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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
BYDLENÍ PRO SENIORY
Na základě připomínek občanů a konzultace s projektanty jsme
konkretizovali zadání, jak by mělo budoucí bydlení vypadat. Objevily
se například takovéto podmínky: Budova bude mít půdorysný tvar do
písmene U nebo podobný, střecha bude sedlová, vstup do budovy krytý,
dostatek odpočinkových ploch, vhodné povrchy s ohledem na pohyb
seniorů, parkování v blízkosti, celý objekt bezbariérový, celkem 14 bytů s
větší podlahovou plochou, z toho 4 byty dvoupokojové, hospodárné
využívání vody a vytápění apod.
Oslovili jsme šest projekčních kanceláří. Vybrána byla společnost KK
architekti Trstěnice (ing. arch. Vojtěch Kmošek), která splnila všechny
požadavky, vč. nezbytných termínů. Do konce tohoto roku by měla být
hotová projektová dokumentace a podaná žádost o stavební
povolení. V současnosti již existují první návrhy a byly vyjasněny
všechny úvodní nejasnosti – např. vedení chodníku, umístění
parkoviště, tvar budovy s ohledem na oslunění atd. Vybrali jsme také
dotační agenturu, která nám pomůže s administrací projektu
a žádostí o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Nejvýhodnější
nabídku předložila ABC dotace, Hradec Králové. Všichni budeme
netrpělivě očekávat podzimní vypsání konkrétních dotačních
podmínek pro rok 2020.
Na přeložku vysokého napětí byl vydán územní souhlas a vše bylo
předáno ČEZu, který nyní vybere konkrétní stavební ﬁrmu. Dle

smlouvy je ﬁnální termín realizace do března 2020. Snažíme se, aby bylo
vše provedeno co nejdřív. V lokalitě zároveň došlo k obnově vodovodního
řadu. Při té příležitosti jsme zajistili přípravu vodovodního připojení
budoucího objektu.

Prvotní náčrty

LIKVIDACE PNEUMATIK NA POHODLÍ
V této záležitosti stále probíhá petiční akce. Petice byla zveřejněna
v minulém čísle a je možné ji dosud podepsat na obecním úřadě. Ke dni
uzávěrky obsahovala přibližně 60 podpisů místních obyvatel. Znovu se
o pneumatikách zmiňujeme hlavně proto, že plánovaná linka na
zpracování odpadních pneumatik má stát na pozemcích, které patří do
katastrálního území Čistá u Litomyšle. Naše obec bude automatickým
účastníkem veškerého vyjadřovacího procesu. Stavební úřad v Litomyšli
vyzval investora k doplnění žádosti o územní souhlas a zároveň jej
požádal o doložení, zda může mít projekt zásadní dopad na životní
prostředí. Jinými slovy, zda bude vyžadováno posuzování procesem EIA.
Naším cílem je, aby komplexní proces EIA proběhl a v tomto duchu jsme
směřovali svá stanoviska a vyjádření nejenom na stavební úřad do
Litomyšle, ale také na odbor životního prostředí KÚ v Pardubicích.
I tentokrát dostali zástupci investora možnost vyjádřit se v obecním
zpravodaji. Sdělili nám, že se přípravy spuštění webových stránek
protahují a do uzávěrky nestihnou nic formulovat. Tak snad příště.

Lokalita plánované výstavby

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ MOŽNÁ JIŽ PŘÍŠTÍ ROK
Po vypořádání určitých nejasností a připomínek vlastníků některých
pozemků máme hotovou ﬁnální podobu projektové dokumentace.
Došlo pouze k dílčím úpravám jako je šířka chodníku v malé části trasy,
posun místa přechodu z jedné strany vozovky na druhou apod.
Celkově se jedná o poměrně dlouhý úsek vedení chodníků (2 km).
Náklady na vybudování některých prvků (např. parkoviště u obecního
úřadu a obchodu COOP) patří do kategorie neuznatelných nákladů, takže
hledáme další zdroje, odkud bychom mohli stavbu spoluﬁnancovat. Po
trase je plánováno několik opěrných zídek, obnovení propustků
odvádějících povrchovou vodu do koryta řeky a přechodová lávka u čp.
257. Po konzultaci na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) v Praze
víme, že výstavba je reálná. Nelehkým úkolem bude stihnout všechny
stanovené termíny.

