke stavebním záměrům
právnických osob a fyzických osob – podnikatelů.
- Svolání pracovního jednání členů ZO ohledně připravované územní
studie k průmyslové zóně na Pohodlí.
- Zpracování studie proveditelnosti a efektivity fotovoltaických systémů
na vytipovaných objektech ve vlastnictví obce společností Enter Polička.
- Kupní smlouvu se společností LESS & TIMBER a.s. Čáslav, týkající se
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prodeje 100 m dřeva.
- Výměnu vstupních dveří v ZŠ, vstupních dveří k obecním bytům nad
hasičárnou a dveří ve vestibulu OÚ společností Proplast s.r.o. Ústí nad
Orlicí.
- Vyřazení Fordu Transit z majetkové evidence v účetní hodnotě 30 833 Kč.
Majetkoprávní záležitosti:
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-202 3988/VB/1.
- Doporučení ZO k prodeji části pozemku p. č. 4252/1 a p. č. 2191/6.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Čistá,
Svazkem skupinového vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Finanční a investiční záležitosti:
- Opakované uložení 20 mil. Kč na krátkodobý termínovaný vklad ČSOB
dle aktuálně platné nabídky úročení. Poslední úložka byla s úrokem
3,71 % p. a.
- Zhotovitele projektové dokumentace pro změnu územního plánu
č. 1, kterým je společnost SURPMO a.s. Hradec Králové s nabídkovou
cenou 132 tis. Kč bez DPH.
- Koordinátora BOZP a TDI na akci „Výtlačný a zásobovací vodovodní řad
v obci Čistá“, kterým je Ing. M. Štrup, Ústí nad Orlicí s celkovou
nabídkovou cenou 105 tis. Kč.
- Podání žádosti o dotaci v dotačním titulu Pardubického kraje Rozvoj
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství.
- Příkazní smlouvu s p. J. Abrahámem, Proseč na zajištění kompletního
dotačního managementu akce „Výtlačný a zásobovací vodovodní řad
v obci Čistá“.
- Zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr
zhotovitele akce „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“,

kterým je společnost PROJEKTY VODAM s.r.o. Hranice na Moravě s
nabídkovou cenou 450 tis. Kč bez DPH.
- Příspěvek Českému svazu včelařů z.s. základní organizaci v Litomyšli ve
výši 1 500 Kč a příspěvek důvěrníkovi ČSV v obci ve výši 1 500 Kč.
- Rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým došlo k úpravě celkových příjmů
na 26 831 735 Kč a k úpravě celkových výdajů na 51 831 735 Kč. Zapojení
zdrojů minulých let ve výši 25 000 000 Kč zůstalo nezměněno.
- Úpravy rozpočtu akce „Bezpečná doprava v obci Čistá: Část 2 – Chodník
II., přechod pro chodce a přeložka zemního plynu“.
- RO doporučila ZO ke schválení Smlouvu o spolupráci mezi obcí Čistá
a Pardubickým krajem, týkající se výstavby chodníků a rekonstrukce
silnice III/360 21.
- Příspěvek na provoz Bílé Holubici z.s. Dolní Újezd, mobilní hospicová
péče ve výši 10 tis. Kč.
- Příspěvek Městské knihovně ve Svitavách do sdruženého fondu na
nákup knih v roce 2022 ve výši 2 Kč za jednoho obyvatele obce.
RO neschválila:
- RO nedoporučila odkup podílu 2/9 pozemku p. č. 3156.
- Příspěvek na provoz Linky bezpečí z.s. Praha ve výši 5 tis. Kč.
- Příspěvek na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR z.s. Prostějov ve výši 5 tis. Kč.
RO vzala na vědomí:
- Ředitelské volno v ZŠ Čistá dne 3. 2. 2022.
- Informace o přípravách průmyslové zóny v areálu na Pohodlí.
- Výsledky jednání s žadateli o odkup částí pozemku p. č. 3932/1.
- Aktuální situaci v obci a regionu ohledně uprchlíků z Ukrajiny.
- Varianty spolufinancovány změny územního plánu jednotlivými
žadateli.
- Zamítavé rozhodnutí MÚ Litomyšl, týkající se žádosti ZD Dolní Újezd
o vydání společného povolení na stavbu „Čistá – farma pro výkrm
drůbeže“.
- Plánovanou akci vítání občánků.
RO pověřila:
- Starostu: podpisem smluv o zřízení věcného břemene, podpisem smluv
o dílo s vybranými zhotoviteli, podpisem kupní smlouvy na prodej dřeva,
dalším jednáním s odborem územního plánování MÚ Litomyšl.
Jednání rady obce jsou neveřejná. Zápisy z jednání jsou ukládány na
obecním úřadě, pro své potřeby je dostávají k dispozici zastupitelé obce.

