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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

BYDLENÍ PRO SENIORY

RENOVACE PARKETU V KULTURNÍM DOMĚ

V předminulém čísle zpravodaje jsem vznesl přání, aby záměr vybudovat
domov pro seniory nezapadl. Opravdu se tak nestalo a pokračujeme
v dalších nezbytných krocích.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo koupi pozemků, na kterých bychom
chtěli stavět. Je zadáno geodetické zaměření. Zároveň jsme podepsali
smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. o přeložení vedení vysokého
napětí. Aktuálně se podrobně zabýváme otázkou, který typ bydlení
a v jakém rozsahu zvolit. Bezprostředně poté oslovíme architekty se
zadáním studií.
O dalším postupu vás budeme na tomto místě pravidelně informovat.
Mgr. Petr Dřínovský

Po více než sedmi letech intenzivního využívání kulturního domu se
ZO rozhodlo pro renovaci parketu ve velkém sále. Podlaha je vlivem
značné zátěže na mnoha místech poškrábaná, v nejfrekventovanějších
místech částečně prošlapaná. Povrchu samozřejmě nejvíce nesvědčí
kamínky na botách návštěvníků, nesprávná obuv a také nešetrná
manipulace se stoly a židlemi.
Renovaci zajišťuje společnost Sport Parket, Vendryně. Celkové náklady
na kompletní přebroušení a ošetření povrchu jsou necelých 100 tis. Kč.
Kéž nám parket, kter ý bude opět v dobré kondici, dále slouží
ke společenským a sportovním účelům. Záleží zejména na tom, jak se
k němu - my všichni - budeme v budoucnu chovat.

NABÍDKA INZERCE
PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
Chcete ostatním občanům nabídnout své služby nebo zboží?
Nabízíme zdarma zveřejnění inzerátů v obecním zpravodaji.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad nejlépe prostřednictvím
emailu směřovaného na obec.cista@iol.cz.

NOVÝ CENÍK NÁJEMNÉHO
V KULTURNÍM DOMĚ

Lokalita plánované výstavby

VODNÉ, KOMUNÁLNÍ ODPAD,
POPLATKY V ROCE 2019
Ceny vodného zůstávají i v tomto roce na stejné výši jako dosud, tj. 19 Kč
3
za m .
Také v oblasti plateb za komunální odpad beze změn. V naší obci se
prozatím za pravidelný vývoz popelnic neplatí.
Tříděného odpadu z kontejnerů bylo společností EKO-KOM z naší obce
v roce 2018 odvezeno více než v letech předchozích. Třídit odpad (plasty,
papír, sklo aj.) je správný trend, který alespoň částečně šetří naši přírodu.
Aktuálně třídí odpad téměř tři čtvrtiny obyvatel.
Poplatky za psy jsou již několik let stanoveny tak, že za psa staršího tří
měsíců je poplatek 60 Kč za rok a za každého dalšího v jedné domácnosti
90 Kč za rok.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Čisté
v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet
č.: 1283369389/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

ZO schválilo nové ceny nájemného s platností od 1. 4. 2019. Do té doby
se budou ceny určovat podle dosud fungující praxe. Tj. nájemné
+ vyčíslená spotřeba elektřiny, vody a likvidace odpadních vod.
Nový ceník vznikl z pečlivě zjištěných průměrných cen z minulosti.
K tomu bylo připočítáno předpokládané navýšení ceny elektřiny
a zohledněno zvýšení komfortu celého prostředí. Kuchyně byla vybavena
novou průmyslovou myčkou na nádobí, nově jsme získali výčepní
zařízení s chlazením (v malém sálu s barem je stabilní výčepní zařízení
a k dispozici je také jedno přenosné). V době vydání tohoto čísla
zpravodaje by měla být nově zrekonstruována podlaha velkého sálu
kompletním přebroušením.

ÚŘEDNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU
po, st 8–16 hod.
v ostatní dny po předchozí dohodě
Pokud potřebujete ověřit podpis nebo listinu, prosíme o domluvu
alespoň den předem. Ideálně telefonicky na 461 634 903.

v ceně nájemného je:
- nově náklady na energie (elektřina, vodné, likvidace odpadních vod)
- nově možnost využití myčky na nádobí (týká se kuchyně)
- nově možnost využití výčepního zařízení

-

stolová úprava (na základě předchozí dohody)
úklid
wiﬁ zdarma
možnost přípravy akce v předstihu (na základě předchozí dohody
a volných kapacit KD)
- možnost využití venkovního dětského i sportovního hřiště
v ceně nájemného není:
- rozbité sklo a nádobí, způsobené škody na vybavení
- zajištění ubrusů (lze dohodnout se správcem předem, cena 40 Kč
á ubrus)
Ceník je orientační. Realizace konkrétních akcí (vč. výše nájemného)
podléhá předchozímu schválení RO.

ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém (1. 11. 2018) a prosincovém
(11. 12. 2018) jednání schválilo:
- volbu starosty, místostarostky, členů rady obce a předsedů
ﬁnančního a kontrolního výboru (starostou byl zvolen Mgr.
P. Dřínovský, místostarostkou p. L. Stříteská, členy RO p. Petra
Vojáčková, p. B. Pavliš a p. J. Kučera, předsedkyní ﬁnančního výboru
Mgr. D. Jůzová a předsedou kontrolního výboru Ing. V. Simon)
- dispoziční práva k bankovním účtům p. L. Stříteské, p. B. Pavlišovi
a Mgr. P. Dřínovskému
- odměny neuvolněným členům ZO ve stejné výši jako doposud
- zbývající členy ﬁnančního výboru (k předsedkyni Mgr. D. Jůzové přibyli
p. I. Kučerová a p. P. Křivka)
- zbývající členy kontrolního výboru (k předsedovi Ing. V. Simonovi
přibyli p. M. Briol a Mgr. P. Kuře)
- metodiku pro poskytování neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce
- nový ceník pronájmů v kulturním domě; platný od 1. 4. 2019
- prodej obecního pozemku č. 4287/4 o výměře 298 m2
- prodej obecních pozemků č. 3932/15, 3932/14 a 3932/16 o celkové
výměře 572 m2 a současně koupi pozemků č. 2927/2, 2928/2, 2928/3
a 2929/3 o celkové výměře 247 m2
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- prodej obecních pozemků č. 3835/10 3835/7 o celkové výměře 527 m
2
a současně koupi pozemku č. 6598/2 o výměře 163 m
- záměr prodeje pozemků nebo jejich části č. 2293/3 a 2293/5 o celkové
výměře 1099 m2
- koupi pozemku č. 568/2 o výměře 1545 m2 a části pozemku č. 568/1
- rozpočtové opatření č. 8 na straně příjmů o 4 089 320 Kč (hospodaření
v lese, přijaté dotace, nájemné, fakturace apod.) a na straně výdajů
o – 3 849 000 Kč (úprava rezervy na investice)
- rozpočet obce na rok 2019 a jeho závazné ukazatele
- dar Městskému úřadu v Litomyšli ve výši 54 tis. Kč na podporu
projektu „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území
ORP Litomyšl“
- dar Charitě Nové Hrady ve výši 5 tis. Kč na částečné krytí provozních
nákladů poskytovaných sociálních služeb
- příspěvek TJ Sokol ve výši 81 tis. Kč na podporu sportovních
a volnočasových aktivit dětí a mládeže za rok 2018
- p ř í s p ě v e k S D H v e v ý š i 49 t i s . K č n a p o d p o r u s p o r t o v n í c h
a volnočasových aktivit dětí a mládeže za rok 2018
ZO pověřilo:
- radu obce předložením návrhu nového jednacího řádu ZO
- radu obce schvalovat rozpočtová opatření v rámci závazných
ukazatelů a následně informovat ZO
2