Místo plánovaného přechodu pro chodce

VODA NA VŠECHNY ZPŮSOBY
Vodovod

Čistecká voda
Naše pitná voda patří dlouhodobě k velice
kvalitním. Díky nízkému obsahu dusičnanů
splňuje prakticky požadavky tzv. kojenecké
vody. Jímáme ji ze spodnoturonské zvodně
(kolektor B) v hloubce 95 – 175 m. Hladina
podzemní vody je artésky napjatá, což
znamená, že se sama tlačí vrtem vzhůru. Čas
od času je nutné dezinﬁkovat potrubí, tudíž
2

občas můžeme na pár dnů ve vodě ucítit
nádech chloru. Jinak je upravována minimálně.
Průměrně odebereme (v roce 2018) 2,29 litrů
3
na sekundu, za celý rok pak více než 72 tis. m .
3
Maximální povolený odběr máme 120 tis. m
3
ročně, resp. 14 tis. m za měsíc, resp. 7 litrů za
sekundu. Síla našeho artéského vrtu je
přibližně 14 litrů/sec.

Během letních měsíců byly obnoveny dva
úseky, řad 5 a 7, v celkové délce 700 m. Další
části původního vodovodu plánujeme obnovit v příštím roce. Zároveň jsme zadali společnosti JAFIS s.r.o. Litomyšl vypracování
projektové dokumentace na vybudování
nového výtlačného a zásobovacího potrubí
mezi vrtem a vodojemem.

Vrtná souprava

Nový vodovod

Vodné
Před více než rokem jsme byli Ministerstvem zemědělství ČR, odborem
dozoru a regulace, upozorněni, že bychom měli v kalkulaci našeho
vodného navýšit složku, která je počítána na obnovu vodovodní sítě.
V Čisté vodovod pravidelně opravujeme a snažíme se dlouhodobě o jeho
postupnou obměnu. Nicméně náklady hradíme převážně z jiných zdrojů,
nežli je příjem z vodného, a proto je vodovodní hospodářství ztrátové.
Současná výše vodného 19 Kč (vč. 15 % DPH) za jeden kubík (m 3 )
se neměnila od roku 2013. Máme dvousložkovou platbu. To znamená, že
kromě protočené vody platíme také paušál za vodoměr 126,50 Kč za rok.
Když se paušál rozpočítá do spotřeby, vychází výše vodného u čtyřčlenné

obec
Litomyšl
Kornice, Pazucha, Pohodlí, Nová Ves, Suchá
Osík
Bučina
Cerekvice, Pekla, Horky, Hrušová
Újezdec
Trtěnice
Sebranice
Benátky
Janov
Čistá
Pardubický kraj (průměrná cena v r. 2017)

vodné za m3
vč. DPH 15 %
32,38 Kč
32,38 Kč
25,83 Kč
25,00 Kč
37,95 Kč
23,00 Kč
38,00 Kč
33,50 Kč
41,50 Kč
35,00 Kč
19,00 Kč
32,90 Kč

rodiny v rodinném domě reálně na cca 20 Kč á m 3 a u dvoučlenné
domácnosti v domě či statku na cca 22 Kč á m3 . Při menší spotřebě je
paušál rozpočítáván do menšího počtu m3, a tím pádem vychází dráž.
Rada obce se otázkou úpravy výše vodného velmi pečlivě zabývala
a doporučila zastupitelstvu mírné zdražení a přechod z dvousložkové
na jednosložkovou platbu. To znamená, že si každý zaplatí to, co
skutečně proteče skrz jeho vodoměr. Zastupitelstvo bude tento bod
probírat na svém příštím jednání, které se uskuteční po uzávěrce tohoto
čísla. Předpokládaná změna by s největší pravděpodobností nastala od
ledna příštího roku.

poznámka
jednosložkové vodné
jednosložkové vodné
jednosložkové vodné
jednosložkové vodné
jednosložkové vodné
dvousložkové vodné (360 Kč/DN 20, 876 Kč/DN 25, 11313 Kč/DN 50) = cca 26 Kč/m3
jednosložkové vodné
jednosložkové vodné
jednosložkové vodné
jednosložkové vodné
dvousložkové vodné (126,50 Kč/DN 20, 632,50 Kč/vodoměr nad 5m3/hod) = cca 20,50/m3
jednosložkové vodné