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoční prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v MŠ. To bylo
zážitků! Děti vyprávěly, kde cestovaly, jak trávily volný čas, kdo je
navštívil a hlavně – co našly pod stromečkem.
Aby nám mohly svou oblíbenou hračku ukázat, uspořádali jsme z kraje
ledna „Hračkový den“. Touto cestou se snažíme vést děti ke správnému
zacházení s hračkou, vzájemnému půjčování, domlouvání se navzájem,
rozvíjíme námětové hry a přátelské vztahy mezi dětmi.
Nové hračky a didaktické pomůcky dostaly děti i v MŠ. Dárkem, který
nezklame snad žádného kluka, bylo také auto na třídění odpadu, ke
kterému jsou naše děti vedeny. I proto jsme pro ně zajistili eko pohádku
– „Divadlem k přírodě“, kterou nám do MŠ přijela zahrát herečka
z „Divadla u dvou sluncí“. Pohádka to byla poučná. Zkušenosti, které děti
s tříděním odpadu mají, mohly v pohádce využít.
Jako každoročně se starší děti (Včelky) účastnily předplavecké výuky
v krytém bazénu v Litomyšli. Počáteční obavy, které některé děti měly,
zvládly. Postupně se zapojovaly s chutí. Vyzkoušely si i jaké je to plavat
v oblečení (tentokrát v pyžamu). S radostí z toho, co všechno zvládly, si
na závěr přivezly „Mokré vysvědčení“.
Začátkem února jsme se rozloučili s panem Jasanským, který nás po pět
lekcí zasvěcoval do tajů muzikoterapie. Děti zde měly možnost
seznámit se s netradičními hudebními nástroji, rozvíjely smysl pro
rytmus i melodii, spojovaly pohyb s hudbou, pomocí hudby a vyprávění
cestovaly… Prostě – bylo to prima!
Co se nám nelíbilo, bylo krátkodobé uzavření MŠ z důvodu Covid-19.
V této době byla v MŠ provedena důkladná dezinfekce peroxidem
s koloidním stříbrem. Takto provedená dezinfekce by měla vydržet
i několik týdnů.
Po návratu jsme v MŠ přivítali divadlo „Jójo“. Jejich „Zvědavá pohádka“

