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V tomto čísle například najdete

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

• nový ceník palivového dřeva – zlevňujeme

• lokalita K3
• DČOV – projektanti navštíví zájemce

• pomoc jižní Moravě

• zápis do MŠ
• Zásilkovna (Z-BOX) nově i v naší obci

Ve výběrovém řízení předložil PROFISTAV nejvýhodnější nabídku a na
základě doporučení hodnoticí komise potvrdilo zastupitelstvo svým
jednomyslným usnesením výběr dodavatele. Smlouva o dílo byla
uzavřena s celkovou cenou 30 391 811,37 Kč bez DPH. Technický dozor
investora a koordinaci BOZP bude zajišťovat Ing. M. Štrup.

Žádost o dotaci jsme odeslali na adresu Ministerstva financí 16. 4. 2021.
Konkrétně se jedná o program „Podpora obnovy a rozvoje komunální
infrastruktury (občanská vybavenost)“. Díky poměrně rychlé
administraci jsme se již 21. 6. dozvěděli, že jsme byli úspěšní! Přiznaná
dotace ve výši 10 mil. Kč (maximální možná částka) výrazně pomůže při
financování stavby.

Generální dodavatel vybrán. Se žádostí o dotaci jsme uspěli!

Do konce tohoto roku vyroste na staveništi kompletní hrubá stavba.
A do konce roku 2022 by mělo být dílo hotové celé. Držme palce!

Mgr. Petr Dřínovský

Několik let připravovaná akce se konečně překlápí do realizační fáze.
V druhé polovině června bylo předáno staveniště vybranému dodavateli
stavebních prací. Tím se stala společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Při pomyslném poklepání na základní kámen byla vyřčena stěžejní
filozofie stavby: Ať vše běží normálně (v souladu s harmonogramem), ať
se všichni chovají normálně (bez zranění a konfliktů), ať stavba roste
normálně (podle projektové dokumentace) za normální cenu (dle
podepsané smlouvy o dílo).

Bydlení pro seniory – stavba zahájena

Zahájení výstavby s sebou samozřejmě přinese množství souvisejících
komplikací. V okolí stavby naroste dopravní zátěž, zvýší se lokálně
hlučnost, prašnost a dojde k určitému omezení okolního provozu – jak
pro dopravu, tak pro chodce. Žádáme proto občany o zvýšenou
opatrnost a trpělivost.

Soudní přelíčení plánované na 21. 4. 2021, o kterém jsme vás informovali
v minulém čísle, bylo ještě jednou odročeno na 26. 5. 2021. Obec Čistá
zastoupená advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti s.r.o. se snažila
u Krajského soudu o projednání a přijetí důkazu Pachové studie. Tato
studie, kterou si obec nechala vypracovat od společnosti ODOUR s.r.o.,
zpochybňuje tvrzení zpracovatele dokumentu EIA, že záměr nebude mít
vliv na životní prostředí a nebude obtěžovat život v naší obci.
K soudnímu líčení byla pozvána i paní Ing. Auterská jako svědek, která
pro obec studii vypracovala. Bohužel, soud náš důkaz nepřijal
a nevyslechl ani svědkyni paní Ing. Auterskou, která se osobně
zúčastnila soudního přelíčení. Jednání bylo odročeno na 2. 6. 2021, kde
byl vynesen rozsudek. Naše žaloba byla zamítnuta. Zastupitelstvo obce
schválilo na svém zasedání 8. 6. 2021 usnesení, kde schvaluje podání
kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. V minulých dnech
přišlo od Krajského soudu odůvodnění rozhodnutí. Advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti s.r.o. dostala od obce pokyn připravit analýzu

Farma pro výkrm drůbeže

Petr Křivka

smysluplnosti podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.
Advokátní kancelář naznala, že kasační stížnost je oprávněná, a proto
byla podána 22. 6. 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 8. 6. 2021 usnesení,
ve kterém schvaluje obnovení jednání se ZD Dolní Újezd o možné dohodě
redukovaného investičního záměru „Čistá - farma pro výkrm drůbeže“
s využitím právního poradenství společnosti FBA. Finální podoba
potenciální dohody podléhá schválení zastupitelstvem obce.

Pro platby na obecním úřadě již není nutné si chystat
hotovost předem. Na přelomu května a června byl zřízen
terminál v mobilu, který umožní úhrady platební kartou.
Opět prosíme o dodržování úředních hodin pro platbu
poplatků!!!
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Nabízíme občanům dodávku palivového smrkového dřeva. Jak
štípaného, tak celých klád v délkách 4 m.
S platností od 1. 5. 2021 došlo ke snížení cen. Po obci rozvážíme zdarma.
Minimální množství je u štípaného dřeva 4 prms (prostorový metr
sypaný). Tomu odpovídá jeden plný kovový kontejner, který můžete
vídat na oranžovém obecním automobilu Bonetti. Délku polen si určíte

Nový ceník palivového dřeva - zlevňujeme
sami; a to od 25 cm do 50 cm. Minimální množství u kulatiny/vlákniny je
2 m (metr krychlový). Aktuálně nabízíme možnost samovýroby ve
stráni nad fotbalovým hřištěm za jednotnou cenu 100 Kč á m . Většinou
se jedná o tvrdé dřevo (jasan).
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Př ípadné objednávky směřujte na tel . 461 634 903 nebo
obec.cista@post.cz.

Jaký je váš názor?

Studie využití lokality K3
Tak jako se nachází v pohoří Karákorám hora K2, máme my v Čisté
lokalitu K3. Říkáme tak místu tzv. trojky kravína, kde se v současnosti
nachází opuštěné zemědělské stavení. V loňském roce obec stavbu
s přilehlými pozemky odkoupila a v současnosti přemýšlí zastupitelé
o jejím dalším využití.

Na webových stránkách obce naleznete kompletní studie, vč. popisů
a vizualizací. K tomu jsme na hlavní stránce připravili anketu, ve které
můžete vyjádřit svůj názor. Nabízíme tam na výběr čtyři možnosti:

Podobně nesnadné je rozhodování o využití sousedních pozemků
ve vlastnictví obce. Variantní studie nabízí představu rozdělení lokality
na stavební parcely s potenciální výstavbou rodinných domů. Ke zvážení
jsou také řadové domy, případně dvojdomky, které mohou uspokojit
větší počet zájemců o bydlení. V neposlední řadě patří mezi legitimní
úvahu ponechat lokalitu beze změny jako jakousi územní rezervu pro
projekty, které budou teprve vznikat v budoucnosti.

Nápadů se objevilo hned několik, takže jsme požádali o spolupráci
projektanty ze společnosti Poličská stavební s.r.o. Postupně vznikla
studie využití území a následně i její varianty. Úvaha o využití objektu
bývalého kravína směřuje k areálu pro hasičský sport, zázemí pro
technické služby a obecním bytům. Samozřejmě nelze nyní zodpovědně
říci, zda je ekonomičtější rekonstrukce nebo demolice s následnou
novostavbou. Stejně tak se zvažovaný koncept může do budoucna
měnit.

- líbí se mi varianta bytových domů s menšími zahrádkami

- líbí se mi moje vlastní varianta, se kterou seznámím obecní úřad

- líbí se mi varianta samostatných rodinných domů s většími zahradami

- líbí se mi varianta zatím území nevyužívat a ponechat pro možné
budoucí projekty

Provoz obecního úřadu během letních prázdnin
Žádáme občany, aby své záležitosti během prázdnin, tj. času dovolených, směřovali výhradně do úředních hodin. Tedy na pondělí nebo středu od
8 do 16 hod. Také připomínáme, že je výhodné si v případě časově náročnějších úkonů domluvit schůzku předem – např. kvůli ověřování podpisů.