více také na: https://www.sovak.cz/cs/cena-vody

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V návaznosti na článek v minulém čísle doplňujeme informaci
o zadané studii. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání odborné studie
společnosti VODAM s.r.o. Hranice na Moravě, která by měla
posoudit možnost a vhodnost čištění odpadních vod v naší obci tzv.
decentralizovaným způsobem. Zjednodušeně řečeno jde o získání
odborného stanoviska k tomu, zda by bylo možné využívat domovní
čistírny odpadních vod. Jde o alternativu vůči centrálnímu čištění, tedy
kanalizaci se společným hlavním potrubím. Studie by měla být hotova
do konce listopadu tohoto roku. Rádi bychom v mezidobí vyrazili do obce
Starkoč, kde takový systém funguje. Zastupitelé by následně mohli
zodpovědně rozhodnout o způsobu a typu čištění odpadních vod v Čisté.
Dovolím si k tomuto tématu malé zamyšlení. Tzv. vodní zákon ukládá
povinnost obcím nad 2000 EO (ekvivalentních obyvatel) zajistit likvidaci
odpadních vod předepsaným způsobem. Zdálo by se, že můžeme být
tím pádem klidní. Opak je pravdou. V jiném zákoně, tentokrát
ve stavebním, se dočteme o územním plánování a jeho cílech. Zde se
dozvídáme o tom, že je naší povinností vytvářet předpoklady mj. pro
udržitelný rozvoj a příznivé životní prostředí. Měli bychom respektovat
potřeby současné generace, aniž ohrozíme podmínky života generací
budoucích. Cílem je také pečovat o celé území tak, aby docházelo
k obecně prospěšnému souladu mezi veřejnými a soukromými zájmy.
To vše samozřejmě s příslušnou mírou hospodárnosti. Vnímám v tom
velikou odpovědnost a zároveň prakticky nemožnost najít ideální řešení
v očích každého.

Investice do komplexního čištění odpadních vod, ať centrálním
č i d e c e n t rá l n í m z p ů s o b e m , b u d e o b ro v s ká . D o t ý ká s e d a l š í
infrastruktury, jako jsou místní komunikace, silnice III. třídy, vodovodní
síť, chodníky… Vše souvisí se vším. Nelze však dělat všechno najednou a
rozhodně ne pouze ze zdrojů obce.
Reálně má každý vlastník nemovitosti (od ledna tohoto roku) povinnost
prokázat, jakým způsobem se stará o čištění či likvidaci odpadních vod.
Obec by se mohla de facto postarat pouze o obecní objekty (ZŠ a MŠ,
kulturní dům, obecní úřad, hasičárnu, technické služby a několik dalších
staveb). To se v podstatě téměř děje již nyní. Všichni ostatní vlastníci
musí doložit, zda vodu v příslušném objemu z jímek odvážejí k čištění
na čistírnu odpadních vod nebo zda nechávají provádět u svých
domovních čistíren odpadních vod pravidelné rozbory (jejichž výsledky
musí samozřejmě splňovat předepsané hodnoty). Bohužel se to
v mnoha případech neděje. Je to jeden z důvodů, proč obec plánuje řešit
čištění odpadních vod systematicky. Tím druhým, dle mého názoru ještě
důležitějším důvodem, je ochrana životního prostředí a spodních vod.
Situace, kdy vypouštíme přepady septiků a domovních čistíren
do povrchových vod (do Loučné, která neteče) a do podzemních vod
je neúnosná a tristní. Není to správné. Mnozí poukazujeme na nevhodné
zemědělské hospodaření s nadbytečným chemickým hnojením, vadí
nám, že silničáři v zimě solí silnice, pobuřuje nás, když vidíme u cest
a v lesích vyhozené harampádí všeho druhu. A co voda?
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Je třeba vyslovit pochvalu místním občanům za to, jak pečlivě třídí.
Kontejnery na tříděný odpad bývají pravidelně plné. Až na výjimky
je v nich to, co tam opravdu patří. Trochu horší je to s pořádkem kolem.
Bohužel se stává, že někteří z nás nechávají vedle kontejnerů ležet
odpad, který se nevešel. Vítr pak roznáší po okolí kusy polystyrénu,
velkoplošné dektury apod. Někteří také spoléháme na to, že když
necháme v místech u kontejnerů starý kočárek, matraci nebo rozbité
okno, že to „někdo uklidí“. Tím „někdo“ určitě není svozová ﬁrma LIKO,
která odváží pouze tříděný odpad, ale většinou to jsou zaměstnanci obce
nebo někdo, komu to prostě vadí - a to proto, že nechce kolem takového
odpadu denně procházet. Právě proto existují sběrné dvory, kam lze
tento druh odpadu zdarma uložit. Nejbližší je v Litomyšli při výjezdu
na Osík. Sem lze prakticky zdarma uložit vše, co nepotřebujeme. Navíc
obec již řadu let organizuje a ﬁnancuje dvakrát ročně plošný sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Další termín je 1. 10. 2019 od
16 hod. Prosím tedy o dodržování jednoduchých pravidel a ukládání
odpadu tam, kam patří.
Někteří z nás si občas ale kladou i otázky typu: Kam mám házet nápojové
kartony? Mohu do plastů vhazovat polystyrén? Co mám udělat s
nepotřebnými CD/DVD? Srozumitelný přehled toho, jak co likvidovat, z
čeho je co složeno atp. naleznete na www.trideniodpadu.cz. Obecně
platí, že dva nejhorší způsoby jsou spalování doma v kotli a odkládání
kamkoli do volné přírody. V obou případech snadno dochází k uvolňování
těžkých kovů, dioxynů, oxidu uhelnatého, fenolů, dehtu apod. Jedna větší
jedovatina než druhá.
Novinkou je od ledna 2020 povinnost obcí zajistit třídění jedlých olejů a
tuků. Vzhledem k tomu, že nemáme sběrný dvůr, objeví se od Nového
roku na jednotlivých sběrných místech nové zelené kontejnery, kam
budeme moci tento druh odpadu ukládat. Dále se snažíme získat dva
kontejnery na drobný kovový odpad (o třídění olejů a kovů více v příštím
čísle).
Připomínáme, že na obecním úřadě v Čisté (tel. 461 634 903) je možné
zakoupit plastové popelnice (240 l) za výhodnou cenu 920 Kč. Nabízíme
je v zelené a černé barvě. V případě zájmu zajistíme dovoz až domů.