ZO vzalo na vědomí:
- informace o výsledcích petice proti výstavbě farmy pro výkrm drůbeže
- záměr opravy místní komunikace od čp. 30 k čp. 250 a vznikající studii
k tomuto záměru
- priority, které doporučila RO (viz níže)
Jednání zastupitelstva jsou veřejná, anonymizované zápisy z jednání
jsou zveřejněné na webových stránkách, kompletní zápisy pak na
obecním úřadě.
Rada obce se na svých listopadových a prosincových jednáních
zabývala a schválila:
- společenské akce spojené s adventem a koncem roku (adventní
výstava, Peklo v hasičárně, rozsvěcení vánočního stromu,
předsilvestrovské posezení, silvestrovský ohňostroj)
- kulturně společenské akce (vítání občánků, slavnostní předání
hasičské stříkačky, Babský bál)
- vydání mimořádného čísla obecního zpravodaje
- odměny dobrovolníkům za rok 2018
- pachtovní smlouvy na rok 2018 a další
- vznik kulturní komise (v čele s p. P. Vojáčkovou), pracovní skupiny pro
čištění odpadních vod a vodní hospodaření (v čele s p. J. Kučerou),
pracovní skupiny bydlení pro seniory (v čele s p. L. Stříteskou)
- smlouvu o odběru elektřiny a zemního plynu na všech odběrných
místech obce se společností ČEZ Distribuce na rok 2019
- nařízení č. 1/2018 vymezující úseky místních komunikací, kde nebude
zajišťována zimní údržba
- pořádání společenských i soukromých akcí zájemců v kulturním domě
v roce 2019
- uzavření smluv s odborným lesním hospodářem a lesním správcem
na rok 2019
- smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o realizaci přeložky
vysokého napětí
- pojištění osob i majetku JSDH
- rozpočtové opatření č. 9 na straně příjmů o – 500 000 Kč
- rada obce doporučila jako priority zejména: bydlení pro seniory, čištění
odpadních vod, veřejné osvětlení, cesta kolem střediska ZD aj.
Jednání rady obce jsou neveřejná. Zápisy z jednání jsou ukládány na
obecním úřadě, pro své potřeby je dostávají k dispozici zastupitelé obce.
Pozvánka na jednání ZO
Zveme Vás tímto na veřejné jednání zastupitelstva obce, které se
uskuteční 22. 1. 2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Mgr. Petr Dřínovský

ČISTÁ ZMĚNILA KAPITÁNA
Po 26 letech došlo ve vedení obce k výrazné změně. Na postu starosty vystřídal Bohumila Pavliše Petr Dřínovský. Věřím, že je to okamžik, kdy
je dobré se ohlédnout za sebe a zhodnotit, co všechno se za tu dlouhou dobu povedlo (a třeba i nepovedlo). Věřím také, že je to správný okamžik
pro to, abychom se podívali, kam bychom chtěli v následujících letech obec posunout. Dovolil jsem si proto položit oběma starostům několik
otázek. Nemohou pokrýt všechny oblasti - a jistě by vás napadly i otázky mnohem lepší. Věřím však, že nechají nahlédnout do příběhu, který
píšeme vlastně my všichni – do života naší obce….

NĚKOLIK OTÁZEK PRO KONČÍCÍHO STAROSTU OBCE BOHUMILA PAVLIŠE
Pane starosto, v čele obce jste stál 26 let, tedy více než čtvrt století.
Za tu dobu se Čistá hodně změnila. V čem spatřujete její největší
proměnu?
Bylo to ještě déle. V nejužším vedení obce jsem byl od roku 1990 a za tu
dobu se změnila úplně ve všem. A to ani nemyslím to, že podle statistiky
nás za ty roky téměř 200 přibylo a trochu jsme zestárli. S nostalgií
vzpomínám na ty desítky dobrých lidí, kteří psali historii naší obce
a předešli nás na věčnost. Myslím na stovky dětí, které se nám narodily
a vkládáme do nich všechny svoje naděje a budoucnost. Ale Vy asi máte
na mysli to, co je vidět a ptáte se na dávnou minulost, co můžeme
posoudit pouze my pamětníci, tedy pokud si něco pamatujeme. Čistá se
alespoň podle mého názoru proměnila zcela zásadně. Bývala to šedivá
a oprýskaná pohraniční obec, kde nefungovalo téměř nic. Opakovaně se
řešily neustálé i několikadenní odstávky vodovodu, hromadící se odpadky
okolo kontejnerů, které nikdo neodvážel. Dilema, zda zaplatit mzdy nebo
fakturu za elektriku se stalo dávnou minulostí. Čistá se stala dobrým
místem k žití.

a přeměnu zchátralých a nevyužívaných zemědělských objektu (K 77 a K3)
na objekty občanské vybavenosti, se mi nepodařilo prosadit ani po dvou
desítkách let. Za zcela zásadní ovšem považuji zastavení projektu
Odkanalizování obce. Toto rozhodnutí výrazně ovlivňuje, a ještě dlouho
bude, veškerý rozvoj obce. Ani po téměř 5 letech nemohu říci, že by se
podařilo sblížit názor veřejnosti na možnosti čištění odpadních vod
s názory odborníků a státní správy. Toto považuji také za nejtěžší
a nejdůležitější úkol nového vedení obce.

Vesnice se změnila i po stránce výstavby a oprav obecního majetku.
Kdybyste měl jmenovat tři největší počiny v této oblasti, které by to
byly?
Vyjmenovat tři nejdůležitější, to asi nesvedu. Ale vím, že se nám jako
jedněm z prvních podařilo získat všechen obecní nemovitý majetek (lesy,
pozemky, budovy) a ujmout se jeho správy. Podařilo se dobudovat
nejnutnější a velmi efektivně fungující infrastrukturu. Daří se udržovat
v dobrém stavu všechny obecní budovy, a dokonce si troufnu říci, že ve
škole a školce se vytvořilo tak pěkné a milé prostředí, že nám ho mohou
leckde závidět. Za velmi významný považuji také fakt, že jsme doslova
na poslední chvíli zachránili to, co se v minulosti nejvíc zanedbávalo nebo
dokonce úmyslně ničilo – památky. Zapomenout nelze ani na „kulturák“,
který se v posledních sedmi letech stal centrem a srdcem života v obci
a okolí. No, která obec nebo i město hostí 7 plesů za sezónu? Za zmínku
určitě stojí i počin, kterého si mnoho spoluobčanů ani nepovšimlo –
realizace Komplexních pozemkových úprav, které po mnoha desítkách
let upřesnily a dokončily poválečné příděly majetků a restitucí
z devadesátých let. Důležitá je i skutečnost, že obec v tuto chvíli disponuje
ﬁnanční rezervou téměř 50 milionů korun, která umožňuje obci zvažovat,
připravovat a ﬁnancovat i velmi ambiciózní projekty.

Který problém, z těch, co jste řešil, považujete za nejobtížnější a proč?
Byly to ty problémy, které žádné řešení neměly, protože chyběla vůle je
řešit. Především sousedské a rodinné spory, hádky a rvačky. Také bylo
složité naplnit přehnaná očekávání o všemohoucím a vševědoucím
starostovi, který umí splnit všechna hlasitá přání některých spoluobčanů.
Tato rozhodnutí byla těžká právě proto, že vůbec nebylo jasné, kolika
dalším to uškodí

Je něco, co jste chtěl uskutečnit a nepovedlo se to?
Toho je strašně moc. Některé nápady jsem se neodvážil s ohledem
na aktuální složení zastupitelstva ani prezentovat, natož prosazovat.
Další, jako třeba projekt úpravy údolí a nivy Jalového potoka nebo využití

Z čeho máte za dobu svého působení ve funkci starosty největší
radost?
Možná to bude znít hloupě, ale pokud mám odpovědět upřímně
a pravdivě, tak z toho, že se nám k nejstarší Lidušce narodily ještě čtyři
zdravé děti a zatím to vypadá, že by z nich ze všech mohli být slušní
a užiteční lidé. A pak také z toho, že jsem mohl být u toho, jak se po roce
1989 naše obec měnila a rozvíjela a že jsem tomu mohl pomáhat a snad
jsem příliš nepřekážel.