byla opět netradiční, akční a veselá. Přesně taková, na jaké jsme od
těchto usměvavých hereček zvyklí.
Sportujeme rádi každý den – to jsou slova písně z projektu „Se Sokolem
do života“. A my se celý rok snažíme plnit pohybové aktivity. V únoru
jsme děti vtáhly do světa ZOH. Počasí nám sice vůbec nepřálo. To nás
však od plnění různých zimních disciplín neodradilo. Děti zahájily ZOH
zapálením olympijského ohně, soutěžily v biatlonu, hokeji, jezdily na
bobech, slalom na lyžích, krasobruslily. Vše jsme zaznamenali a vytvořili
krásná videa i s oceněním našich sportovců. Věříme, že jsme vám,
rodičům, naší pílí udělali radost :-)
Přiblížil se Masopust a s ním karnevalové veselí. Krásně jsme si vyzdobili
naši školku a uspořádali, tentokrát „Večerníčkový“, karneval. Školkou
zněla veselá muzika, pomohli jsme Popelce přebrat hrách, vyvedli
Křemílka s Vochomůrkou z bedlového lesa, hledali pohádkové dvojice
a ještě mnohem více. Ve večerníčkové čepici, kterou si děti samy složily
a ozdobily, si domů odnesly zaslouženou odměnu. Náš „školkový“
karneval jsme si všichni užili. Rodičům moc děkujeme za krásné
karnevalové kostýmy, které dětem připravili.
Pohádek není nikdy dost. Proto se starší děti (Včelky) vypravily za dalšími
pohádkami i poučením do místní obecní knihovny. Měly možnost
nahlédnout do obrázkových knih, atlasů, encyklopedií. Pobavily se
a zároveň poučily o tom, kde hledat potřebné informace. Několik knih
si zapůjčily k četbě před odpočinkem po obědě.
V současné době pozorujeme boj zimy a jara. Zima se zatím nechce
vzdát, ale první jarní květinky dávají příslib, že jaro je již za dveřmi. A my
se na něj těšíme a připravujeme další zajímavé akce, o kterých vás
budeme opět rádi informovat.
za kolektiv MŠ Jitka Marešová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení rodiče,
z Vašeho syna/dcery se stane v letošním roce školák. Přechod
z mateřské školy do základní školy je velkou změnou v životě Vašeho
dítěte. Naší snahou je, abychom dětem tento přechod maximálně
usnadnili a ony si rychle na školu zvykly.
Naše škola Vám a Vašim dětem nabízí:
• nízké počty žáků ve třídách, které umožňují individuální přístup
k dětem
• přechod v kolektivu spolužáků z MŠ do známého prostředí
• rodinné prostředí
• vybavenou počítačovou učebnu, kterou děti využívají i v odpoledních
hodinách
• výuku s interaktivní tabulí
• moderní vybavení tříd
• keramickou dílnu pro žáky
• zapojení do projektů: MŠ, ZŠ Čistá 80, Ovoce do škol (dětem je zdarma
dodáváno čerstvé ovoce a zelenina), Mléko do škol, Veselé zoubky,
Aktivní škola, Záložka do knihy spojuje školy
• logopedickou péči dle individuálních potřeb
• vysokoškolsky vzdělané učitelky se zaměřením na speciální
pedagogiku (nápravy SPU, péče o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami)
• nákup všech školních potřeb pro žáky 1. ročníku zdarma
• každoroční výuku plavání pro všechny žáky v rozsahu 20 hodin/rok
• zimní pobyt v přírodě s programem „Snowprťata“
• školní družinu bez poplatku
• velké množství akcí pořádaných pro žáky (divadla, kina, exkurze,
projektové dny, výlety, cyklovýlety, soutěže, přespávání ve škole)
• akce pořádané školou pro rodiče a veřejnost (Průvod s adventními
světýlky, Vánoční výlet, Vánoční výstava prací žáků + Den otevřených
dveří, Vánoční besídka, Besedy pro rodiče s pozvanými hosty,
Karneval, Tematické tvůrčí dílny, Velikonoce, Den matek, Rozloučení
se školním rokem)
• nabídku zájmových kroužků (Keramika, Angličtina, Čtenářský
kroužek, Taneční kroužek)
• celodenní zajištění pitného režimu
• obědy v klidném prostředí školní jídelny, zohlednění individuálních
požadavků ke stravování (dietní stravování)
Těšíme se na Vás při zápisu.
Mgr. Miloslava Siglová

Snowprťata 2022

Příprava předškoláčků v základní škole

Ve druhém lednovém týdnu se naše škola po roční odmlce opět vydala
na zimní pobyt do Staré Vsi u Rýmařova. V tomto roce nás jel rekordní
počet - 31 žáků naší školy a 4 paní učitelky. Během čtyř dnů jsme na
svahu i mimo něj zažili spoustu nezapomenutelného. Všichni ti, kteří se
odvážně pustili do lyžování, poslední den sjížděli celou sjezdovku – tedy
velkou radost prožívali nejenom žáci, ale i paní učitelky a také pan
instruktor. Těšíme se na další pokroky a zážitky v příštím roce.