INFORMACE Z KRAJE
Staré kotle je třeba vyměnit aneb kotlíkové dotace
Vážení občané Mikroregionu Litomyšlsko. Zamyslete se
nad tím, zda doma netopíte ve vašich domech starým
k o t l e m , k t e r ý b y b y l o d o b r é v y m ě n i t . Sv ě t p ř e j e
připraveným. Už teď v létě myslete na zimu. Pardubický
kraj chystá 5. výzvu na kotlíkové dotace.
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky rodinných
domů na území Pardubického kraje. Cílem dotace, kterou poskytuje
Evropská unie prostřednictvím operačního programu Životní prostředí,
je výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový,
ekologický zdroj vytápění.
Krajskou administrací ve všech čtyřech výzvách prošlo již více než tři
tisíce žadatelů s celkovou schválenou částkou přes 360 milionů korun.
Mohlo by se zdát, že zájem o tyto dotace polevuje, neboť prostředky
nedávno ukončené 4. výzvy nebyly rozebrány během několika dnů, jako
tomu bylo ve výzvách předchozích, ale až po 4 měsících. Velká část
občanů, kteří měli nejstarší kotle, už dotace využila. I nadále je však
mnoho domů vytápěno starými kotli, jejichž provozování bude od 1. září
2022 zakázáno.
V 5. výzvě bude podpora poskytována na pořízení nových automatických
kotlů na biomasu, kotlů na kusové dřevo s ručním přikládáním,
kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může
být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy.
Pardubický kraj plánuje vyhlásit 5. výzvu pro fyzické osoby v září 2019,
příjem žádostí poté zahájit v říjnu 2019. Tato 5. výzva bude již poslední v
rámci programového období 2014 - 2020. Celková částka k rozdělení pro
náš kraj bude převyšovat 170 mil. Kč.
Bližší informace ke kotlíkovým dotacím lze nalézt na webu Pardubického
kraje https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace , včetně
kontaktů na pracovníky z odboru rozvoje Pardubického kraje, pro
zodpovězení jakýkoliv dotazů ohledně čerpání kotlíkových dotací.
Mgr. Hana Štěpánová,
místopředsedkyně Mikroregionu Litomyšlsko
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Takto ne

KRONIKA ČISTÉ NA WEBU
Každá obec píše svoji historii. Někdy známou více, jindy méně, vždy však
vytvářející podivuhodný příběh těch, kteří s ní spojili své životy. Vlastně…
Ne jeden příběh, nýbrž stovky a tisíce příběhů, které se staly součástí
pestrobarevné mozaiky místa, kde dnes žijeme my.
Aby se nezapomnělo ani na příběhy nás současníků, jsou každoročně
pořizovány záznamy do obecní kroniky. Nikoliv však ručně, jako tomu
bylo kdysi, ale elektronicky. Každé dva roky jsou pak záznamy vytištěny,
svázány a uloženy na obecním úřadě, kde mohou do kroniky nahlížet
občané.
Jenže – proč v dnešní době chodit na obecní úřad, když i řadu archivních
materiálů mohou badatelé dohledat na internetu? A proč nevyužít toho,
že je kronika vedena elektronickou formou k tomu, aby se k jejím
záznamům dostalo co nejvíce lidí? Právě tyto a další podobné úvahy
vedly vedení obce k rozhodnutí umístit poslední roky kroniky na webové
stránky obce. Najdete je pod záložkou „O obci“ v horním menu pod
„Statistiky“. Zde si můžete přečíst a prohlédnout (kronika má obrazovou
přílohu), jak život v obci viděl kronikář a ti, kteří mu záznamy dodávali.
Nebudu je jmenovat, určitě bych na někoho zapomněl. Patří jim však
velký dík. Bez nich by totiž kronika byla výrazně skromnější. Možná vás
při jejím čtení něco zaujme, potěší, nadchne. Stejně tomu bylo
v mnoha případech u kronikáře a jeho dopisovatelů (Vždyť kolik obcí
podobné velikosti se může pochlubit novým hasičským autem či snahou
napravit chyby předků a vrátit do místního kostela zvony?). Možná si ale
také někdy řeknete, tohle bylo trochu jinak, tady jste se zmýlili. I to se
může stát. Věřím však, že i přesto je kronika dokladem toho, že v Čisté
pulzuje život. A život je nadějí pro budoucnost.
Stanislav Švejcar, kronikář