Čeho jste si na lidech, s nimiž jste měl možnost spolupracovat, nejvíce
vážil?
No, právě ochoty spolupracovat, většinou ochotně a nezištně. Kritiky,
pokud byla myšlena upřímně a nejenom pro potřebu kritizovat. Tolerance
a schopnosti hodnotit práci nejen podle výsledku, ale i podle úsilí
a námahy práci věnované.
Kdybyste měl něco popřát novému starostovi, co by to bylo?
Petrovi jsem již popřál na ustavující schůzi při předávání obecních insignií
a „služby“ starosty. Bylo to myšlené upřímně a velmi vážně a nevím, co k
tomu dodávat nebo na tom měnit. Popřál jsem mu, aby dokázal najít dost
síly nést tu obrovskou odpovědnost, která často tíži na prsou jako balvan a
nedá v noci spát. Popřál jsem, aby ho ta krásná a smysluplná práce vždy
naplňovala, ale nikdy nepohltila. Přál jsem mu bystré smysly a dobrou
mysl, aby zvládal rozlišovat dobro a zlo. Aby nacházel dost pokory sloužit i
lidem, kteří ho možná již dnes upřímně nenávidí. Moc bych mu přál, aby
vždy nacházel pochopení u Jany a u dětí.

NĚKOLIK OTÁZEK PRO NASTUPUJÍCÍHO STAROSTU OBCE PETRA DŘÍNOVSKÉHO
Petře, ujímáš se starostování po Bohumilu Pavlišovi, který stál v čele
obce 26 let. Cítíš v tom nějaký závazek, případně v čem a proč?
Stando, předně děkuji za tenhle nápad s otázkami. Myslím, že je fajn být
od prvopočátku co možná nejsrozumitelnější…
Jestli cítím závazek? No samozřejmě, obrovský. Samo rozhodování, zda
se o tento post ucházet, nebylo snadné a trvalo hodně dlouho. Probírali
jsme to zejména s mojí Janou ze všech stran. Vnímám to rozhodnutí jako
službu, jako závazek vůči všem Čisťákům, vůči všem povinnostem, které
mě naplno zasáhly a vůči své rodině. Proč? Protože se v životě snažím
dělat věci zodpovědně. Jsem zvyklý a připravený nést odpovědnost. A to je
velký závazek.
Zároveň bych tímto rád poděkoval Bohoušovi Pavlišovi za jeho
dlouholetou službu Čisté. Vážím si toho.
Jaký sis stanovil cíl (případně cíle) pro své funkční období, čeho bys
chtěl dosáhnout, co bys chtěl změnit?
Cílů je víc. Ten nejdůležitější je, abychom se tady měli pospolu dobře.
Je jasné, že není možné, aby vždycky a všem všechno vyhovovalo. Jak se
praví v jedné pohádce: „Jeden holky, druhý vdolky“. Věřím v dohody,

v otevřenost a lidskou ochotu. Ve všech mých předchozích pracovních
působeních se to vždycky vyplácelo.
O svých představách, cílech a plánech potřebuji a chci mluvit s kolegy
z obecní rady a zastupitelstva. Radit se s nimi a nacházet shody. Jde
o partu různorodých osobností, které si místní zvolili a kterým dali důvěru
– a u kterých vnímám snahu být naší obci užiteční. To je moc dobře.
Určitě se budu snažit, abychom společně připravili a zahájili výstavbu
bydlení pro seniory, dotáhli do ﬁnále pořízení hasičské stříkačky
a víceúčelové hřiště TJ Sokol. Nutně se budeme v tomto volebním období
zabývat čištěním odpadních vod v obci… Chtěl bych nabídnout mladým
lidem pozemky pro výstavbu rodinných domů. Možná se na konci tohoto
volebního období dočkáme tisícího obyvatele Čisté.
Mým letitým polotajným snem je vyhlídková věž. A v neposlední řadě, coby
vodák, bych si moc přál, aby v Loučné zase tekla voda. To je ale asi spíš
z říše snů …
Jak (jakými cestami) chceš tohoto cíle/těchto cílů dosáhnout?
Otevřenou komunikací s lidmi, spoluprací se zastupiteli, pracovitostí
a neochotou smířit se s větou typu: „… to nejde.“
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Jaké budou tvé první kroky?
Už proběhly. Bylo jich tolik, že si vlastně nevybavuju, které byly ty první.
Převzali jsme s Lenkou Stříteskou, novou místostarostkou, agendu,
novelizovali na mnoha místech podpisové vzory. Pak jsem absolvoval
několik kontrolních dnů na hřišti a v THT v Poličce, zúčastnil se pár školení
a širších setkání se starosty, s některými kolegy sestavoval návrh rozpočtu
na další rok, zúčastnil se jednáních obecní rady a hlavně začal vyřizovat
každodenní pracovní povinnosti – a že jich není málo. Rád bych také
navštívil postupně všechny starosty v sousedních obcích. Zatím se mi to
podařilo u trstěnického Romana Kmoška.
Musím na tomto místě také poděkovat všem obecním pracovníkům, se
kterými jsem se v těch úplných začátcích potkával. Stále jsem je zahrnoval
otázkami, stále po nich něco chtěl a požadoval. Byli vstřícní, ochotní
a snaživí. Děkuji.
Jistě přijdou i problémy, těžkosti. Máš nějaký recept, jak je zvládnout?
Pokud bych takový recept měl, nechal bych si ho patentovat a založil
si e-shop?

Pracoval jsem ve škole jako učitel, ve středisku výchovné péče jako
speciální pedagog a ředitel. Ve školství jsem strávil 20 let. Znáš to,
Stando, coby učitel a zástupce ředitele, velmi dobře sám, že i zde není
o nejrůznější problémy nouze. Vyplatilo se mi před problémy neutíkat,
nevyhýbat se, ale zároveň je nezlehčovat. Bohužel jsem se ve své práci
setkal i se situacemi, které neměly v danou chvíli řešení … Kde není vůle,
není cesta.
Kdybys měl nyní něco občanům obce popřát, co by to bylo?
Toto číslo vychází jako první v roce 2019, takže bych Vám, milí Čisťáci, chtěl
popřát fajn rok. Přeji Vám, aby se Vaše očekávání naplňovala a vaše snaha
se smysluplně zúročovala. Zároveň přeji mnoho vzájemného porozumění
a rodinné pohody.
A jaké je tvé osobní přání do těch příštích 4 let?
Ve zdraví to s rodinou přežít, neztratit ideály a pracovat tak, abych se mohl
každému podívat do očí a podat si s ním ruku.
Děkuji Ti a přeji také Tobě mnoho osobní i pracovní pohody.
Otázky pokládal Stanislav Švejcar

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Akce, kterých jsme se účastnili a které jsme v listopadu a prosinci
pořádali, mají většinou jedno společné – přípravu na nejkrásnější svátky
v roce, tedy na Vánoce.
Ještě na konci října jsme na celý den opustili školu a navštívili
E k o c e n t r u m PA L E TA v O u c m a n i c í c h , k t e r é s e z a m ě ř u j e n a
environmentální výchovu. Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle věku
a pracovali pod vedením zkušených lektorů Ekocentra. Povídání
o přírodě, a hlavně o vodě, bylo provázeno názornými ukázkami
a pokusy, které prováděli žáci sami. Další aktivitou Ekocentra jsou
programy zaměřené na zemědělství, bylinkaření, zvířata a jejich chov
nebo seznamování dětí s různými výtvarnými technikami. Mladší žáci se
věnovali pečení housek ze špaldové mouky, kterou si nejprve museli
namlít a z ní pak zadělat těsto. Housky si sami vytvarovali a upekli
ve venkovní peci. Dále se seznámili se zpracováváním vlny a věnovali
se výrobě malých dekorací z vlněných česanců. Po krátké ukázce se
všichni pustili do práce a domů si odvezli nejen hodně nových informací
a zážitků, ale také malý plstěný náramek nebo obrázek z vlny. Po návratu
z Oucmanic jsme si došli s dětmi pro draky a vyběhli s nimi na kopec
za kostelem. I když se větru moc foukat nechtělo, barevní draci létali
oblohou a dělali radost všem dětem.