Všem přejeme hezké léto plné příjemných zážitků
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Co to je? Jednoduše řečeno: užitečný pomocník zachraňující životy.
Toto sofistikované zařízení bylo instalováno u vchodu do budovy
obecního úřadu. Nachází se v klimatizovaném boxu a o jeho pořízení
rozhodli zastupitelé obce. O vlastní zprovoznění se postaral záchranář
p. Miroslav Kušnír, který předtím osobně přístroj prezentoval na jednání
zastupitelstva.
AED se používá v případě náhlé zástavy krevního oběhu, tedy zástavy
srdce. Je nastaven tak, že navádí obsluhu jasnými a srozumitelnými
pokyny v češtině. Obsluhou přístroje nelze ublížit, jeho použitím lze jen
pomoci. Zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv.
Vznikne obvykle nečekaně, často za plného zdraví a bez předchozích
varovných příznaků. Statistiky v ČR referují o zhruba 35 000 lidí, kteří
ročně zemřou na srdeční zástavu. Až 94 % by se dalo zachránit v případě
včasného podání výboje defibrilátorem.

V případech, kdy je operátorem vyhodnocena situace volajícího jako
vhodná k využití defibrilátoru, odchází na telefon unikátní čtyřmístný
kód v podobě zprávy, ale je předán i slovně. Jde o telefon, z kterého je
voláno na číslo 155. Zadáním kódu na klávesnici boxu dojde k jeho
otevření. Po zapnutí přístroje probíhá přesné hlasové navádění
zachránců z řad laické veřejnosti, a to krok za krokem, právě při záchraně
postiženého. V boxu se nachází také dětské elektrody a další praktický
pomocník, asistent nepřímé srdeční masáže Beaty. Toto malé zařízení,
připomínající barevný hokejový puk, se umisťuje mezi dlaň zachránce
a hrudník pacienta, přičemž se pokládá na obnažený hrudník
postiženého na spojnici bradavek v druhé třetině hrudní kosti více vlevo.
V případě, kdy je stlačení dostatečné, vydává kontrolní zvuk, neboť
právě ten je garantem správné a účinné hloubky pro stlačení srdečního
svalu. V opačném případě se neozve nic – což je signál o nesprávně
prováděné masáži srdce.

AED neboli automatický externí defibrilátor

O umístění našeho AED je informováno operační středisko IZS,
vč. letecké záchranné služby. K evidenci došlo také v aplikaci Záchranka.

V případě snahy o násilné vniknutí do boxu s AED se spustí zvukový
alarm a dojde k informování na příslušná místa.

Ordinace praktického lékaře v novém
Na konci dubna došlo ke kompletní rekonstrukci vnitřního vybavení
nejenom ordinace praktického lékaře, ale také čekárny a sesterny.
Původní nábytek, v některých případech pocházející ještě z dřívější
dětské ordinace, nahradil zbrusu nový. Po předchozím pečlivém výběru
místními zdravotníky dodala a nainstalovala společnost JP-KONTAKT
z Pardubic vše nezbytné. Vše laděno do příjemné barevné kombinace
olše jantar a burgundská červená.
Vlastnímu osazení nábytku předcházela oprava a výmalba zdí, úprava
odpadního potrubí a výměna stropního osvětlení. Všem řemeslníkům
patří veliké poděkování, protože museli sladit své práce do krátkého
času a logisticky komplikovaného procesu.
Věříme, že komfortnější a estetičtější prostředí zpříjemní návštěvy
a pobyt v ordinaci všem příchozím.

Fit stezka – ve zdravém těle zdravý duch

Na jednotlivých zastaveních si můžete zacvičit na instalovaných prvcích
dle instrukcí z informačních cedulí. Doprovodná videa a další vychytávky,
jako například hádanky pro děti, můžete získat přímo na místě
nasnímáním QR kódů z info cedulí. Nebo si jen dopřejete příjemné
posezení na lavičkách. V rámci tréninku se dá samozřejmě fit stezka
absolvovat několikrát a jistě ji využijí i naši malí sportovci či děti ze školy a
školky.

Díky dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, kterou nám
zařizovala MAS Litomyšlsko, máme možnost využít dalších cílů v okolí
obce. Fit stezka má celkem čtyři zastavení a její délka činí 1,7 km. Začíná
na cestě Voštice, kousek od místa, kde se kříží s dráty vysokého napětí
(za Říhovými). Pokračuje dál směrem nad kostel a poté se stáčí na cestu
ke studánce pod Novou Vsí.

Celkové náklady činily 302 260 Kč. Dotaci jsme získali ve výši 80 %, tj. 240
104 Kč. Realizaci provedla společnost Runex – Running & Exercise s.r.o.
z Hněvotína, která má na kontě podobných instalací již vícero.

Mgr. Petr Dřínovský

Užijme si pohyb v přírodě. Podpořme naše zdraví. A zároveň, prosím,
dodržujme pravidla provozního řádu a ohleduplného chování nejenom
vůči novému vybavení, ale také vůči přírodě.

Součástí investice je několikaletý kontrakt s p. Kušnírem na lektorskou
činnost. Rádi bychom postupně uspořádali informační a nácvikové
semináře pro děti ve škole a školce, pro hasiče a zástupce dalších spolků.
Také pro pracovníky obecního úřadu, pro seniory i všechny zájemce z řad
laické veřejnosti.

sestaveno s využitím připomínek a korekcí
MUDr. Davida Dezorta a p. Miroslava Kušníra



Na svých jednáních ve dnech 30. 3., 20. 4., 18. 5. a 8. 6. 2021
zastupitelstvo projednalo a schválilo:

- Projekční přípravu obslužné komunikace v celé lokalitě „K3“.

- Příspěvek na spoluorganizaci fotbalového turnaje formou technické
pomoci a financování hudební kapely ve výši do 17 tis. Kč.

ZO neschválilo:
- Uložení 10 mil. Kč na termínovaný roční vklad a uložení 5 mil. Kč

na půlroční vklad s výpovědní lhůtou u společnosti J&T Bank.

- Farma pro výkrm drůbeže: podání kasační stížnosti k Nejvyššímu
správnímu soudu proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové
(pobočka Pardubice) při splnění podmínky smysluplnosti. Obnovení
jednání se ZD Dolní Újezd o možné dohodě redukovaného záměru
výstavby farmy.

- Majetkoprávní záležitosti: prodej pozemku p. č. 1544/2, prodej částí
pozemků p. č. 1537/5, p. č. 4175/3 a p. č. 1534/2, prodej pozemku p. č.
5652, prodej částí pozemků p. č. 1297/1, p. č. 4291/2, p. č. 1303/4 a p. č.
1303/1, prodej pozemků p. č. 60/5 a p. č. 66/2, prodej částí pozemků p.
č. 4252/1 a p. č. 6331, prodej částí pozemků p. č. 4266 a p. č. 2442/4.
Koupi části pozemku p. č. 1542/2, koupi části pozemku p. č. 1300/2,
koupi pozemku p. č. 1889/2. Zřízení věcného břemene na pozemku p.
č. 4289/1.

- Bydlení pro seniory: investiční záměr a podání žádosti na projekt
„Čistá – bydlení pro seniory“ v rámci programu Ministerstva financí,
návrh nájemní smlouvy v připravovaných bytech s výši nájemného 80
Kč/m . ZO dále schválilo členy hodnoticí komise pro výběr generálního
dodavatele stavby, pořadí účastníků dle zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky a výběr dodavatele, kterým
se stala společnosti Profistav Litomyšl a.s. s cenovou nabídkou
30 391 811,37 Kč bez DPH. ZO následně schválilo uzavření smlouvy
o dílo s vybraným dodavatelem, uzavření příkazní smlouvy
s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
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- Výběr dodavatele projektu „Obnova soustavy veřejného osvětlení
Čistá“, kterým je společnost LAMA lighting technologies s.r.o.
Otrokovice s nabídkovou cenou 1 530 775 Kč bez DPH.