Od října loňského roku proběhlo v 1. třídě naší základní školy šest setkání
předškoláčků a jejich rodičů s učitelkami ZŠ. Každé setkání bylo
zaměřeno na jejich přípravu a rozvoj před nástupem do základní školy.
Postupně jsme se věnovali sluchové pozornosti a sluchovému vnímání,
dále zrakovému vnímání, sluchové analýze a syntéze, uvolňování ruky
a grafomotorice, matematickým představám a rozvoji sociální oblasti.
Děti pracovaly na koberci i v lavicích, v pracovních listech, s názornými
pomůckami a interaktivní tabulí. Rodiče si odnášeli náměty, jakým
způsobem s dětmi pracovat, aby byl jejich nástup do školních lavic
úspěšný. Děkujeme za jejich důvěru, zájem a spolupráci. Těšíme se na
Vás u zápisu do základní školy.
Mgr. Miloslava Siglová
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Základní škola
a Mateřská škola Čistá,
okres Svitavy
Vás srdečně zve na Den matek
Kdy: ve čtvrtek 5. 5. 2022
od 16:00 hodin
Kde: v Kulturním domě v Čisté
Těšíme se na Vás

SPOLKY

TJ SOKOL
Rozpis jaro 2022 Muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

27. 3. 2022
2. 4. 2022
16. 4. 2022
23. 4. 2022
30. 4. 2022
7. 5. 2022
14. 5. 2022
21. 5. 2022
28. 5. 2022
4. 6. 2022
18. 6. 2022

15:00
15:30
10:15
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
14:00

Městečko Trnávka – Sokol Čistá
Vendolí – Sokol Čistá
Moravská Třebová C – Sokol Čistá
Sokol Čistá – Městečko Trnávka
Sokol Čistá – Staré Město
Koclířov – Sokol Čistá
Sokol Čistá – Sebranice
Polička B – Sokol Čistá
Sokol Čistá – Třebařov
Sokol Čistá – Vendolí
Sokol Čistá – Moravská Třebová C

Starší přípravka
V letošním roce jsme přípravu na jarní sezónu zahájili začátkem ledna.
Trénujeme dvakrát týdně. Ve čtvrtek v kulturním domě v Čisté a v neděli
jezdíme společně s mladší přípravkou do tělocvičny v Dolním Újezdě. Od
půlky března využíváme k tréninkům i umělé hřiště v Čisté. Kluci
přistupují k tréninkům velice zodpovědně, docházka je vždy
stoprocentní.
V sobotu 12. 2. jsme byli pozváni na kvalitně obsazený halový turnaj
v Dolním Újezdě. Při účasti hráčů Sebranic, Horního Újezdu a Dolního
Újezdu jsme sehráli vyrovnané zápasy. Výsledkem bylo třetí místo.
Do začátku jarních turnajů máme ještě dostatek času, abychom se dobře
připravili. Před prvním turnajem, který začíná 24. 4., máme domluvené
přípravné zápasy s Němčicemi a s Bystrým.
Trenéři
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ZPRÁVY Z LESA
Přišumělo z obecních lesů …
Tak jsme se konečně dočkali. Ti z vás s dobrou pamětí si možná vybaví, že
touto větou jsem začínal svůj příspěvek na jaře 2020. A pokračovalo to
cca takto: „Je dobře, že střídání ročních období pořád ještě existuje,
i když, zdá se, i ono poslední dobou podléhá nějakým změnám.
Opravdová zima nastala až …“ Tak si to můžeme zhodnotit, co říkáte?
Jaká byla letos zima? Jak jste si užili sněhu? Já budu tvrdit, že to bylo fajn
– v našich více než 600 metrech nad mořem jsme využili hned první
listopadový sníh (na Martina to nebylo, ale nakonec napadlo najednou
kolem 20 cm a vydržel až skoro do Vánoc. Ale potom… Nic. Až před pár
týdny o jarních prázdninách, sněhu 1–3 metry! Ale na Dvorské boudě
v Krkonoších, přes 1300 metrů vysoko. Sníh byl ale i v Krkonoších jen nad
600 metrů a hned ve Vrchlabí, vzdušnou čarou cca do 10 km od Sněžky,
už se lyžaři proháněli jen po sněhových ostrůvcích sem a tam. A od té
doby je krásně, jak už dlouho nebylo – sluníčko už začíná mít sílu,
neprší… Ale vlastně – kde je voda? Jalový potok – na suchu, celé údolí
v horní části prakticky bez louží, vyvěračka nad Burďákem nevyvěrá.
Hrozí sucho převeliké, jen co nastartuje vegetace, začne pít a vypařovat.
Počasí je ale tak nevyzpytatelné (protože ve velikém chaosu), že bych
možná mohl za měsíc lamentovat nad nepřístupným terénem. Ale
určitě bych tomu jako lesník dal přednost.
Co příroda nedala na vodě, přidala na větru. Takže nově vzniklé porostní
stěny po kůrovci (on fakt pořád ještě nedal pokoj, i když je situace
výrazně lepší) se pěkně prolámaly (bylo sucho a trošku přimrzlo, takže
zlomy převládají nad vývraty).
A už asi 14 dní zalesňujeme… Dřív jsme koncem března začínali a sázelo
se do konce dubna (v dobách předrevolučních až do poloviny května!),
teď budeme/musíme v polovině dubna končit, abychom zvýšili naději na
uchycení stromků v ještě trochu vlhké půdě. Už dáváme přednost dubu
před bukem, ten do suchých oblastí patří víc . Příroda si to asi začíná
myslet taky, na hodně místech listnáče přírůstem začínají předhánět
smrk, kdyby je nebrzdila zvěř, naše snažení by bylo ve srovnání
s rozsahem přirozené obnovy naprosto nicotné.
Jedu právě za novým ministrem zemědělství se za vyvážený vztah mezi
lesem a zvěří přimlouvat. Ano, často je potřeba hájit naprosto
samozřejmé věci. Hezké jaro přeje
Ing. Milan Hron, odborný lesní hospodář obce Čistá