V úterý 6. listopadu jsme navštívili představení pohádky „Pyšná
princezna“ ve Smetanově domě. Princezna Krasomila a král Miroslav ze
souboru Divadelní společnosti Julie Jurištové se představili
v pohádkovém muzikálu na motivy pohádky Boženy Němcové. Produkce
tohoto souboru byla jako vždy plná písniček, dějových překvapení
a dětem se velmi líbila. Odpoledne se pak konaly dílny pro rodiče a děti,
kde si mohli ušít patchworkový domeček nebo si z keramické hlíny
vyrobit hrnek s ratanovým uchem. Jsme velmi rádi, že se dílen účastní
stále více rodičů a za to jim patří velký dík.

Ve středu 21. listopadu nás ve škole navštívil král Písmenkového
království. Požádal prvňáčky o pomoc při vysvobození svých písmenek ze
zajetí zlého kouzelníka. Pohádkové odpoledne se vydařilo a malí žáčci
předvedli králi a svým rodičům, co už všechno umí. Největší odměnou pro
děti byl Slabikář, který prvňáčkům slavnostně předal sám pan král.

Jedním z projektů, do kterých se naše škola pravidelně zapojuje,
je mezinárodní projekt Státní pedagogické knihovny v Bratislavě
a Mahenovy knihovny Brno „Záložka do knihy spojuje školy“. Letos
je naší partnerskou škola Základná škola s mateřskou školou Poráč –
nejvýše položená vesnice okresu Spišská Nová Ves. Naše spolupráce
spočívá především v „povinné“ výměně záložek do knih na téma
vyhlášené knihovnou, na kterých pracují žáci školy. Nabízí se i další
možnosti spolupráce, které jsou pak závislé na zájmu obou škol.

Na čtvrtek 29. listopadu se naši žáci velmi těšili. Před šestou hodinou
večer se u školy sešli děti, rodiče, prarodiče i širší veřejnost a společně
se všichni vydali na tradiční Průvod světýlek, který pravidelně zahajuje
adventní čas. Po návratu ke škole se děti rozloučily se svými rodiči
a odešly do svých tříd. Tady je však nečekalo žádné učení. Připravily si jen
věci na přespávání a pak už hurá na ples. Tradičně se konal v pyžamech a
měl bohatý program, který připravovali žáci pátého ročníku. Zábava sice
končila již ve 22 hodin, ale opravdový klid nastal ve škole až okolo půlnoci.
Páteční dopoledne bylo ve znamení adventních dílen, na nichž žáci
vyráběli malé dárkové předměty určené k prodeji na Vánoční výstavě.
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V pondělí 3. prosince celá naše škola a skupina předškoláčků odjela na
předvánoční výlet do Pekla na Čertovinu. Na Čertovině nás přivítala
čertovská paní učitelka, která si děti vyzkoušela ze znalosti sedmera
hříchů a neslušného chování. Všem chtěla dát návod, jak se máme
chovat, abychom se dostali k nim do Pekla. My všichni už teď víme,
že nesmíme být pyšní, líní, sobečtí, lakomí a závistiví. Abychom
se nedostali k nim do Pekla, neměli bychom také zapomínat na dobré
skutky. Největším zážitkem z návštěvy Čertoviny byla cesta do
hlubokého podzemí k samotnému Luciferovi. Výlet se všem moc líbil
a ještě celý týden se o Čertovině ve škole diskutovalo.

Poslední předvánoční akcí je Vánoční besídka, která se každoročně koná
v kulturním domě a je na ni zvána široká veřejnost. Letos se žáci
představili nejen s tradičními koledami, hrou na ﬂétny a básničkami, ale
také s ozvučnými trubkami – Boomwhackers, které byly oživením celého
programu. S přáním krásných svátků a všeho nejlepšího do nového roku
jsme se rozloučili a zakončili předvánoční společné akce.
Mgr. Miloslava Siglová

V neděli 16. prosince proběhla již tradiční Vánoční výstava spojená se
„Dnem otevřených dveří“. Na výstavě si mohli rodiče, prarodiče i ostatní
návštěvníci koupit malé dárkové předměty vyrobené dětmi v hodinách
pracovních činností, v zájmových kroužcích a ve školní družině.
Slavnostně vyzdobená škola nabídla všem příchozím také vůni jehličí,
svíček, cukroví a vánočního punče. Návštěvníci se také zastavovali
v počítačové učebně, kde si prohlíželi fotograﬁe ze všech akcí za uplynulý
rok, které byly promítány na interaktivní tabuli. Věříme, že nejen
spuštěná prezentace, ale také výstava výrobků keramického kroužku
a celková atmosféra přispěly k příjemnému prožití třetí adventní neděle.
Děkujeme více než 120 návštěvníkům za jejich návštěvu a těšíme se na
další příjemná setkávání s nimi.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
INFORMACE Z MŠ
Po krásném teplém podzimu nastal opět adventní čas. A ten jsme
si s dětmi opravdu užili.
Čas plný pohádek, přání, očekávání, radosti i trošky strachu.
Ten jistě měly starší děti - „Včelky“, když se společně s dětmi ze ZŠ
vydaly na Čertovinu. A to přímo do Pekla. Říká se, že co peklo schvátí,
nikdy nenavrátí. Naštěstí se nám všechny děti v pořádku vrátily. Jen teď
nevím, jak to v tom pekle vlastně funguje.

Ještě dnes slyším andělské zvonění. Ano, to byl veselý den, kdy jsme
si hráli na andílky a čertíky. Nechyběly ani tematicky nazvané dobroty –
například „Mikulášský úlovek na sněhové peřince“ či „Pochoutka čertíka
Zlobrndy“, za které moc děkujeme našim paním kuchařkám. S trochou
strachu a velkým očekáváním jsme v tento den přivítali Mikuláše
s čertem a andělem. Některé děti byly pochváleny, jiné trošku pokárány,
ale nakonec anděl všechny obdaroval a naučil je taneček.
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I my jsme daly malý dárek rodičům. Připravily jsme pro ně a jejich děti
„Adventní keramickou dílnu“. Malé i velké tvořivé ruce „vykouzlily“
pěkné vánoční dekorace.
Tvoření pro radost není nikdy dost. Proto s dětmi tvoříme – malujeme,
lepíme, stříháme, motáme…
Naše snažení jste mohli vidět nejen v prostorách MŠ, ale i na Vánoční
výstavě v ZŠ nebo na Výstavě betlémů v kostele, kterou jsme měli
možnost zhlédnout a moc se nám líbila. Děkujeme panu Kuřemu, že nám
to umožnil.