- Čištění odpadních vod: pořadí účastníků dle zprávy o hodnocení
nabídek zakázky „Projektová dokumentace a inženýrská činnost
na akci – odkanalizování obce Čistá systémem DČOV“ a následný
výběr dodavatele, kterým se stala společnost Projekty Vodam s.r.o.
Hranice s nabídkovou cenou 1 795 000 Kč bez DPH, vč. uzavření
smlouvy o dílo. Rekonstrukci ČOV pro objekty čp. 376 (obecní úřad)
a čp. 398 (hasičská zbrojnice, obecní byty).

- Podání žádosti o dotaci na spolufinancování projektu „Výtlačný
a zásobovací vodovodní řad obce Čistá“ z programu Ministerstva
zemědělství. ZO zároveň schválilo realizaci této akce za předpokladu
získání dotace.

- Lokality pro výstavbu rodinného bydlení: ZO schválilo využití lokality
„za Kutovými“ (zejména pozemku p. č. 2606/1) a lokality „Benátská
louka“ (zejména pozemku p. č. 7219) pro účely venkovského bydlení v
rodinných domech.

- Celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku za
rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020, a to bez výhrad. ZO zároveň schválilo smlouvu o provedení
přezkoumání hospodaření za rok 2021 s auditorkou Ing. Talířovou.

- Rozpočtové opatření č. 3/2021, kdy celkové příjmy i výdaje zůstaly
nezměněny. Došlo k úpravě předpokládaného zapojení zdrojů
minulých let na 8 940 000 Kč.

- Využití lokality „K3“ (zejména pozemku p. č. 6198) pro účely
venkovského bydlení v rodinných domech.

- Výsledky podaných žádostí z dotačních titulů Ministerstva pro místní
rozvoj.

- Informaci o zahájení výstavby domova pro seniory.
- Zrušení letošního ročníku Májové křídlovky.

- Příspěvek na provoz společnosti „Linka bezpečí z. s. Praha“.

- Farma pro výkrm drůbeže: odročení soudního řízení u Krajského
soudu.

- Rekonstrukci interiéru ordinace praktického lékaře a termín instalace
AED.

ZO vzalo na vědomí:

- Čištění odpadních vod: informaci o změně PRVKÚK obce a podání
žádosti o dotaci z Národního programu ŽP. Výsledek zadávacího řízení
na projektovou a inženýrskou činnost. Zahájení projekčních
a inženýrských činností.
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ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE

- Postup odboru výstavby a územního plánování MÚ Litomyšl při
přípravě změny č. 1 zkráceným postupem územního plánu.

- Personální změny ve stavu pracovníků obecního úřadu.

- Dotační podmínky státní a krajské dotace na dopravní automobily
JSDH.

- Otevřený dopis týkající se prodeje pozemků p. č. 982/1, p. č. 982/2
a st. p. č. 151.

- Zprávy z jednání kontrolního a finančního výboru.

ZO pověřilo:
- Radu obce: výběrem dodavatele na opravu místních komunikací

a na výstavbu herních prvků na základě předcházejících výběrových
řízení.

- Starostu: podpisem smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření
za rok 2021, podpisem smlouvy o dílo na stavbu „Bydlení pro seniory
v obci Čistá“, podpisem příkazní smlouvy na zajištění TDI a BOZP akce
„Bydlení pro seniory v obci Čistá“, podpisem smlouvy o dílo na
projekční a inženýrské činnosti akce „odkanalizování obce Čistá
systémem MDČOV“, podpisem smlouvy o dílo na projekt „obnova
soustavy veřejného osvětlení Čistá“.

- Stanovisko společnosti T-Mobile k otázce internetového pokrytí
v obci, informaci o tematickém semináři a projekční přípravě
společnosti Fortech s.r.o. v oblasti vysokorychlostního internetu.

- RO souhlasí s budoucím přesunem sběrného místa na tříděný odpad
od dolního obchodu na obecní pozemek p. č. 2250/5.

- Opravy místních a účelových komunikací v rozsahu: most u K3,
komunikace u čp. 383, u čp. 442, u čp. 256 a u čp. 46. Další úseky budou
opraveny za předpokladu získání dotace z MMR.

- Dodavatele na výměnu vstupních dveří v budově MŠ, společnost
Proplast s.r.o. Ústí n. Orlicí.

- Dodavatele sběrných nádob v rámci projektu „Čistá – kontejnery“,
společnost HITL s.r.o. Moravský Krumlov.

- Vyřazení vytipovaného hmotného majetku.

- Dodavatele na výměnu vrat, vstupních dveří a oken v hasičské
zbrojnici, společnosti Proplast s.r.o. Ústí n. Orlicí.

- Příspěvky formou daru: Domovu pod Kuňkou, Ráby – Staré Hradiště
ve výši 5 000 Kč na financování sociálních služeb pro občana obce
a Bílé holubici – mobilní hospicová péče z. s., Dolní Újezd ve výši 10 000
Kč.

- ZŠ a MŠ Čistá: Účetní závěrku za rok 2020 a převedení hospodářského
výsledku ve výši 742,21 Kč do rezervního fondu. Dále přijetí věcných
darů od Státní správy hmotných rezerv a Ministerstva vnitra
v souvislosti s pandemií koronaviru. Realizaci projektu v rámci výzvy
OP VVV, tzv. šablony. Rekonstrukci zdroje tepla v budově ZŠ. Udělení
výjimky z počtu žáků ve třídě pro školní rok 2021/2022.

Rada obce se na svých jednáních od března do června 2021 zabývala
a schválila:

- Zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 1300/3.

- Rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým došlo k úpravě celkových
příjmů na 19 667 722,76 Kč a k úpravě celkových výdajů na
29 637 722,76 Kč. Předpokládané zapojení zdrojů minulých let ve výši
9 970 000 Kč se nezměnilo.

- Zajištění autorského dozoru stavby „Čistá – bydlení pro seniory“ Ing.
arch. Vojtěchem Kmoškem.

- Příkazní smlouvu se společností Čistý Bor z. s. týkající se dotačního
managementu projektu „Výtlačný a zásobovací vodovodní řad obce
Čistá“.

- Konání společenských a kulturních akcí v kulturním domě.

- Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.

- RO doporučila řešit majetkoprávní záležitosti lokality „Benátská
louka“ po dokončení zastavovací studie oslovením dalších dotčených
vlastníků tamějších pozemků.

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

- Dodavatele herního prvku u lokality „za vodou“, společnost Bonita
Group Service s.r.o. Drásov a podání žádosti o dotaci z programu SZIF
prostřednictvím MAS Litomyšlsko.

- Místostarostu: účastí v komisi pro hodnocení nabídek veřejných
zakázek „obnova místních komunikací v obci Čistá“ a „herní
a workoutové prvky v obci Čistá“.