HC ČISTÁ Z.S.
Na začátku roku se nám sice nepodařilo uspořádat v řádném termínu
tradiční hokejový ples, ale svitla nám naděje alespoň na znovuotevření
městské hokejové ligy. Sice s omezením, ale začalo se znovu hrát. První
zápas jsme bohužel prohráli, avšak následné výsledky byly nadmíru
vydařené. Ligu jsme ukončili na krásném druhém místě. Je to nejlepší
umístění v historii klubu, za což patří všem velký dík.
Týden po skončení ligy jsme se po dvou letech konečně dočkali
Hokejového plesu. Kapela Rytmik hrála po dlouhé pauze s velkým
elánem a na parketě byla k vidění řada tanečních kreací. Tu největší si
přichystali místní hokejisté, a sice jako půlnoční překvapení. Jak je
dobrým zvykem, opět ukázali své umění a vnady všem na obdiv. Taneční
vystoupení se setkalo s velkým ohlasem. Závěrem bych chtěl všem
poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete jak v sezóně, tak na plese.
Jiří Elčkner, předseda spolku

KONALO SE
Z babského bálu byl letos benefiční ples
Přáli jsme si, aby byl. A když už bude, aby byl, jaký má být. Takový normální…
Slovy jedné čistecké dámy „covidově zparchantělí“ (rozumějte zpohodlnělí a liknaví účastnit se veřejného dění) jsme se po dvou letech dočkali. A pak
jsme najednou jít nechtěli. Inter arma silent musae (Ve válce mlčí múzy). Cicero. Nebo Kryl. Je to jedno. V zemi na východě, jejíž část bývala svého času
součástí Československa, hřmí válečné děsy. Přívlastek „benefiční“ nakonec rozhodl a šli jsme.
Vše bylo perfektně připravené. Díky vám, Dříni, Simoni…, skvělé obsluhy barů, kuchyně a tomboly, výborní muzikanti, půvabné šatnářky... A váháte-li,
zda byl Martin k sežrání, tak lidožravé dámy z Babince k sežrání rozhodně byly. Děkujeme. I za to, že jsme mohli přispět na dobrou věc. Ano, z našeho
nadbytku. I na plese jsme to měli stále dokola v hlavě. Inter arma silent musae. Múzy by však mlčet neměly!
Děkujeme. A moc si přejeme, aby ten další byl zas takový, jaký má být. Takový normální náš čistecký…
Mgr. Pavel Kuře

Jménem obce Čistá děkuji všem přispěvatelům
a účastníkům akce. Jak víte, bál byl tento rok pojat
jako benefiční. Dorazivší hosté utráceli příkladně.
A tak může být nemalý výtěžek ve výši 32 255 Kč
použit na cílenou a konkrétní pomoc uprchlíkům
před válkou na Ukrajině. DĚKUJEME
Mgr. Petr Dřínovský

Velikonoční setkání
u Fajmonovy lípy
se uskuteční v pondělí 18. 4. 2022 od 14:00.