Přivítali jsme divadlo „Jójo“ spolu s dětmi z MŠ v Benátkách a Karli.
Společně jsme zhlédli pohádku „Bílé přání“.

A naše přání je, abyste si nejen o Vánocích, nýbrž každý den našli co
nejvíce chvilek pro své nejmenší. Abyste si společně hráli, povídali, zpívali
nebo prohlíželi obrázky v knize. Děti nám při „Knížkovém dni“ a návštěvě
místní knihovny dokázaly, že je jejich přítelem nejenom pes, ale i kniha.
A když bude s láskou čtená, bude to pro vás i pro děti ten nejlepší dárek.
Tak hodně šťastných společných chvil, radosti, úspěchů, lásky a hlavně
zdraví vám všem přeje
za kolektiv zaměstnankyň MŠ, Jitka Marešová.

Pilně jsme také nacvičovali na besídku a věříme, že jsme programem,
dárečkem a přáním udělali všem radost.
Další radost poslaly mezi vás „Včeličky“ i zpíváním v kostele a krátkým
pásmem na „Vítání občánků“.
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JSDH - CESTA K NOVÉ TATŘE
Myšlenka na pořízení nového zásahového vozidla se objevila už v roce
2016. Důvodem byla dosluhující Avie. Okamžitě jsme se pustili do práce
a začali si zjišťovat všechny potřebné informace. Objížděli jsme
jednotky, které se již mohly pyšnit novými auty, aby nám poradily,
co vše je potřeba zařídit.
Byli jsme také na konzultaci u pana mjr. Ing. Jaroslava Čermáka na HZS
Svitavy, kter ý nám poradil, abychom požádali o státní dotaci
na pořízení nové techniky z Fondu zábrany škod. Proto jsme v dubnu 2017
na zastupitelstvu požádali o vyjádření k podání žádosti, které bylo kladně
odsouhlaseno. Koncem května byla žádost podána na GŘ HZS ČR.
V srpnu téhož roku jsme se dozvěděli, že nám byla státní dotace
schválena a díky podpoře HZS Pardubického kraje a hlavně p. Čermáka
jsme se dostali na první místo v tabulce z celkového počtu 120 žadatelů.
Na základě získání této dotace nám byla přiznána i krajská dotace.
V říjnu uvedeného roku proběhla konzultace na GŘ HZS v Praze, která se
týkala ekonomických a technických podmínek pořízení nové CAS, ale i
správného postupu při výběrovém řízení. Na základě získané dotace
jsme byli pozváni do Tatry v Kopřivnici, Wissu v Polsku a THT Polička.
V listopadu vydalo GŘ HZS ČR vzorové technické podmínky, podle
kterých jsme vypracovali vlastní technickou speciﬁkaci na naší CAS, což
nám trvalo cca do začátku ledna 2018. V průběhu vypracovávání
speciﬁkace probíhala průběžně konzultace s odborníky zabývající se
výrobou hasičských vozidel a členy HZS. Po dokončení a schválení radou
obce byla odeslána na HZS Pardubického kraje a po jejím odsouhlasení
byla poslána na GŘ HZS ČR ke konečnému schválení. Stvrzena podpisem
byla poslána zpět na obec. Tyto technické podmínky sloužily jako
podklad k výběrovému řízení, které bylo zveřejněno v květnu.
30. května 2018 v 16:01 hod. proběhlo otevírání obálek, ze kterého vzešel
vítěz, a to THT Polička s cenou 7 042 200 Kč včetně DPH, za což jsme byli
velice rádi. K podpisu smlouvy došlo 25. června 2018 a první návštěva v
THT Polička proběhla následný den, kdy jsme si prohlédli podvozek
nového vozu. Poté probíhaly konzultační návštěvy, při nichž jsme
domlouvali přesnou podobu nástavby a rozmístění nářadí. Následovaly
další čtyři kontrolní návštěvy. Veškeré konzultace a kontrolní dny
probíhaly s obchodním zástupcem panem Jiřím Trojákem, se kterým byla
vždy výborná domluva ohledně našich požadavků, za což mu jsme vděční.
Očekávaný příjezd naší nové CAS Tatry Terno se uskutečnil 11. 12. 2018 v
9:10. Na tento příjezd jsme netrpělivě čekali před hasičárnou
i za nepříznivého počasí a těšili jsme se jako malí kluci na novou hračku.
Po příjezdu proběhlo zaškolení strojníků a převzetí vybavení
a veškerých dokumentů.
Výbava:
Naše nová CAS má reﬂexní barvu z důvodu lepší viditelnosti při horších
klimatických podmínkách a je vybavena podmetacími řetězy, které se
používají na zledovatělé vozovce, sněhu a blátě. Další výbavou je mycí
lišta, nárazníková lafetová proudnice, naviják o tažné síle 5t, osvětlovací
stožár, motorová pila, vysavač na nebezpečný hmyz, elektrocentrála,
přetlakový ventilátor, stativy na reﬂektory, plovoucí čerpadlo, elektrické
kalové čerpadlo, motorové kalové čerpadlo, přenosná odnímatelná
lafetová proudnice, vysokotlaká hadice o délce 60 m, čtyřdílný hliníkový
žebřík, záchranářský batoh a páteřová deska pro poskytnutí první
pomoci, dýchací technika MSA, náhradní tlakové lahve, ruční a vozidlová
radiostanice a výjezdový tablet se softwarem Gina, díky kterým zjistíme
přesnou polohu místa události.
Označení: CAS 20/4000/240–S2R
Technické parametry vozidla:
Váha: 18 t
Délka: 8280 mm
Šířka: 2550 mm
Výška: 3150 mm
Objem nádrže na vodu: 4 000 l
Objem nádrže na pěnidlo: 240 l
Výkon čerpadla: 2000 l/min
Počet míst k sezení: 1+5
Režimy čerpadla: nízkotlaký a vysokotlaký
Brodivost vodou: až 120 cm
Několik čísel na závěr:
Pořizovací cena
7 000 000 Kč
Spoluúčast obce
3 900 000 Kč
Fond zábrany škod čes. kanceláře pojistitelů
2 500 000 Kč
Pardubický kraj
500 000 Kč
Příspěvky hasičů, občanů, dárců
100 000 Kč
Oldřich Vašina ml.
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Výjezdy na konci roku 2018
Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla k těmto
událostem:
· 17. 10. v 9:21 - únik nebezpečných látek na pozemní
komunikaci v Čisté u čp. 150
Oldřich Vašina ml.

SPOLKY

TJ SOKOL ČISTÁ
ČISTÁ SE BUDE BAVIT V NOVÉM
MULTIFUNKČNÍM AREÁLU
Modernizace sportovního areálu a výstavba víceúčelového hřiště
TJ SOKOL ČISTÁ
Dobrou zprávou pro občany obce Čistá je výsledek modernizace
sportovního areálu a výstavba víceúčelového hřiště. Dotace na zřízení
multifunkčního hřiště, o níž TJ Sokol Čistá v roce 2017 požádala, byla
poskytnuta. Začátkem roku 2018 se uskutečnilo výběrové řízení
na realizaci projektu, který předpokládal opravu stávající tribuny
a výstavbu moderního multifunkčního hřiště.
Do výběrového řízení bylo osloveno celkem pět ﬁrem. Tři z nich podaly
nabídku. Vítězná ﬁrma PROFISTAV Litomyšl, a.s. předložila nabídku ve
výši 5.955.026,- Kč bez DPH, která byla z podaných nabídek nejnižší.
Smlouva o dílo s vítěznou ﬁrmou byla podepsána koncem dubna 2018
a ihned byly zahájeny stavební práce, protože nás tlačil termín realizace.
Ten byl stanovený na polovinu listopadu téhož roku.
Firma kompletně zrekonstruovala původní tribunu a zrealizovala
multifunkční hřiště s umělým povrchem, osvětlením a zázemím
se šatnami a sociálním zařízením pro fotbal, tenis, basketbal, volejbal,
nohejbal, ﬂorbal a další sportovní činnosti.
Hřiště bude využíváno nejen širokou veřejností, ale také pro sportovní
aktivity dětí místní mateřské a základní školy a pro organizaci
nekomerčních sportovních akcí.
Projekt výstavby multifunkčního areálu byl realizován z dotace MŠMT,
a to ve výši 60 % z celkových nákladů akce, a dále ve spolupráci s obcí
Čistá, která uhradila zbývající část.
Za velkou podporu při realizaci projektu modernizace sportovního areálu
a výstavbu víceúčelového hřiště děkujeme obci Čistá, zejména
zaměstnancům obce, kteří odvedli při výstavbě velmi dobrou práci.
za TJ SOKOL ČISTÁ
Ladislav Kmošek a Jiří Stibůrek