Poděkování
Děkuji touto cestou chlapům, kteří se ujali výměny pochozích roštů
na obecní lávce před čp. 347.
Přecházení je nyní mnohem bezpečnější než dřív.
Mgr. Petr Dřínovský
Lávka s vyměněnými rošty

ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE
K 31. 7. 2019 rezignovala na mandát člena zastupitelstva a zároveň
místostarostky paní Lenka Stříteská. Novým členem se dle pořadí
náhradníků stal pan Milan Šedivý.
Lence velmi děkuji za její působení v minulém i tomto volebním
období. Vážím si odvedené práce a pomocné ruky v oblastech,
kde bylo třeba. Zároveň jí přeji do dalšího života hodně štěstí,
pevné zdraví a dostatek optimismu.
Dne 7. 8. 2019 byl na jednání ZO zvolen novým místostarostou obce
pan Petr Křivka. Ke zvolení gratuluji a přeji, stejně tak i panu
Šedivému, mnoho energie, nadhledu při zodpovědném
rozhodování a těším se na další spolupráci.
Mgr. Petr Dřínovský
Zastupitelstvo obce na svých jednáních 25. 6. a 7. 8. 2019 schválilo:
- podání námitky k návrhu nového územního plánu (stanovení
regulativních opatření ve vytipovaných lokalitách)
- vyhlášku o místním poplatku ze psů na rok 2019 a následující
(poplatky zůstávají stejné)
- celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku za
rok 2018
- neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2019 TJ Sokol Čistá ve
výši 66 tis. Kč
- poskytnutí bezúročné půjčky TJ Sokol Čisté ve výši 100 tis. Kč a
následně další ve výši 50 tis. Kč s roční splátkou 10 + 5 tis. Kč
- prodej části pozemku p. č. 56/1, 52/1 a st. p. č. 23 se stavbou, prodej
pozemků p. č. 7203 a p. č. 7198, prodej částí pozemků p. č. 3932/8, p. č.
3932/3, prodej pozemku p. č. 1805/12, prodej části pozemku p. č. 786,
prodej části pozemku p. č. 3835/1, prodej části pozemku p. č. 3932/9 a
p. č. 293 a prodej pozemku p. č. 6597
- koupi části pozemku p. č. 2930 a koupi části pozemku p. č. 795,
- zadání vypracování projektové dokumentace na akci „Čistá – bydlení
pro seniory“ Ateliéru KK architekti s.r.o. Trstěnice
- zadání vypracování projektové dokumentace na akci „Čistá – nový
výtlačný a zásobovací vodovod“ projekční kanceláři JAFIS s.r.o.
Litomyšl
- dodavatele stavebních prací na obnovu vodovodního řadu č. 5 a č. 7
společnosti Vodovody s.r.o. Litomyšl
- zapojení obce do dotačních titulů SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury), MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) a IROP MAS
(Integrovaný operační program, Místní akční skupina) v rámci akce
„chodníky v obci Čistá I. etapa“
- vybudování odpočinkové zóny před čp. 408 s využitím
architektonických návrhů společnosti Garden servis
- zadání studie společnosti VODAM s.r.o. Hranice na Moravě k
možnému řešení decentrálního čištění odpadních vod v obci
- odměnu novému členovi ZO ve stejné výši jako mají ostatní
zastupitelé
- volební komisi a způsob hlasování o novém místostarostovi
- ZO zvolilo p. Petra Křivku novým místostarostou obce se stejnou
pravomocí a měsíční odměnou jako v předchozím případě
- účelovou dotaci na renovaci trávníku fotbalového hřiště TJ Sokol Čistá
ve výši 50 tis. Kč
ZO pověřilo:
- starostu: odeslat námitky k návrhu nového územního plánu odboru
územního plánování MÚ Litomyšl, zadat přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019 vytipované auditorské společnosti, podpisem
smlouvy o dílo se společností Vodovody s.r.o. Litomyšl na obnovu
částí vodovodního řadu, podpisem smluv o dílo na vypracování
projektové dokumentace „Čistá – bydlení pro seniory“ a „Čistá – nový
výtlačný a zásobovací vodovod“
- radu obce: vypracováním smlouvy o zápůjčce TJ Sokol Čistá, přípravou
smluv o dílo na akce „Čistá – bydlení pro seniory“ a „Čistá – nový
výtlačný a zásobovací vodovod“
- pracovní skupinu pro čištění odpadních vod: dojednáním podrobností
při zadávání studie společnosti VODAM s.r.o. Hranice na Moravě
ZO vzalo na vědomí:
- informace o aktuálním vývoji záměru společnosti Lamione SE Brno
vybudovat linku na zpracování pneumatik, o závazných ustanoveních
Lesního hospodářského plánu na období 2019 – 2028, o výsledku