Tradiční setkání proběhne za jakéhokoliv počasí.
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JINÉ
Naše obec ve vztahu k válce na Ukrajině
Pár dnů před jarními prázdninami nás všechny zasáhla zpráva, které
zpočátku nechtěl nikdo věřit. Od 24. 2., kdy ruská vojska napadla
suverénní stát, se toho odehrálo opravdu hodně. Prakticky nonstop
šířené informace i dezinformace nás obklopují.
Jak to bylo a je v Čisté?
Ihned jsme vstoupili do komunikace se zástupci krizového řízení kraje
i ORP (Litomyšle). Zastupitelé narychlo vytipovali prostory pro nouzové
krátkodobé ubytování uprchlíků a zajistili jsme základní vybavení pro
přespávání a nezbytně nutné stravování. Během krátké doby jsme přišli
do kontaktu s prvními ukrajinskými matkami a jejich dětmi. Někteří
přicházeli s minimem oblečení. Obzvláště složitá musela být situace pro
maminky s miminky. Ale naše vstřícnost jim alespoň trochu pomohla
zvládnout nelehké období. Vždy na pár dnů jsme přicházejícím
uprchlíkům poskytli prostory ve spolkové místnosti kulturního domu.
Ve spolupráci s některými místními ukrajinskými spoluobčany byla
rychle vyřízena nutná administrativa. Poté se dočasní obyvatelé
kulturního domu přesouvali dál, do stabilnějšího obydlí. Aktuálně
(vlastně již několik týdnů) žádný z uprchlíků v KD nepřebývá.
Obec vyčlenila část finančních prostředků z kapitoly krizového řízení na
nezbytné výdaje, související s touto situací. Zároveň byla vyhlášena
humanitární sbírka, kam místní i přespolní směřují ložní prádlo, bytový
textil, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, lékařský materiál,
oblečení, hračky atd. atd. MOC DĚKUJEME. Shromážděný materiál je zde
v obci roztříděn a směřován do centrálního skladu v České Třebové.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové
domácnosti v Pardubickém kraji

Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro
žadatele s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na
předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je plánováno na květen 2022,
ukončení příjmu žádostí bude 31. 8. 2022.
Dotace bude poskytována na výměnu kotle na pevná paliva
nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.
Žadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy může
být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, v níž dochází k výměně
kotle, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě
pro rodinnou rekreaci trvale bydlí a prokáže, že splňuje podmínku
nízkopříjmové domácnosti.
Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky přes webovou aplikaci
s následným doložením listinné verze žádosti vč. příloh na adresu
Krajského úřadu Pardubického kraje. Žadatelé budou mít k dispozici
podrobný návod na vyplnění a podání žádosti.
Doklady, které budou žadatelé předkládat v listinné podobě:
· formulář žádosti o podporu,
· doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
– žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle
vhodnou k výměně,
· fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu
a komínové těleso,
· doklad o splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti příp. výše
průměrného čistého příjmu na člena domácnosti,
· souhlas spoluvlastníků dotčené nemovitosti, pokud není žadatel
jediným jejím vlastníkem (formulář souhlasu bude zveřejněn spolu s
výzvou),
· závazná objednávka – dokládá se v případě žádosti na pořízení
plynového kondenzačního kotle. Ze Závazné objednávky musí být
patrné, že před termínem 30. 4. 2022 byla objednána instalace
plynového kondenzačního kotle. Pokud je žádost o podporu podána
po realizaci projektu a z doložených podkladů (zejména ze Zprávy
o montáži) je zřejmé, že realizace proběhla před termínem 30. 4.
2022, není doložení závazné objednávky relevantní,
· další doklady stanovené ve výzvě.
Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve
výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
· plynový kondenzační kotel* – max. limit 100 000 Kč,
· kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč,
· tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč.
Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků
a technologií na SVT – Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz).
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Odtud dále směřuje na Ukrajinu. Dle posledních informací bylo odvezeno
více než padesát plných kamionů.
Neuvěřitelně rychle se nám též podařilo od občanů získat nutné
dovybavení právě do kulturního domu. Dvouplotýnkový vařič, pračka,
postýlka, kočárek, matrace …. To všechno bylo zprvu potřeba a podařilo
se. JEŠTĚ JEDNOU MOC DÍKY.
Velké poděkování patří taktéž těm, kteří se ozývali s nabídkami, že pro
uprchlíky v KD něco uvaří, upečou nebo nakoupí, co bude třeba. Je krásné
vidět tu soudržnost a vcítění se do dané situace.
Zastupitelé obce na svém jednání 8. 3. 2022 jednohlasně přijali toto
usnesení: ZO odsuzuje invazi vojsk Ruska a Běloruska na Ukrajinu. ZO
tímto vyjadřuje solidaritu s ukrajinským lidem a je připraveno nabízet
pomoc v rámci svých možností. Zástupci obce tímto vyslali jasný signál,
jak na situaci nahlížejí.
V neposlední řadě lze zmínit, že po rozhodnutí rady obce byl také letošní
Babský bál pojat jako benefiční.
Na závěr bychom chtěli požádat všechny místní o určitou míru
trpělivosti a porozumění. Všichni ti příchozí Ukrajinci si válku nevybrali,
rozhodně by byli raději v klidu a míru doma. Nicméně jsou zde, v naší obci,
v Litomyšli i širším regionu. Potkáváme se s nimi a potkávat nějakou
dobu asi budeme. Možná nám to nebude vždycky úplně příjemné
a možná nás to bude ovlivňovat. Existují mnozí, kteří se kvůli tomu (kvůli
nim) zlobí a cítí se ohrožení. Určitě na to mají právo a možná mají i kus
pravdy. Přesto … oni si to nevybrali …
Petra Vojáčková
a Mgr. Petr Dřínovský
Způsobilé budou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související
s realizací včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy,
na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na
uvedení zdroje k užívání, na projektovou dokumentaci.
Prokazování splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti
1. Výše příjmů domácnosti žadatele se nemusí prokazovat
v následujících případech:
· Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání
žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
· Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě
spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou
rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní
spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let.
· Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu
pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné,
aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
2. Výše příjmů domácnosti žadatele se musí prokazovat v těchto
případech:
· Domácnost je tvořena kromě osob uvedených v bodě 1 i dalšími
osobami.
· Domácnost je tvořena osobami neuvedenými v bodě 1.
V těchto případech musí platit, že průměrný čistý roční příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč tj. 14 242 Kč na osobu
a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se
žadatelem – jsou průměrovány. Příjmy této domácnosti musejí být za
všechny členy domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže
uvedených podmínek:
· Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti
trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí.
V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde,
poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu
domácnosti započítávat nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný
k datu podání žádosti o podporu.
· Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy
ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré
typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství,
dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti,
rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.
· Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním
studiu, se uvažují ve výši 0.
Zájemcům o uvedenou kotlíkovou dotaci poskytneme konzultace
telefonické i formou e-mailu.

Telefonické konzultace poskytujeme v časech:
pondělí, středa 8 – 16 h
úterý, čtvrtek, pátek 8 – 13 h
Kontakty pro individuální konzultace:
Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026
343
Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325
Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026
489
Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026
340
Bc. Lenka Vondrová, email: lenka.vondrova@pardubickykraj.cz, tel: 466
026 644
Bc. Petra Koblížková, email: petra.koblizkova@pardubickykraj.cz, tel: 466
026 265

Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel:
466 026 643
Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466
026 647

Děkujeme za vaši štědrost!