KONALO SE

Adventní výstava
První adventní víkend se v Čisté konala již tradiční adventní výstava ručních prací. Vystavující zaplnili svými výrobky celý velký sál kulturního domu.
Větší část vystavujících tvořili místní, za což jim děkuji. Návštěvníci si mohli zakoupit například krásné ozdoby z těstovin, šité dekorace, kabelky,
vánoční skřítky, bižuterii, mýdla, chutné perníčky, malované hrnečky... Již tradičně přišel pan Filipčík s Legem - u tohoto stánku se nejvíce líbilo dětem
a tatínkům. Přespolní vystavovatelky nám nabídly drátované výrobky, med a medové svíčky, šité hračky a dekorace či vazby z přírodních materiálů.
Ráda bych všem návštěvníkům poděkovala za vysokou účast, která nás potěšila. Děkuji také vystavujícím, že si udělali čas a přišli ukázat své výrobky,
všem ženám, které upekly výtečné cukroví a slané pečivo, jenž se na výstavě podávalo. Velké díky každému, kdo se podílel na přípravě a chodu této
výstavy, i obci, která zapůjčila prostory a při přípravě výstavy vypomohla.
za pořadatelky Romana Křivková
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Peklo v hasičárně
V sobotu 1. 12. 2018 se uskutečnilo tradiční Peklo v hasičárně. Děti tak
opět mohly zavítat do pekelného doupěte. Lucifer sáhl po své Knize
hříchů, aby zjistil, zda tam mají děti nějaké zápisy. Na každé dítko se
vždycky nějaký drobný hříšek najde, ale protože to nikdy není nic
zásadního, mohli se všichni z pekla vykoupit tím, že složili Luciferův
rozbitý obraz. Jakmile se to dětem povedlo, vysvobodil je z pekla
Mikuláš, který každého obdaroval drobným balíčkem, a to za nějakou
básničku či písničku. Chtěla bych moc poděkovat starším žákům
z hasičského kroužku a samozřejmě i ostatním hasičům, kteří
s přípravou velmi pomohli.
Veronika Binková

Vítání občánků
Dne 16. 12. 2018 jsme byli s našimi nejmenšími pozváni na Vítání občánků do KD v Čisté. Sešli jsme se v hojném počtu, a to 11 dětí s rodiči. Přivítala nás
příjemná hudba, kterou zajistily Lucka a Mariánka Maiwaldovy. Pan starosta, Mgr. Petr Dřínovský, slavnostně uvedl děti do života obce a vysvětlil jim,
co vše je bude čekat. Děti z MŠ nám zazpívaly a zarecitovaly a byly moc šikovné. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy narozených dětí, dostali
upomínkové předměty a hodnotné dary. Maminky dostaly květinu, o kterou se mezi dětmi strhla hra s názvem "KDO JI BUDE MÍT DŘÍV OTRHANOU”
Samozřejmě nemohlo chybět ani focení miminek s rodiči, které zajistil šikovný pan Špičan. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat za
příjemné uvítání v naší obci, na které nám zbydou krásné vzpomínky.
Lenochovi
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Badmintonový turnaj
22. 12. 2018 se v naší obci konal již druhý vánoční turnaj v badmintonu ve čtyřhře, který je určen pro amatérské hráče. Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic
z Čisté a dalších vesnic či měst. Turnaj se nesl v přátelském duchu na hřišti i hledišti a také u baru. Diváci, kteří přišli, obdivovali um a nasazení hráčů
v každé výměně.
Turnaj vyvrcholil ﬁnálovým zápasem mezi družstvy Lukáš na 2 (Lukáš Vopařil, Lukáš Částek) a Czech Brothers (Lukáš + Petr Čapkovi), který po velké
bitvě opanovali chlapci ze Chmelíka. Pro statistiky - na třetím místě se umístili loňští vítězové, družstvo Sousedi z Korouhve.
Turnaj se konal pod záštitou obce Čistá, a proto na ﬁnálových bojích a u předávání cen nechyběl starosta obce, kterému děkujeme za podporu tohoto
turnaje.
Jiří Elčkner

Vánoční bruslení
Jak unavit děti i sebe na Štědrý den ještě před večeří? Kde příjemně a nezávazně pohovořit s přáteli? Jak udržet štíhlou linii během svátků? Co stojí za
opuštění gauče? A kde ochladit stresem rozpálenou hlavu?
Na všechny položené otázky si můžeme směle odpovědět díky HC Čistá. Členové klubu pro nás uspořádali tradiční vánoční bruslení se soutěžemi na
zimním stadionu v Litomyšli. A že nás nebylo na ledě málo. Tak díky a zase letos!
Jana Dřínovská
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Předsilvestrovské odpoledne plné událostí
Jak již název sám napovídá poslední sobota roku 2018 byla pro naši obec
významným dnem. Po několikaměsíční práci to bylo najednou tady.
Nervozita, napětí, ale i pocit radosti byl cítit z většiny přítomných.
Jakmile se ve 13:00 hod. rozezněly zvony kostela, byl to signál k tomu,
že nová Tatra 815 Terno může být odhalena veřejnosti. A opravdu…
při doznívání zvonů začala být z dáli slyšet siréna nového hasičského
automobilu. Když se nová Tatra v moderních reﬂexních barvách objevila na
rovince před obecním úřadem, většina přítomných z ní nemohla spustit
oči. Při příjezdu stáli v pozoru členové místního, ale i přespolních sborů
společně s významnými hosty, kteří si tuto událost nenechali ujít. Celá
akce se konala za podpory obce a pod záštitou Mgr. Hany Štěpánové, radní
Pardubického kraje.
Po úvodním slovu starosty SDH Radka Klusoně se slova ujal starosta obce
a někteří hosté. Přizván byl rovněž kněz, který novému automobilu
požehnal, aby se vždy s celou svojí posádkou vracel v pořádku na základnu.
Mezi hosty nechyběli ani kolegové hasiči Čisťáci (Čistá u Rakovníka)
a Čistečáci (Čistá u Horek), se kterými se udržují velmi přátelské vztahy
již několik let. Po slavnostním aktu mohli všichni přítomní do nové Tatry
nahlédnout nebo se s ní dokonce svézt.