- Ceník pro prodej palivového dřeva s platností od 1. 5. 2021.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jak jsme zmiňovali již v minulém čísle, jedná se o zlomový okamžik, který
doširoka otevírá možnosti čištění odpadních vod individuálně –
v souladu s platnou legislativou a v souladu s ochranou životního
prostředí.
Podaná žádost o dotaci, kterou jsme odesílali koncem dubna, prochází
pečlivou kontrolou. Úředníci Státního fondu ŽP si nechali již několikrát
dovysvětlit a doložit množství podkladů. Už víme jistě, že pro
nezkolaudované objekty bez čísla popisného nebude možné podporu
získat. Předpokládaný počet ČOV se bude tudíž v řádu jednotek

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání 20. 4. 2021 schválilo
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.
Součástí je i změna koncepce likvidace odpadních vod v naší obci.
Přikládáme část oficiálního textu z tzv. karty obce: „V obci Čistá budou
odpadní vody řešeny individuálně, převážně prostřednictvím realizace
soustavy domovních (pro individuální čištění) a malých (pro skupiny
objektů) čistíren odpadních vod, které budou vybaveny monitorovací
technologií a spravovány prostřednictvím centrálního dispečinku…“ Dále
se v textu uvádí: „Za každou domovní čistírnou odpadních vod, určenou
pro individuální čištění odpadních vod, bude instalována nádrž na
předčištěnou vodu. Z této akumulační nádrže bude dle technických
možností voda odtékat přepadem do recipientu*) nebo zasakována
(včetně využití k zálivce).“

Změna PRVKÚK je úspěšně za námi. Žádost o dotaci na SFŽP (Státní
fond životního prostředí) byla podána. Došlo k výběru projektantů.

*) vodní tok Loučné (pozn.)

snižovat. Dle dostupných informací bychom měli v průběhu
následujících měsíců znát výsledky.

- V průběhu července a srpna se znovu začnou po obci pohybovat
pracovníci projekční firmy a geodeti. Pro lepší identifikaci budou
disponovat kartičkou se svým jménem a potvrzením obecního úřadu.

V této souvislosti přikládáme pár důležitých informací pro občany:

Proběhlo výběrové řízení na poskytovatele projekčních a inženýrských
činností. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Projekty Vodam
s.r.o. Hranice. Zastupitelé následně schválili uzavření smlouvy o dílo
v celkové hodnotě 1 795 000 Kč. Projekční práce již započaly přípravnou
fází a měly by trvat nejdéle do konce června 2022. V této době by mělo
být nejenom vše vyprojektované, ale také schválené a povolené
k výstavbě.

- Postupně navštíví všechny zájemce o ČOV po předchozí telefonické
dohodě.

- Bude zapotřebí, aby vlastník nemovitosti věděl, kde má v současnosti
objekt na likvidaci splaškových vod (septik, žumpa …), odkud je nátok
a jaká je u něho reálná situace ohledně trasy podzemních sítí
(vodovodní nebo plynovodní přípojka, elektrický kabel apod.).

- Pokud máte představu o tom, kam budete chtít ČOV umístit,
proberete to s projektanty přímo na místě.

- Výstupem terénní obchůzky budou podklady pro vlastní projektovou
dokumentaci.

Rádi bychom tímto požádali všechny občany, kterých se projekt týká,
o maximální součinnost a vstřícnost. Mgr. Petr Dřínovský

Rozbíhá se velký projekt „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“

- Návrhy pracovní skupiny v záležitosti „farma“.

- Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
s Pardubickým krajem na projekt „zvelebení veřejných prostranství
lidem v Čisté 2021“.

- Bezúplatný pronájem nezbytně nutné plochy pozemku p. č. 764/1
společnosti Zásilkovna s.r.o. Praha za účelem umístění automatu
k vydávání zásilek.

- Bezplatné přijetí terminálu Matra a montážní sadu od HZS
Pardubického kraje do vlastnictví obce.

- Nákup cen pro děti na branný den v hodnotě do 5 tis. Kč.

- Umístění DZ „obytná zóna“ na komunikaci vedoucí k čp. 321.

- Dopracování studie v lokalitě „K3“ pro variantu řadových domů se
zahrádkami.

- Požadavek směrem k odboru výstavby a územního plánování MÚ
Litomyšl pořídit změnu č. 1 územního plánu obce Čistá.

- RO nedoporučila rozšíření tréninkových dnů v motokrosovém areálu.
- RO nedoporučila prodej pozemků p. č. 2770/3 a p. č. 2770/2;

doporučeno bylo vypořádání pozemku p. č. 3932/1 s vlastníky, kteří
části pozemku využívají.

RO vzala na vědomí:

RO neschválila:

- Realizaci sbírky nepotřebného textilu se společností Textilní banka
z. ú.

- RO doporučila pověřit finanční výbor zmapováním aktuálních
možností zhodnocení volných finančních prostředků obce
a předložením ZO k projednání.

Zveme Vás tímto na další veřejné jednání zastupitelstva obce, které se
uskuteční 7. 9. 2021 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

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

- Zřízení platebního terminálu na OÚ, umožňujícího přijímat
bezhotovostní platby.

Pozvánka na jednání ZO

- Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na výstavbu
chodníků (etapa I.) ve výši 1 889 637,10 Kč.

- Odmítavé stanovisko vlastníka p. č. 983/3 a p. č. 983/1 vůči
odsouhlasenému prodeji obecních pozemků p. č. 982/2 a p. č. 982/1.

RO pověřila:

- Místostarostu: ve spolupráci s Mgr. Boudou z FBA a Ing. Auterskou
přípravou možných variantních řešení dalšího postupu v záležitosti
„farma“.

- Informaci o stavebních pracích na pozemku p. č. 6458.

- Starostu: členstvím v hodnoticí komisi pro výběr dodavatele sběrných
nádob v rámci akce „obec Čistá – kontejnery“. Podpisem smlouvy
o dotaci z PRV Pk. Podpisem smlouvy se společností Zásilkovna s.r.o.
o umístění Z-boxu v obci. Jednáním se Státním pozemkovým úřadem
o možném převodu vytipovaných pozemků do vlastnictví obce.
Podpisem smlouvy s dodavatelem sběrných nádob. Podpisem
smlouvy, zajišťující autorský dozor na stavbu „Čistá – bydlení pro
seniory“.

CO JEŠTĚ NOVÉHO V OBCI OBRAZEM-

Nové boxy na jídlonosiče u mateřské školy zdobí tisk z námětů
obrázkových koláží dětí přímo z mateřské školy v Čisté

Iniciativou Brlenských vznikla komunitní výsadbou nová ovocná alej v této
naší části obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

Po Velikonocích se nám k veliké radosti vrátili všichni žáci k prezenční
výuce. Nejstarší z nich i po několika měsících, a tak jsme se na jejich
návrat moc těšili. Vzhledem k tomu, že jsme malotřídní škola, tak nás
minula i rotační výuka a mohli jsme se pomalu vracet do běžného
režimu. Nejdříve nás čekalo adaptační období, kde jsme se zaměřili na
aktivity v třídních kolektivech. Cílem učitelů bylo, aby se všichni žáci cítili
bezpečně a jistě. Mnoho času bylo věnováno i otázkám, jak žáci vnímali
dobu s distanční výukou, co nového nám všem přinesla. Období, které
jsme prožili, bylo pro nás všechny náročné a jiné, ale zároveň bylo i velkou
výzvou. Přineslo nám nové zkušenosti, nové prožitky, pocity. Byla to
zkouška vzájemné tolerance a respektu nejen ke druhým, ale především
i k sobě samým. Naučili jsme se také více si vážit svého zdraví. Děkuji
všem žákům a jejich rodičům za zvládnutí distanční výuky. Děkuji také
učitelkám a všem ostatním zaměstnancům za jejich pracovní nasazení
v tomto období.

Oslava Čarodějnic byla prvním zážitkovým dnem, kdy jsme si mohli

Do života školy se opět začaly vracet akce, které pro nás byly vždy
tradiční . Akce, které nám dovolovala nařízení souvisej íc í
s epidemiologickou situací.

V polovině května jsme se přihlásili do soutěže s názvem „Slunce, jako
zdroj života“, kterou vypsal Krajský úřad Pardubického kraje. Soutěžním
úkolem bylo natočit maximálně tříminutové video, ve kterém by žáci
předvedli své vědomosti o Slunci. Po týdenní práci a zkouškách ve školní
družině jsme natočili video, které se v Pardubicích líbilo, a my se tak
mohli radovat z výhry. Odměnou je pro žáky knížka o přírodě a volné
vstupenky do Záchranné stanice Pasíčka. Odkaz na video najdete
na webových stránkách školy.