odvolání obce proti integrovanému povolení KÚ Pardubice (zrušení
integrovaného povolení), o průběhu a výsledku veřejnosprávní
kontroly v ZŠ a MŠ Čistá, o rozpočtovém opatření č. 5/2019 (úprava
příjmů na 19 965 458 Kč a výdajů na 19 547 358 Kč, rezerva zůstává
nezměněna ve výši 418 100 Kč), o přípravách odlití zvonu Mikuláš a
termínech odhalení, vytažení a svěcení
Jednání zastupitelstva jsou veřejná, anonymizované zápisy z jednání
jsou zveřejňované na webových stránkách obce, kompletní zápisy pak
na obecním úřadě.
Rada obce se na svém červencovém jednání zabývala a schválila:
- zapojení obce do společného nákupu energií na Českomoravské
komoditní burze Kladno (zastřešeno Sdružením místních samospráv
ČR)
- navázání spolupráce se společností Černohlávek Oil Církvice v oblasti
sběru a recyklace jedlých olejů
- znění kroniky obce Čistá za rok 2018
- zařazení ředitelky ZŠ a MŠ Čistá do 13. platové třídy a odměnu
- vypracování návrhu cen obvyklých u vytipovaných druhů pozemků pro
katastrální území Čistá u Litomyšle ve znalecké kanceláři Ing. Junger
Litomyšl
- pacht pozemků p. č. 6825 a p. č. 6789, dodatek pachtovní smlouvy č.
5/2018
- záměr prodeje částí pozemků p. č. 4162/1 a p. č. 4151/1
- záměr prodeje částí pozemku p. č. 4252
- záměr prodeje pozemku p. č. 7210
- záměr prodeje pozemků nebo jejich částí p. č. 1537/4, p. č. 1537/6, p. č.
1537/5 a p. č. 4175/3
- podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje
- podání žádosti o individuální dotaci Pardubického kraje na akci
„vyhlídka v Čisté“
- objednání služeb dotačního managementu společnosti ABC dotace,
Pardubice na akci „Čistá – bydlení pro seniory“
- převzetí oﬁciální záštity obce nad prezentačními a slavnostními
akcemi při příležitosti vznikajícího zvonu Mikuláš
Rada obce projednala:
rezignaci p. Lenky Stříteské ze všech funkcí, návrh na pořízení změny
územního plánu, pojistnou událost v čp. 398, legislativní změny v
oblasti odpadového hospodářství, situaci v jednáních s Bytovým
družstvem Svitavy ohledně možnosti odkupu pozemků u bytového
domu čp. 335, výši příjmů a výdajů obce za 1. pololetí 2019, příkaz o
přestupku KÚ Pardubického kraje, úpravu vodného, poplatky za
komunální odpad.
Rada obce neschválila:
- smlouvu o pojištění právní ochrany obce se společností D.A.S.
Rechtsschutz AG, Praha
- podání žádosti na „podporu aktivit živého venkova 2019“ Sdružení
místních samospráv ČR
Rada obce pověřila starostu:
podpisem smlouvy o centralizovaném zadávání se SMS ČR (nákup
energií), přípravou návrhu veřejné vyhlášky v oblasti odpadového
hospodářství, poptávkou po sběrných kontejnerech na kovový odpad,
bílé a směsné sklo, přípravou smlouvy se společností Černohlávek Oil
Církvice v záležitosti sběru a recyklace jedlých olejů, výpočtem
reálných nákladů na sběr, odvoz a likvidaci komunálního odpadu,
zjištěním, zda je možné zveřejňovat obecní kroniku v elektronické
podobě, dojednáním podrobností při zadání vypracování návrhu cen
obvyklých v k. ú. Čistá u Litomyšle, zadáním geometrických zaměření,
informováním vlastníků sousedících s pozemkem p. č. 7210 o záměru
prodeje, předložením konkrétních nabídek pojišťoven na pojištění
nemovitého majetku obce, objednáním dotačních služeb u ABC
dotace Pardubice, zajištěním doplnění všech položek do vyúčtování
sportovně společenské akce.
Jednání rady obce jsou neveřejná. Zápisy z jednání jsou ukládány na
obecním úřadě, pro své potřeby je dostávají k dispozici zastupitelé
obce.