Následně se hosté a část veřejnosti přesunula do kulturního domu, kde
od 17:00 hod. probíhalo sousedské posezení s hudbou.
Slavnostní punc celé akci dodal na úvodu Patrik Nepraš za doprovodu
Radka Klusoně svým neuvěřitelně krásným zpěvem. Dalším
dechberoucím vstupem navázal nadějný bubeník Čenda Chleboun. Poté
se slova ujal nový starosta Petr Dřínovský. Seznámil přítomné s tím, co se
událo v letech minulých a s plánem do budoucna. Při této příležitosti bylo
veřejnosti odtajněno i krásné video, které můžete zhlédnout na
facebookovém proﬁlu obce Čistá u Litomyšle:
https://www.facebook.com /277899765755/videos/361517707743219/.
Po „oﬁciální“ části jsme se přesunuli k zábavě. Veronika Binková zapojila
přítomné do několika mezigeneračních her. Bavili se jak účastníci, tak
i publikum. Někdy vypadala soutěž poměrně jednoduše, ale nakonec se
nejeden soutěžící i pořádně zapotil.
Kolem osmé hodiny se plynule přešlo k tančírně. Na parketu jsme mohli
vidět nejrůznější taneční kreace pokročilých či mírně pokročilých tanečníků.
Celý zbytek dne se nesl v přátelském a příjemném duchu. Při hudbě se
tančilo, povídalo, vzpomínalo, popíjelo, no prostě vše, co k prima akci
patří .
Petra Vojáčková

PODĚKOVÁNÍ
Pořízení nového hasičského vozidla by nebylo reálné bez podpory bývalého zastupitelstva, pana starosty Bohumila Pavliše
a zapojení členů JSDH.
Velké poděkování patří všem, kteří se na tak významné investici podíleli!
Petra Vojáčková
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Silvestrovský fotbálek
Na silvestra, za pěkného počasí, jsme se sešli na novém víceúčelovém hřišti. Naše A družstvo si zahrálo silvestrovský fotbálek, který pokračoval
zápasem rodičů a dětí. Pěkně jsme si protáhli těla a zahráli pro radost.
Na závěr jsme otevřeli šampaňské, připili si na zdraví a pokřtili nové hřiště, které, doufám, bude sloužit pro všechny občany Čisté.
Chtěl bych všem popřát všechno nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví.
Petr Křivka

Silvestrovský ohňostroj
Po 23 letech jsem se i s rodinou vrátil do Čisté, kde jsme si postavili pěkný domek. Jsme tu opravdu rádi, neb vesnice žije a v našem okolí jsou bezva lidi.
Tím pádem jsme nemohli vynechat silvestrovský ohňostroj a s tím spojenou starostovu čočkovou polévku, kterou svou mistrovskou zručností naléval
všem lidem, kteří se přišli podívat na oslnivou ohnivou show. Před samotným ohňostrojem, který byl doprovázen nádhernou hudbou, přednesl
starosta obce stručnou a krásnou řeč, za což mu patří můj dík. Přišlo dost lidí, a to nám umožnilo si s nimi popřát do nového roku hlavně hodně zdraví.
Pak jsme se vydali procházkou k domovu a už teď se těšíme na další akce, které se budou konat. Děkujeme .
Radovan Hladík

Foto: Michal Matějíček
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Novoroční setkání u Fajmonovy lípy
1. 1. 2019 se uskutečnil novoroční výšlap k Fajmonově lípě, kde bylo
předem naplánované setkání občanů Čisté. Emeritní starosta pan
Bohumil Pavliš se svojí ženou obcházeli kolektiv s výborným svařákem
a jinými dobrotami. Dobré pití i něco k zakousnutí nemohlo chybět
stejně jako přání zdraví do nového roku 2019 mezi sousedy. Ač jsem toto
setkání absolvovala se svojí rodinkou poprvé, tak určitě ne naposledy.
I když nám ke konci setkání začalo pršet, užili jsme si to, myslím, všichni.
Dospělí, děti i zvířata.
Vše nej v novém roce!
Iveta Klusoňová

Další tradiční setkání u Fajmonovy lípy
je naplánováno na Velikonoční pondělí
22. 4. 2019 v odpoledních hodinách.
Sváteční den si ještě více zpříjemníme
ﬁtness procházkou po náročném dopoledni
a mezigeneračním poklábosením se sousedy.

JINÉ

STŘÍPKY NA MIKULÁŠE
Dobrou zprávu jsme v prosinci 2018 obdrželi od Česko-německého fondu budoucnosti. Fond, jenž
byl založen v roce 1997 na základě deklarace Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo, podporuje společné zájmy České republiky a Spolkové republiky
Německo a přispívá k vytváření mostů mezi Čechy a Němci. Na společný projekt dokončení obnovy
zvonů kostela sv. Mikuláše v Čisté, na kterém se podílejí také naši němečtí rodáci, nám byla schválena částka 300.000 Kč. Celá akce tak dostává mezinárodní rozměr i po stránce formální, což rozšíří možnosti její prezentace v obou zemích, přispěje k narovnání vzájemných vztahů a k dobrému
jménu obce Čistá.
S ohledem na to, že ve veřejné sbírce na zvony v Čisté, kterou obec vyhlásila, se již vybralo přes
220.000 Kč a další významné příspěvky jsou přislíbené, vstupujeme do roku 2019 s nadějí, že velký
zvon Mikuláš se v tomto roce na věž do Čisté vrátí.
Podrobnější informace najdete na www.cista.info/verejna-sbirka-na-novy-zvon-v-ciste. Střípky
se jmény nejvýznamnějších donátorů jsou k vidění na modelu zvonu v kostele sv. Mikuláše v Čisté
u Litomyšle.

VOX PATRIS ANEB TOTO NENÍ VIRTUÁLNÍ REALITA!
„Procházeli jsme několika pracovišti huti, všude šero jako v továrně, až jsme v jedné části haly
najednou uviděli obrovskou korunu. Když zvonař Piotr Felczyński rozsvítil halogeny, doslova jsme
oněměli úžasem. V sedmimetrové díře před námi stál obrovský, nádherně nasvícený zvon. Nic
takového nikdo z nás ještě neviděl… Otevřeli jsme pusy a očima a smysly hltali tu obrovskou krásně
se lesknoucí masu bronzu před námi. Několik minut bylo hrobové ticho, jen z vedlejší haly bylo slyšet jeřáby a stroje.“ – popsal nezapomenutelný zážitek z 23. 11. 2018 kampanolog Tomáš Hejda.
Zvon Vox Patris (Hlas Otce), největší kostelní zvon světa, byl odlit v polském Krakově po pěti letech
příprav. Na jeho výrobu bylo třeba roztavit 60 tun bronzu. Spodní průměr činí 4,5 metru a zvonit
bude v rytmu 12 úderů za minutu. Vlastní lití trvalo přibližně čtvrt hodiny, postupné chladnutí pak
téměř 4 měsíce. Štěstí účastnit se mimořádné prohlídky pro „vyvolené“ přímo v krakovské huti
Metalodlew mělo jen asi 20 zvoníků ze střední Evropy, mezi pěticí z Čech také váš čistecký.
Výprava byla možná pouze díky úzkým kontaktům farnosti v Karviné a polských zvonařů a za souhlasu brazilského objednavatele zvonu, regulérní prohlídky pro veřejnost totiž nejsou možné.
Hrstka nejodvážnějších sestoupila až přímo dolů ke zvonu, někteří dokonce i pod zvon. Místa je
tam jako v obýváku, jen ten „strop“ je tak nějak vyšší…
V roce 2019 bude vykováno dvoutunové srdce. Pak se Vox Patris vydá na sever do přístavu na Baltu
a poté lodí přes oceán do Brazílie, kde se bude houpat ve 110 metrů vysoké věži s dalšími 15 zvony…
Ve světě byste sice našli ještě pár zvonů větších, ty však nejsou konstruovány na „houpání“
a pouze nehybně visí nebo jsou zcela nefunkční.
Za extra porci zážitků patří dík Honzovi a Adamovi z Karviné a Piotru Olszewskému. Zvonu Vox
Patris přejeme šťastnou cestu, dlouhý věk a zvonaři další úspěšná díla – šušká se totiž cosi
o novém zvonu stotunovém...
Mgr. Pavel Kuře
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Sbor dobrovolných hasičů v Čisté vás srdečně zve na