Účast v soutěži

Brlenská alej a Voštice byly nově doplněny
informačními tabulemi

Žáci 5. ročníku si na rozloučenou s místní
základní školou vysadili třešeň, která jim bude
připomínat jejich „čistecké“ kořeny

v „Čarodějnické škole“ konečně vyzkoušet i něco jiného. Sluneční
paprsky nás ráno přivítaly a pak také celé dopoledne provázely při plnění
různých úkolů. Po svačince, ke které nám paní školnice připravila pizzu,
přišlo na řadu řešení matematických a logických úloh a asi
dvoukilometrový okruh v přírodě. Jeho součástí bylo také poznávání
rostlin a živočichů připravené ve stráni nad hřbitovem. Celý okruh končil
u školy na dětském hřišti, kde byly připraveny kvízy, přesmyčky a další
zábavné úkoly. Tento den byl pro všechny velmi příjemným zážitkem.

ZPRÁVY Z LESA

Takže základním úkolem vlastníka/hospodáře je vybudovat onu
správnou zásobu (= mít co největší množství „správně velkých“ válců…).
Tady se to ale komplikuje – pokud bychom čekali na co největší množství
co největších válců, nemohli bychom nic těžit/získávat z lesa žádný
užitek, a pak by zas najednou bylo toho dříví až příliš. Tím se dostáváme
k optimální produkční zásobě, která by kromě maximální produkce měla
také nabízet vyrovnanost produkce a její stabilitu – a té nedosáhneme
ani monokulturou, ani vytvářením odkrytých porostních stěn
využíváním holosečí…

Otázkám správné (tedy co nejvyšší a zároveň trvale udržitelné) výše
těžeb se věnuje specializovaná lesnická disciplína zvaná hospodářská
úprava lesa. Protože je specializovaná, je dost složitá (a opačně,
samozřejmě). Jejím jednoduchým výstupem je těžební předpis
(maximální výše těžeb) stanovený v lesním hospodářském plánu
či hospodářské osnově (u malých vlastníků do 50 let). Často citovaná
poučka zní „vytěžit maximálně tolik, kolik přiroste“. Její citovanost ale
není zdaleka zárukou správnosti – platilo by to v případě, že „náš“ les už
produkuje správný (pokud možno optimální a co nejvyšší) přírůst.
To určitě neplatí, pokud je les přetěžený (má malou zásobu). Pro lepší
přiblížení jednoduchá otázka: Kolik materiálu přiroste na vánočním
stromku a kolik na vzrostlém smrku? Dříví přirůstá na obvodu kmene, tj.
zjednodušeně na povrchu válce, tj. který válec je větší a má větší povrch?

Těžby a přetěžby v hospodářských lesích
Obloukem jsme se tedy vrátili k nějakému optimálnímu „tvaru“ lesa –
pestřejší směsi dřevin, která zajistí koloběh živin, biodiverzitu
a mechanickou a biologickou odolnost a různě velké stromy vytvářející
pestrou strukturu, která podpoří pozitivní vliv směsí a dokáže zlepšit
technické parametry dříví.
A jak „budujeme“ zásobu v čisteckých lesích? Povolená maximální těžba
v letech 1999-2008 byla 12 300 m , o deset let později 15 520 m a pro
období 2019-2028 máme povoleno těžit 18 720 m . První dva kůrovcové
roky (2019 a 2020) jsme přestáli z pohledu zásob hezky – i když jsme
těžili jen kůrovce a škody větrem, vytěžilo se jen cca 70 % z ročního podílu
etátu a teď po dramatickém zvýšení cen začneme chvilku s rozmyslem
plnit obecní kasu.

3 3

3

odborný lesní hospodář obce Čistá
Ing. Milan Hron,

A co na to hospodářská úprava? Inu, dosud si vystačila s relativně
jednoduchými šablonami a vzorečky pro odvození těžeb v pasečných
lesích monokulturního typu (a jedním univerzálním vzorcem pro
„divočinu“ – tedy lesy pestřejší), ale protože se ukazuje, že další cesta
v lesnictví povede jinudy, i ona se vyvíjí a před vydáním je nová vyhláška
o hospodářské úpravě lesa. Trvalo to dvacet let ji prosadit, ale radujte
se – i ona napomůže k vytváření lesů lépe odpovídajících rychle se
měnícím podmínkám.

Dětské hřiště „Čistecký had“ na spodním konci
je dokončeno
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V předposledním týdnu školního roku proběhlo na školní zahradě již
tradiční „Rozloučení se školním rokem“ spojené s pasováním na páťáky
a rozloučení se s žáky 5. ročníku, kteří naši školu opouštějí. Akce byla
zahájena prázdninovými písničkami a předáním pamětních dárků.
Následovaly soutěže na školní zahradě nejenom pro žáky, ale také pro
rodiče. Jako poděkování za spolupráci v celém školním roce bylo
připraveno občerstvení na grilu, které nám připravil pan Pavel Klusoň.
Moc mu za pomoc děkujeme a poděkování patří i všem ostatním, kteří
nám pomohli s organizací této akce. Děkujeme i všem rodičům za účast
a hezká slova, která jsou pro nás tou největší odměnou.
I v tomto školním roce jsme se dočkali přespávání ve škole, které letos
proběhlo po této akci. Poprvé ve škole přespávali stateční prvňáčci, kteří
vše zvládli na zlatou jedničku. Páteční dopoledne pak bylo ve
sportovním a kouzelnickém duchu. Osm sportovců odjelo reprezentovat
naši školu na Bambini Cup 2021 do Dolního Újezdu. Odtud si všichni
přivezli medaili, sportovní zážitky a nechyběl ani pohár, který je vystaven
ve škole. Děkujeme dětem za jejich sportovní výkon.

Dětský den jsme oslavili s našimi žáky v úterý 1. června. Nejdříve si žáci 5.
ročníku na rozloučenou s naší školou vysadili třešeň, která jim bude
připomínat jejich „čistecké“ kořeny. Hned potom nás čekaly sportovní
hry a soutěže, kterých jsme si naplno užívali na místním sportovním
hřišti. V šesti různých disciplínách změřili své síly a zároveň měli
možnost vyzkoušet své sportovní nadání, vytrvalost a obratnost.
Za jejich výsledky a nadšení byla pro všechny žáky připravena sladká
odměna, a především veliká radost z krásně prožitého dne.

Do školy k nám na návštěvu přijel také v tento den pan kouzelník Jiří
Krejčí, který předvedl svá kouzelnická čísla a vykouzlil především úsměv
na dětských tvářích.

Ve středu 30. června proběhlo slavnostní rozloučení se všemi žáky.
Po rozdání vysvědčení v jednotlivých třídách následovalo rozdání knih,

V úterý 29. června jsme odjeli na školní výlet do Záchranné stanice
Pasíčka, kde jsme si prohlédli všechna zachráněná zvířata. Poutavé
vyprávění zaměstnanců stanice a příběhy zvířat vhodně doplnily učivo
přírodovědy a prvouky. Zároveň všem ukázalo praktickou stránku
záchrany zraněných živočichů. Výlet byl po dlouhé době první celoškolní
akcí, kterou si všichni žáci užili naplno.

Dětský den

Také my chceme touto cestou popřát všem příjemné prázdniny
a krásnou dovolenou plnou sluníčka a krásných rodinných zážitků.

jako ocenění nejlepším žákům. Do školy se s námi přišel rozloučit pan
starosta, který poděkoval za práci dětem i dospělým a všem popřál
krásné prázdniny.