Pozvánka na jednání ZO
Zveme Vás tímto na další veřejné jednání zastupitelstva
obce, které se uskuteční 10. 9. 2019 od 18.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ.
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LESY
Voda pro les, les pro vodu
Voda a les spolu odedávna souvisejí. Voda je nezbytná pro růst lesa, les
zase dokáže vodu účinně zadržovat a recyklovat. Téma je v posledních
suchých a horkých letech (letošek je zatím „normálnější“) často
diskutované a éterem putují různé fámy a domněnky v pestré směsi
s fakty. Tam by se to ještě dalo tolerovat, ale když poslanec – člen
zemědělského výboru parlamentu s vážným výrazem ve sněmovně
sděluje, že stromy krajině škodí, protože ji vysušují, je to už na
pováženou.

Jak vodní vztahy v lese fungují?
Voda v krajině obíhá zhruba dvojím způsobem, kterým se říká velký
a malý vodní cyklus. Známe to už ze školy, ten velký v sobě zahrnuje
řeky a oceány, ze kterých se k nám voda vrací dálkovým přenosem
převážně v podobě delších vytrvalých dešťů a sněhu. Ten malý vzniká
uvolňováním vody z povrchů (tedy i tím „vysušováním“ způsobeným
stromy, z vodních i dalších zelených ploch, sušením všeho, co suší lidé,
z chladících věží elektráren, …). Důležité je, že se přes den uvolněná pára
při ochlazení ve větší výšce a snížení záření navečer srazí a spadne ve
formě přeháňky nebo drobného deště jen o desítky či malé stovky
kilometrů vedle.
Oba typy srážek jsou v lese zachycovány jednak povrchem stromů, který
je pěkně členitý – např. dub či jasan mají v cca 12 x větší záchytnou plochu
povrchu stromu než plocha, kterou zaujímají. To na druhou stranu
2
znamená, že srážka do 5 mm (tedy 5 l/m ) se v lese skoro nedostane
k povrchu půdy a sucho tak nedokáže zmírnit, za další obvykle
humóznější a neutuženou půdou pod nimi (lesní půda tak dokáže
zachytit a vázat násobně víc vody než běžná zemědělská) a v neposlední
řadě je vázána ve stromech samotných. Vlhkost dříví jehličnanů se
pohybuje cca od 32 % v jádru (to už je biologicky nefunkční) po cca 150 %
v bělové části, u listnáčů je rovnoměrnější mezi 70 – 90 % v celém proﬁlu
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kmene. Tj. na hektaru lesa máme dalších cca 200 m vody v dříví. Dalším
efektem zadržování vody je nižší teplota v lese (tedy nižší ztráty
odparem, nižší povrchový odtok (maximálně v řádu procent oproti
pevné ploše), a tím delší doba vsaku. Chladnější a vlhčí vzduch v lese
spolu s pomalejším prouděním vzduchu dávají větší šanci na kondenzaci
vody ještě v prostoru porostu a vyšší vlhkost snižuje odpar z povrchu
stromů (zejména jehlic a listí). Suma sumárum lepší a stabilnější
dynamický zásobník vody v krajině těžko najdeme. Stromy samozřejmě
vodu i vydávají, nejvíc na ochlazování, v řádu stovek litrů za den. Zde je
tedy to vysušování. Výdej vody je regulován průduchy, ty ale jednotlivé
druhy stromů dokáží uzavřít v různé míře a málokdy téměř dokonale.
Proto stromy občas uschnou.

Co se děje s počasím a klimatem?
Něco ano, přecházíme k velkému vodnímu cyklu a hledáme příčiny
s pomocí různých oborů.
Astronomie
Pokud se snad jeví astronomické měřítko příliš široké, zkusme si
uvědomit, že se momentálně (v dobách dosahování historických maxim
oteplování Země jako celku – rekordní letošní červen v historii měření)
zároveň nacházíme patrně v nejhlubším minimu (2019-2020) sluneční
aktivity v moderní době. Globální vliv se uvádí pouze kolem 0,1 °C, ale
s velkými regionálními rozdíly (rovník / póly). Každopádně můžeme být
rádi, že Slunce zrovna v této době „netopí naplno“. Sluneční cyklus je
poměrně předvídatelný.