TJ SOKOL ČISTÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

39. HASIČKÝ PLES
26. 1. 2019 od 20:00 hodin
Kulturní dům v Čisté
K tanci a poslechu hraje MIX
Vstupné 100 Kč
Teplá kuchyně a tombola zajištěna
Místenky v předprodeji u Radka Klusoně,
nebo na tel. č. 603 374 695

KULTURNÍ DŮM ČISTÁ
sobota 16. 2. 2019 od 20:00
hraje skupina MIX
Občerstvení, teplá kuchyně
a bohatá tombola zajištěna
Rezervace a prodej vstupenek
u Jiřího Stibůrka tel.: 739 838 910

Srdečně Vás zveme na

RYBÁŘSKÝ PLES
v sobotu 9. února 2019 od 19:30
v kulturním domě v Čisté
k poslechu a tanci hraje

EPICENTRUM
BOHATÁ TOMBOLA
BĚHEM VEČERA PRO VÁS BUDEME PŘIPRAVOVAT
RYBÍ SPECIALITY - SUSHI BAR
PŘIVEZE A ODVEZE VÁS OSOBNI AUTO
ZA CENU POHONNÝCH HMOT NA TEL 737 953534
Cena vstupného na místě 120 Kč • V předprodeji na tel.: 777 223 744, 776 256 556

Obec Čistá ve spolupráci s nadšenými dobrovolníky Vás srdečně zvou na

VIII. OBECNÍ BABSKÝ BÁL
v sobotu 16. 3. 2019 od 20.00 hod.
v Kulturním domě Čistá.
Dostavte se nejlépe v maškarním
kostýmu nebo masce.
Předtančení, promenáda masek, tombola,
domácí kuchyně šéfkuchaře
pana Miloše Rejmana z Budislavi
a jiné občerstvení zajištěno

Hudba „KDO MÁ ČAS” a „Junior II.”
Místenky v předprodeji od 12. 2. 2019
na Obecním úřadě Čistá, tel. 461 634 903.
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SMÍM PROSIT?

Milí přispěvatelé,
dovolujeme si Vás opět požádat o jakékoli dary dle Vašeho
uvážení do tomboly na letošní obecní babský bál.
Nápaditosti, velkorysosti i množství se meze nekladou.
DĚKUJEME za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou na bále.
Obec Čistá

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem kamarádům
a přátelům za malou či velkou ﬁnanční částku, kterou
přispěli na důstojné rozloučení s panem Vladimírem
Horáčkem.
Díky, nejbližší kamarádi.
Pavel Frodl
Touto cestou bych rád poděkoval všem aktivním dobrovolníkům, jejichž prací je naše obec čím dál tím příjemnější místo k
žití.
Děkuji vám, kteří se věnujete dětem a mládeži a vedete je ke
sportu, zájmu o přírodu, o bezpečnost druhých, podporujete
je ve smysluplném trávení volného času a rozvíjíte jejich všestrannost. Vám, kteří pomáháte zajišťovat a organizovat
různé společenské a turistické akce pro všechny generace
druhých. Vám, kteří si najdete čas popřát a navštívit jubilanty, včetně těch, kteří v současnosti již žijí mimo naši obec.
Vám, kteří přicházíte nezištně pomáhat, když je potřeba. Ale
také vám, kteří přicházíte s nápady a návrhy, co bychom zde
mohli udělat jinak – k tomu, aby se nám tady dobře žilo.
Mgr. Petr Dřínovský

Svá životní jubilea v měsíci
listopadu a prosinci oslavili:
Říjen
50 let – Josef Koudela
50 let – Petr Čapek
60 let – Milan Pulkrábek
70 let – Jana Liepoldová
75 let – Jan Kaupa
Listopad
50 let – Václav Čapek
70 let – Emilie Kadidlová
70 let – Miroslav Šplíchal
70 let – Josef Jiří Lopaur
86 let – Stanislav Pelán
94 let – Marie Pavlišová
Prosinec
85 let – Marie Kmošková
86 let – Božena Kovářová
88 let – Milada Benešová
Našim spoluobčanům srdečně
gratulujeme.
Od listopadu a prosince je naše
obec bohatší o 2 nové občánky,

Olivera Stříteského a Elišku
Vašinovou.
Dětem přejeme do života hodně
štěstí.
V listopadu jsme se rozloučili
s panem Josefem Vašinou , v
prosinci s dlouholetým čisteckým hospodským panem Vladimírem Horáčkem.
Upřímnou soustrast.
Žádná smrt nemůže být zlá,
které předchází život dobrý…
Kramerius

Zveme Vás na taneční kurzy pro pokročilé pod vedením tanečního
mistra Jana Bílka v kulturním domě v Čisté. Vhodné pro
manželské a přátelské páry. Osm lekcí od 13. února 2019, vždy ve
středu od 19:30 do 21:30 hod. Cena 1000 Kč za osobu.
Přihlásit se můžete do 1. února 2019 v prodejně Šicí centrum
Český patchwork, Špitálská ul. 1165, Litomyšl nebo na emailu
renata.edlmanova@lit.cz.
Renata Edlmanová

TIP PRO SENIORY
Digitální 3D Kino Sokol Litomyšl pořádá promítání pro seniory za
zvýhodněné vstupné 50,- Kč. Termíny promítání jsou 22. 1. 2019,
26. 2. 2019, 26. 3. 2019, 23. 4. 2019, 21. 5. 2019, 18. 6. 2019 vždy
úterý od 15 hod. Titul promítaného ﬁlmu v daném měsíci získáte
na aktuálním plakátu kina, webových stránkách www.kinolitomysl.cz nebo na kontaktech 461 612 505, 602 271 122. Rezervaci
a nákup vstupenek lze učinit on-line na www.kinolitomysl.cz
nebo prostřednictvím osobní návštěvy v Informačním centru Litomyšl, tel. 461 612 161. Přejeme fajn pokoukání.
Obecní úřad

VÝZVA
Rádi bychom požádali občany, kteří mají k dispozici nějaké
pěkné fotograﬁe obce, příp. z akcí (aktuální i historické), zda
by byli ochotni se o ně podělit.
V budoucnu bychom je mohli příležitostně použít na obecním webu, v kronice, či na pohlednicích obce.
Fotograﬁe můžete posílat na mail: obec.cista@post.cz nebo
donést osobně na Obecní úřad Čistá. Prosíme vždy o uvedení
autora fotograﬁe.
Předem děkujeme!
Redakční rada

OBECNÍ KNIHOVNA
Provoz knihovny na I. pololetí
Knihovna bude otevřena každý lichý čtvrtek
od 16:00 do 18:00 hodin.
Leden: 3. 1., 17. 1., 31. 1.
Únor: 14. 2., 28. 2.
Březen: 14.3., 28. 3.
Duben: 11. 4., 25. 4.
Květen: 9. 5., 23. 5.
Červen: 6. 6., 20. 6.

Statistiky za rok 2018
počet obyvatel k 1. 1. 2018 974
– nejvíce lidí je ve věku 40 – 44, nad 85 let 6 žen + 1 muž
počet narozených
12
počet zesnulých
3
odstěhovali se
15
přistěhovali se
8
počet obyvatel k 31. 12. 2018 976
(historicky nejméně v r. 1973 – 791 ob., nejvíce v r. 1910 – 1986 ob.)
průměrný věk k 1. 1. 2018 39,4 let
(oproti minulým letům postupně stárneme)
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