Této částky bychom nedosáhli bez pomoci ochotných koledníků, místních farností a podniků, kteří byli ochotní umístit tříkrálové kasičky do
svých provozů. Podrobnosti najdete na https://litomysl.charita.cz/trikralova-sbirka/.
Ještě jednou děkujeme a příští rok na viděnou.
Ing. Veronika Peterková,
Farní charita Litomyšl

Letošní tříkrálová sbírka je za námi. Po roční pauze se naši tříkráloví
koledníci mohli opět vydat do ulic a jsme ohromeni štědrostí, kterou jste
je obdařili! V Litomyšli a okolních obcích jsme vybrali úžasných 730 119 Kč
(plus 12 842 Kč přes online pokladničku). V samotné Litomyšli se celková
částka vyšplhala na 318 547 Kč. Částka poputuje především na provoz
Domácí hospicové péče na Litomyšlsku, dále na podporu rodin s dětmi
v nepříznivé situaci, k zajištění školních a kompenzačních pomůcek či
k spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů.
Jedná se o dosavadní „tříkrálový rekord“, vyšší částku jsme doposud
v historii nezaznamenali. Vám všem, kteří jste přispěli, patří obrovský
dík.

Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny
žadatelů pro nízkopříjmové domácnosti:
Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi
domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové
zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i
o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky
komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem
dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat
zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatnidomacnosti/.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 činil v Čisté krásných
51 679 Kč. Opět o něco více než v předchozím roce.
DĚKUJEME

HISTORIE OBCE ČISTÁ
Přijměte pozvánku na první z cyklu přednášek o historii naší obce.
Povídání uslyšíte v neděli 12. 6. 2022 od 15 hod. v kulturním domě.
Zaměříme se na období od nejstarší historie po začátek novověku.
Přednáší Mgr. Pavel Kuře a Mgr. Oldřich Pakosta.
Občerstvení zajištěno.
9

U SV. MIKULÁŠE
V ČISTÉ 18 – 22 h

Upřesnění programu na www.nockostelu.cz (ID 6627) a na webu obce Čistá.

Svá životní jubilea v měsíci lednu, únoru a březnu oslavili:
Blanka Kmošková
Jiří Hurych
Jan Boštík
Karel Čermák
Jaroslav Sotona
Josef Pakosta
Jaroslava Dvořáková
František Havlíček
Božena Morávková
Našim občanům gratulujeme
Božena Havlíčková
a přejeme hodně zdraví a životní
Josef Stříteský
pohody.
Jindřich Kadidlo
Irena Severová
Naše obec je bohatší o dalšího
Jarmila Dolanová
občánka Petra Plíhala.
Věra Šedová
Přejeme hodně zdraví a štěstí.
Josef Masopust
Milada Minářová
Rozloučili jsme se
Lenka Koudelová
s paní Danou Hanusovou.
Hana Kmošková
Upřímnou soustrast.

REKAPITULACE AKCÍ do června 2022
16. 4. 2022, sobota od 20:00
18. 4. 2022, pondělí od 14:00
19. 4. 2022, úterý od 18:00
20. 4. 2022, středa od 14:00 do 17:00

Velikonoční retro disco
Velikonoční setkání u Fajmonovy lípy
jednání zastupitelstva obce
zápis do 1. ročníku ZŠ

horní sál Restaurace u Chlebounů
Fajmonova lípa a vyhlídka
zasedací místnost OÚ
Základní škola Čistá

25. 4. 2022, pondělí od 18:00
4. 5. 2022, středa od 9:00 do 15:00
5. 5. 2022, čtvrtek od 16:00

beseda k bydlení pro seniory – KODUS
zápis do MŠ
Den matek

kulturní dům
Mateřská škola Čistá
kulturní dům

7. 5. 2022, sobota od 13:00
10. 5. 2022, úterý od 16:00
4. 6. 2022, sobota od 10:00 do 19:00
5. 6. 2022, neděle od 9:00 do 16:00

Májová křídlovka
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
prodejní výstava bonsají
prodejní výstava bonsají

areál za školou Trstěnice (kulturní dům Čistá)
sběrná místa v obci Čistá
Komunitní centrum Trstěnice
Komunitní centrum Trstěnice

10. 6. 2022, pátek od 18:00 do 22:00
12. 6. 2022, neděle od 15:00
14. 6. 2022, úterý od 18:00

Noc kostelů
přednáška o historii obce Čistá
jednání zastupitelstva obce

kostel sv. Mikuláše v Čisté
kulturní dům
zasedací místnost OÚ

18. 6. 2022, sobota od 14:00
18. 6. 2022, sobota od 21:00

8. branný den
letní kino

fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
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