Odcházejícím žákům pátého ročníku přejeme hodně štěstí do dalších
školních let a pěkné vzpomínky na naši školu.

za kolektiv základní školy Miloslava Siglová

Loučení se školou za zvuku zvonů

David Bačovský, Karolína Kuřová, Edita Minářová, Adam Nepraš,
Barbora Šemorová, Eva Vojáčková a jejich učitelka Martina Zahálková

Tradiční akcí se stalo loučení páťáků se školou z věže místního kostela.
Letos to bylo zvláštní tím, že nás provázeli hned dva zvoníci – kromě
pana Pavla Kuře nás zasvětila do práce zvoníka jeho dcera Karolínka,
která se se školou loučila také. Je symbolické, že v době, kdy se děti
vydávají do okolních škol, slyší srdečné vyprávění o historii a práci
nadšenců. Pan Kuře si od nás zaslouží obrovské poděkování za možnost
zazvonit si na rozloučenou na zvon a vyprávění plné lásky k rodné obci.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Květen patří každoročně našim maminkám. Tradiční besídka se ani letos
nekonala, ale my jsme neusnuli na vavřínech a připravili jsme
maminkám překvapení. V místním rozhlase se druhou květnovou neděli
rozezněly dětské hlasy a kdo nastražil uši, poznal, že děti nazpívaly
maminkám k svátku veselou písničku: „Naše milé mamky, dávají nám
mňamky“.

Uzavření mateřské školy z důvodu vládního nařízení s sebou přineslo
neradostnou náladu. Paní učitelky chodily na pracoviště, aby zajišťovaly
distanční výuku pro předškolní děti, ale připravovaly i náměty na
činnosti pro děti mladší. Distanční vzdělávání pro předškolní děti byla
nová zkušenost nejen pro paní učitelky.
Pro děti jsme vymýšlely takové vzdělávací aktivity, které by děti mohly
v domácím prostředí bavit. Dále zábavné činnosti, do kterých se mohli
zapojit i ostatní členové rodiny. Jedna z nich byla „VÝSTAVA NA PLOTĚ“,
která byla zároveň vědomostní poznávačka o jarních květinách. Hurá,
s pomocí dětí jsme jaro, a hlavně sluníčko nakonec přivolali.
Velikonoční čas trávily děti s rodiči doma. Pro zpestření těchto svátků
jsme s p. učitelkami připravily „JARNÍ STEZKU PO ČISTÉ“. Účastníci měli
za úkol vydat se dle mapy, plnit úkoly a Ti nezdatnější došli až k cíli, kde
na ně čekala odměna. Děkujeme tímto paním prodavačkám z prodejny
potravin za spolupráci s odměnami.
Velké poděkování patří rodičům, kteří s námi v době uzavření MŠ
komunikovali, spolupracovali a pomáhali svým dětem s činnostmi.
Školka se po pár týdnech zase mohla otevřít a věci se pomaličku začaly
vracet do normálu. Zjistily jsme, jak statečné děti ve školce máme –
testování? Všichni dáme!
S prvními navrácenými dětmi jsme oslavily „ČARODĚJNICKÝ DEN“. Děti
si vyzkoušely netradiční soutěže a pokusy. Pomocí zaklínadla si mohly
také něco vyčarovat: „Čáry máry, ať jsou ve školce zase všechny děti!“

Měsíc červen byl ve znamení veselých akcí nejen v mateřské škole. Den
dětí jsme oslavili „ŠIPKOVANOU“, pohádkou Z pralesa a nanuky. Starší
děti vyrazily na mini výlet do Litomyšle, kde poznávaly místní památky.
Zámek, Klášterní zahrady a hřiště u Smetanova domu se dětem líbily
nejvíce. Mladší kamarádi cestovali tematicky ve školce. Podívali se na
skok k moři a pozvali do školky zvířátka ze zoologické zahrady.

Maminkám patřila i zahradní akce „Láskovník, aneb Strom plný srdíček“.
Maminky plnily jednoduché aktivity se svými dětmi. Podobná akce
určená tentokrát tatínkům se konala i v červnu – ano i tátové slaví svůj
svátek! Zatloukání hřebíků, převezení dříví v kolečku či složení malého
letadélka si vyzkoušely děti se svým tátou. Odměnou tatínkům bylo
užitečné kladívko, protože „Když to neopraví táta, tak nikdo“.

Poslední akce ve školce patřila našim předškolákům. Loučení se školkou
bylo v duchu veselých dětských písniček a dobré nálady. Hudební
vystoupení si pro děti připravili muzikanti Vašek a Míra. Předškoláci
si užili zahradní slavnost a naplnili bříška různými dobrotami. Všem
11 dětem přejeme úspěšný nástup na základní školu a mnoho nových
kamarádů!
Rodičům i dětem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a pohody,
nezapomenutelná dobrodružství a krásné výlety.
Na závěr bych ráda upřímně poděkovala všem zaměstnancům mateřské
školy za jejich pozitivní, profesionální, a především srdečný přístup
ke svému povolání. za kolektiv MŠ Mgr. Jitka Řeháková

Dopravní hřiště u školky moc rádi využíváme. Přivítali jsme tam i Policii
ČR, která dětem zopakovala pravidla bezpečného chování na přechodu
pro chodce, při jízdě na kole atd. Zájem o toto povolání je zase o kousek
vyšší (alespoň v naší školce) Červen patřil k našemu překvapení k měsíci
s vysokou nemocnosti dětí. Některé akce jsme museli bohužel zrušit či
jinak zaimprovizovat.

.
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Předškoláci: Klárka Čapková, Adélka Hárovníková, Štěpánek Vojáček, Rozárka Skalická, Alenka Kuřová, Matyášek Kmošek, Adélka Kutová, Khrystýnka
Riabchii, Evička Hubinková, Magdička Kolářová, Honzíček Štyndl
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SPOLKY

TJ SOKOL
Mladší a mini přípravka

trenéři mladší a mini-přípravky

Na Den dětí 1. června k nám zavítali létající trenéři. Tato náborová akce „Můj první gól“, která je podporovaná Fotbalovou Asociací České republiky, byla
zajímavým přínosem pro náš klub. Pro nové zájemce trenéři připravili zajímavé dovednostní hry. Akce splnila svůj cíl. Do našeho týmu přišly čtyři nové
tváře.
Mladší přípravka sehrála několik přátelských zápasů. Při většině zápasů byla rovnocenným soupeřem týmům, které hrají krajskou soutěž. Přejeme
dětem a rodičům pěkné prázdniny a těšíme se na začátek příští sezóny.

Po dlouhé přestávce, kterou zapříčinila omezení spojená s nemocí COVID-19, jsme se sešli na prvním tréninku v plném počtu. Trenéři byli počtem
příchozích dětí příjemně překvapeni. Děti byly natěšené a měly chuť trénovat. Děkujeme hlavně rodičům, že nám je s velikou ochotou svěřili a zůstali
nám věrni. Do mini-přípravky dochází 15 a do mladší přípravky 16 dětí.

KONALO SE

Svatojánské zvonění Navalis
Díky Janu Karafiátovi známe svatojánské Broučky. Díky slavnostem Navalis se 15. května navečer rozezněly po celém světě zvony k uctění památky
velkého Čecha - Jana Nepomuckého, a to v kostelích a kaplích s jeho jménem spojených, tedy i u nás na Brlence. Manželům Mencákovým a panu
Lněníčkovi děkujeme za péči o nové brlenské e3.

Mgr. Pavel Kuře
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Vítání občánků
Dne 20. 6. jsme si parné nedělní odpoledne zpříjemnili setkáním u příležitosti Vítání občánků, které se týkalo i naší Evelínky. Po pěkném projevu pana
starosty nám šikovné děti ze školky přednesly básničky. Poté naši nejmenší dostali pamětní list s dárky, maminky kytičku a tatínci lahvičku.
Nechybělo ani občerstvení a focení. Děkujeme všem, kteří se na této krásné akci podíleli.

Andrea a Jaroslav Vodehnalovi

Odpojujeme se, nejsme online…

Mgr. Pavel Kuře

Když se ve čtvrtek 1. září 2016 krátce před osmou ozval největší zvon v Čisté k zahájení nového školního roku, stalo se tak za mnohasetletou historii
naší obce poprvé. Ten den zasedli poprvé do školních lavic nyní končící páťáci. Od té doby povyrostli na těle i na duchu, na domácí půdě nabyli
kompletní základy vzdělání pro celý další život a zdokonalili se v oboru donedávna neznámém – v distanční „online“ výuce. A než se naposledy odpojili,
rozhoupali si koncem června při tradiční VIP prohlídce kostela a věže starý devítimetrákový zvon, tentokrát již sami…
Chci poděkovat jako rodič všem pedagogům a pracovníkům školy a školky za vaši snahu, vynalézavost, vytrvalost a trpělivost s našimi dětmi, zvlášť
ve složité době posledního 1,5 roku. A chci vám popřát zasloužené pohodové prázdniny. Davidovi, Karolíně, Editě, Adamovi, Barče a Evče přeji dobrý
start a dobrou partu v šestce a když už nemůžete být online se školou čisteckou, zůstávejte online s naší drahou Čistou!
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Nezávazné konzultace s dodavatelem energií
Obchodní zástupce společnosti Bohemia Energy nabízí občanům obce
možnost nezávazné nabídky dodávky elektřiny a plynu.
Vzhledem k tomu, že obec bude od příštího roku odběratelem od BE, mají
všichni občané možnost získat velkoobchodní ceny i pro své domácnosti.
Jestliže vás nabídka zaujala, kontaktujte přímo p. Jakuba Švece na tel.
724 383 490 nebo emailu jakub.svec@os-bohemiaenergy.cz a sjednejte si
osobní schůzku přímo v obci.

Poděkování

Mgr. Petr Dřínovský

Tímto oficiálně děkuji p. Igoru
Hollerovi za dar mnoha desítek
knižních svazků obci Čistá. Část z nich
poputuje do obecní knihovny, část
využi j í ve škole , část směřuje
do čekárny ordinace lékaře. Ostatní
knihy si jistě také najdou svého
čtenáře.

JINÉ

Publikace k poctě legionáři Augustinu Kmoškovi

Bc. Jindra Lavrenčíková, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

12. srpna 2021 uplyne 105 let ode dne, kdy byl v Záhřebu na základě rozsudku rakouské vojenské
justice popraven český legionář Augustin Kmošek.

Beseda ve spolupráci s Chorvatskou akademií věd a umění a Chorvatsko-českou společností
připravuje k příležitosti 105. výročí úmrtí čisteckého rodáka vydání publikace, ve které shrne
dosavadní zdroje archivního bádání. Zmíněné organizace doufají, že výsledná práce bude
důstojnou poctou života a vojenské kariéry Augustina Kmoška.

Narodil se 24. prosince 1889 v obci Litrbachy (dnes Čistá). Dokončil školní docházku a začal, dle
vzoru svého otce, vykonávat mlynářské povolání. Po zahájení 1. světové války byl v srpnu 1914
mobilizován a poslán s vysokomýtským 98. pěším plukem na ruskou frontu. Tam byl 18. prosince
téhož roku Rusy zajat, ovšem rychle se přihlásil do České družiny – dobrovolnické formace carské
armády bojující proti Rakousko-Uhersku, a zároveň zárodku pozdějších československých legií.
V bitvě u Gorlice byl v květnu 1915 raněn, zajat Němci a předán rakouskému velitelství. Protože mu
za vlastizradu hrozil trest smrti, vydával se v zajateckém táboře za Poláka Andriju Boberova. Byl
přidělen k různým pracím v Budapešti, Bělehradě a Orahovici, odkud následně utekl. 1. srpna 1916
byl zadržen četníky v chorvatském Osijeku a na základě vlastního přiznání předán armádě. Soud
proběhl 12. srpna v Záhřebu. Augustin Kmošek byl ve stejný den odsouzen k trestu smrti
oběšením, později změněnému na zastřelení. Nepomohly ani přímluvy, ani přidělený advokát dr.
Hugo Kon - Kmošek totiž tvrdohlavě trval na svém přiznání. Na smrt šel úplně klidný. Pochován byl
15. srpna na záhřebském ústředním hřbitově Mirogoj.
O hrob Augustina Kmoška se v Záhřebu již řadu let stará organizace Česká beseda, která od svého
založení r. 1874 sdružuje příslušníky české menšiny a působí v kulturních a vzdělávacích oblastech.
K příležitosti 100. výročí jeho úmrtí přichystala na Mirogoji pietní setkání, ke kterému se tehdy
připojil český vojenský přidělenec plukovník Tomáš Svozil s rodinou, s jehož pomocí byl také získán
finanční příspěvek Ministerstva obrany ČR na opravu Kmoškova hrobu.

č. 221, 11. srpna 1936.
záhřebský deník Novosti,

Zatím jediná nalezená podobizna
Foto:

Augustina Kmoška – fotografie busty,

Jak se prcek dočkal, a ještě si počká

Odpracoval toho požehnaně, a proto byl koncem minulého roku darem
jmenovce zrestaurován a dostal kompletní nové příslušenství v nejlepší
možné kvalitě. O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (neděle velikonoční) byl
v našem kostele po 99 letech konečně požehnán a pár dní poté se vrátil
na nově vybudovaný post na malé věžičce, odkud zalévá údolí svým
vysokým hlasem d3 a netrpělivě nahoře čeká na parťáka Petra. Snad se
dočká v září.
Na příštích 150-200 let dobrý. Budiž nám ke cti, že o osudech jeho autora,
broumovského rodáka zvonaře Oktáva Wintera, se v Broumově díky
bádání Čisteckých brzy dozvědí více. Je to jistojistě jediný Winter
požehnaný ve 21. století! A je náš! Ať zvoní!!!

Nejmenší z čisteckých zvonů, sv. Pavel, byl pořízen se sv. Petrem v roce
1922 jako částečná náhrada za rekvizice Velké války. Vybralo se na ně
tehdy v Litrbaších a v sousední Nové Vsi ve sbírce „dům od domu“.
Důkazem toho je i latinský nápis na plášti zvonu. Pavel prvně zazněl
o Velikonocích téhož roku. Oba zvony byly tehdy vysvěceny přímo v místě
odlití v Broumově, a ne na domácí půdě. Prý proto, že byly příliš malé…
Mezi březnem 1942 a zářím 1947 byl Pavel se svými 24 kg jediným
zvonem zdejšího kostela.

Mgr. Pavel Kuře
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PODNIKÁTE, či PLÁNUJETE PODNIKAT? Existuje možnost pomocné ruky

Zájemce nemusí ani opustit svůj dům a může se vzdělávat. Jedná se o
sérii online přednášek od zkušených lektorů z praxe. Pokud nebudou mít
zájemci čas poslouchat přednášku „na živo“, tak si ji mohou vyslechnout
ze záznamu.

Cílovou skupinou mohou být zaměstnanci, které to v současné práci
nebaví a chtěli by začít podnikat. Zajímavé to může být i pro šikovné
studenty, kteří již v době studia chtějí začít pracovat „na svém“.
Nejenom jim nabízíme AKADEMII ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ.

Možnost je samozřejmě také osobní schůzka v inkubátoru v Domě
techniky v Pardubicích, kde P-PINK sídlí. Zájemců může absolvovat
pohovor o svém záměru. Dojde tak k odpovědi, zda je reálné začít
nakládat se svým nápadem. Kontakt: info@p-pink.cz.
Pro již zavedené podnikatele je k dispozici série odborných přednášek,
„PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky probíhají online každé 3. úterý v
měsíci napříč rokem 2021 vždy od 9:00 hodin. Témata například:
podnikatelský plán, finance, komunikace, právo, marketing offline,
pojištění, měkké dovednosti, obchod a marketing online.

Paní Hanka Štěpánová, předsedkyně správní rady P-PINK a projektová
manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi
na území Pardubického kraje, představuje zajímavý projekt: „Jsme
INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším zájmem. Celý název je
Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích
v Domě techniky a organizace pracuje pro území celého Pardubického
kraje. Naším úkolem je pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich
podnikání.“

Přihlásit se lze přes webové stránky nebo přiložený QR kód. Na e-mail
zájemce jsou pak odeslány informace k probíhajícím akcím i již proběhlé
přednášky mohou být zájemcům rovněž zaslány.

Pokud potřebuje zájemce poradit, co je pro něj vhodné a jaká nabídka akcí
běží, nebo hledá kontakty, jsou k dispozici webové stránky
nebo . V široké nabídce služeb jsou také například sdílené
kanceláře, virtuální sídlo firmy atd.

p-pink.cz
FB P-PINK

P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého kraje. Aktivity jsou
hrazeny z valné části Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba
partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal i co se týče rozvoje
podnikatelského prostředí. Většina služeb je zdarma. Některé služby
jsou zpoplatněné, ovšem za velmi přívětivé ceny. Inkubátor poskytuje v
místě svého sídla podnikatelům placené zázemí formou sdílených
kanceláří (coworking). Dále je k dispozici pro jakoukoli organizaci
jednorázový či opakovaný pronájem jednací místnosti a konferenční
místnosti.
Aktivity projektu cílí také na podnikatele, kteří pomoc nepotřebují, ale
rádi by své zkušenosti předávali dál. V rámci projektu jsou vyhledáváni
další odborníci, mentoři a zkušení podnikatelé. Ti jsou pak zapojeni do
projektových aktivit a mohou tak předávat dál své získané zkušenosti.

Existující podnikatelé mohou dále využít dva programy s názvem
„odPINKni se“ a „PINKubační program“. Oba jsou určeny pro intenzivní,
komplexní a dlouhodobější systematickou práci s konkrétním
projektem, kde výsledkem je prosperující firma.

„Lékař bez hranic“

- Závod: start 11. 6. ve 24:00 hod, převýšení 5 500 m, délka trati 72 km,
limit 20 hodin.

A nyní slíbená fakta:
- Příprava na akci: 6 měsíců běhu po okolí Čisté a Trstěnice, trasy přes

Brlenku na Sněžník a zpět, 150 km měsíčně (celkem cca 900 km).

Tím dotyčným je David Dezort, všem spíše známý jako pan doktor. Ve
dnech 11. - 13. 6. 2021 absolvoval mezinárodní závod v horském
maratonu nazvaný DOLOMITI EXTREME TRAIL DXT. Soutěž se odehrála
v Národním parku Dolomiti Bellunesi (UNESCO) v Itálii. Celkově se
extrémního závodu zúčastnilo zhruba 1000 závodníků v jednotlivých
kategoriích.

- Výsledky: celkový čas 18 hod a 30 min, 57. místo ze 105 závodníků
(jediný Čech) v dané kategorii.

Tento článek vznikl proto, že jsem chtěl se čtenáři sdílet nebývalý výkon
jednoho z místních. Nutno dodat, že on sám – při své skromnosti –
nechtěl být příliš mediálně propírán. Přesto si dovolím zmínit několik
faktických údajů. Obrázek si pak udělejte sami.

Mgr. Petr Dřínovský

Nezbývá, než smeknout klobouk a pogratulovat k takovému výkonu.
Otázkou zůstává, nakolik je to zdravá aktivita, pane doktore?

V rámci duchovně kulturního festivalu barokního dědictví LITOMYŠLSKÉ DNY BAROKNÍ TRADICE

se bude část programu odehrávat i u nás v Čisté:

SOBOTA 21. SRPNA
15:00 | Čistá, kostel sv. Mikuláše

Unikátní přednáška spojená s prohlídkou nové repliky barokního zvonu Mikuláš –

největšího zvonu odlitého u nás za poslední desetiletí.

Přednáší: PhDr. Leoš Mlčák, kampanolog, památkář a historik umění.

Kostelní věží provází: Mgr. Pavel Kuře, zvoník z Čisté. Vstupné dobrovolné.
Akce probíhá za podpory obce Čistá. Více informací k festivalu najdete na http://baroknilitomysl.cz/2021.php.

BAROKNÍ ZVONAŘI V BRNĚ A NA MORAVĚ

MUDr. David Dezort

A doktor odpovídá: „Samo sebou vše, co nese v názvu extrémní, se
zdravím moc společného nemá. Nicméně příprava na závod, pravidelný
pohyb v přírodě, strečink po tréninku rozhodně zdravý je. Atmosféra byla
skvělá a nechybělo nic, co k takovému závodu patří. Dlouhá prudká
stoupání, strmé seběhy do údolí, sněhová pole, brody v řekách, jištěné
úseky, divoká příroda, úžasná panoramata a nával endorfinů v cíli! Aneb
krizi středního věku prožívá každý jinak .“
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Zdeněk Veselovský

Bohuslava Hubinková
Milada Minářová

Jaroslava Tauerová

Ilona Kučerová

Jana Andrlová
Karel Čermák
František Havlíček

Petr Šeda
Marie Štýbnarová

Václav Mazůrek

Zdeňka Vašinová

Bohuslav Kovář

Svá životní jubilea v měsíci březnu, dubnu a květnu oslavili:

Marie Siglová

Marie Mikulecká

Jiřina Brokešová

Dagmar Jůzová

Božena Benešová

Ladislav Pohanka

Helena Dudková

Vladimíra Žroutová
Emilie Říhová
Božena Šplíchalová

Jan Kadidlo

Josef Kučera

Petr Sigl

Naše obec se rozrostla o dva nové občánky:
Vojtěcha Kicukise a Kristýnu Stibůrkovou.

Rozloučili jsme se s paní Marií Košnarovou.

Dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Čas zahladí bolest… (Seneca)

Našim občanům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
a životní pohody.

Pomoc jižní Moravě

Každý dárce, fyzická nebo i právnická osoba, obdrží oficiální
darovací smlouvu, podepsanou starostou obce. Je zde tedy
100% jistota, že finanční podpora doputuje potřebným
přímo.

Třeba i my.
Dnes potřebují pomoc oni, zítra to může být někdo jiný.

Pokud se rozhodnete také vy přispět, využijte buď
bezhotovostního převodu na účet obce 1283369389/0800
(var. symbol 2021) nebo se zastavte do kanceláře obecního
úřadu. Zde můžete svůj dar poskytnout hotově nebo (nově!)
bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty.

Také u nás v obci chceme pomoci tisícům lidí na Břeclavsku,
Hodonínsku a v jiných částech jižní Moravy, kteří byli postiženi
přírodním živlem. Kromě oficiálních sbírek, které pořádají
Charity, Jihomoravský kraj a další instituce, můžete využít
zprostředkování místním obecním úřadem. Možná nemáte
úplně důvěru posílat finance ze svého účtu nebo preferujete
využití hotovosti.

Jménem všech potřebných předem velmi děkujeme.

Obec Čistá, ve spolupráci se Sdružením místních samospráv
ČR, bude v průběhu července a srpna shromažďovat finanční
příspěvky. Celkovou částku poté spravedlivě rozdělíme
a zašleme přímo konkrétním postiženým obcím.

Z-BOX se nachází vedle obchodu COOP u cesty k hasičárně.
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