Klimatologie a meteorologie (fyzika atmosféry)
Významný podíl na oteplování Země je přičítán skleníkovému efektu
vyvolanému přítomností zvyšujícího se podílu některých plynů
v atmosféře, zejména vodní páry, oxidu uhličitého, metanu a dalších.
Jejich množství je zvyšováno zaprvé spalováním fosilních paliv (uhlí,
ropa, plyn) a za druhé nabouráním přirozeného uhlíkového cyklu (např.
odlesněním). Protisměrně působí albedo (schopnost povrchů odrážet
elektromagnetické /sluneční záření). Z přirozených povrchů na Zemi má
čerstvý sníh vysoké albedo (až 90 %) a vodní plocha nízké albedo (jen asi
10 %). Zde bohužel fungují významně negativní zpětné vazby (vyšší
teplota způsobuje snižování albeda – úbytek sněhu a tání permafrostu –
tj. zvyšování podílu metanu, apod.). Obvyklé námitky popírající
oteplování jsou:
- klima se vždy měnilo – ano, ale jen vlivem přirozených faktorů, což je
dnes jiné;
- CO2 je v atmosféře zcela zanedbatelné množství – ano, malý množstvím,
ale velký významem;
- teplejší podnebí vždy znamenalo rozvoj civilizace – ano, ale vždy měla ta
civilizace dost času se přizpůsobit, teď ten čas nějak chybí a s ohledem
na množství lidí na planetě začíná chybět i prostor;
- v Antarktidě přibývá led – ano, plovoucí kolem Antarktidy, protože se
Antarktida roztéká;
Patrně větší vliv má poměrně zásadní změna tryskového proudění (jet
stream, až 600 km/h) mezi 10-17 km výšky. Toto proudění drželo suchý
a mrazivý polární vzdušný vír (polar vortex) nad Arktidou. Tento systém
udržoval celkem pravidelný chod počasí se střídáním čtyř ročních období.
Tryskové proudění bylo ale v roce 2016 narušeno nasátím teplejšího
a vlhčího (a tím těžšího) vzduchu, který byl následně vržen do arktické
vzdušné masy. Tím se celý systém začal destabilizovat a zpomalila se
jeho rychlost, jako když zpomalíte rotujícího vlčka ťuknutím prstu (začne
se pak kývat ztrátou hybnosti, rychlosti otáčení). Oslabené (pomalejší
a více rozvlněné) proudy pak začínají propouštět arktický vzduch více na
jih a naopak pro Arktidu extrémně teplý vzduch více na sever, což
násobně urychlí tání arktických ledovců. Vpád teplého vzduchu na sever
pak razantně oteplí severské oceány, a to umožní další, možná ještě
větší apokalypsu: skokové uvolnění metanu z permafrostu a hydrátů
metanu na dně těchto oceánů.
Pro lesnictví to znamená prodloužení vegetačního období, změny
v distribuci srážek, zvýšenou četnost les ohrožujících meteorologických
událostí.
Uvažované možné oslabení Golfského proudu vlivem masivního
odtávání Severní Ameriky (pokud vůbec nastane) jednak kvůli obří
setrvačnosti tohoto proudění potrvá také dlouho, a navíc – pokud by
přineslo k nám trvalé ochlazení, nevíme jaké, nutně by to znamenalo
velké změny severně i jižně od nás opět s nečekanými dopady na
vzdušné proudění. Zde se může stát prakticky cokoliv s tím, že záleží na
měřítku, v jakém se na věc díváme.
Výše uvedené závěry vycházejí z volně dostupných závěrů seriózních
vědeckých prací. Je tedy zřejmé, že:
-bez lesů (jakékoliv kvality!) by naše situace byla ještě výrazně složitější
-náhlé zlepšení situace a návrat do „starých dobrých časů“ nemůžeme
příliš očekávat
-klimatické výkyvy, které nás postihují, mají příčiny hluboko a daleko
v atmosféře…
-…ale podílíme se na nich výrazně každodenním chováním a spotřebou
všichni.
Ing. Milan Hron

VÝSADBA STROMOŘADÍ
Sraz je v sobotu 9. 11. 2019
ve 13 hod u silnice před areálem ZD.
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VÝSADBA
STROMOŘADÍ

DALŠÍ POMOC PŘÍRODĚ

Zveme všechny zájemce, kteří by
chtěli přiložit ruku k dílu. Ve spolupráci
s neziskovou organizací Větvení, z. s. Brno
připravujeme výsadbu stromořadí podél
polní cesty. Obecní cesta začíná naproti
vjezdu do areálu ZD Dolní Újezd a pokračuje
za Lopaurovými a Sedláčkovými až do údolí
Hájeckého potoka. Předpokládáme celkovou
délku aleje cca 600 m.
Do vyměřených a připravených děr budeme
sázet vytipované druhy dřevin podél jedné
strany cesty. Celá akce je v souladu se závěry
a doporučeními Státního pozemkového
ú ř a d u p o ko m p l e x n í c h p o z e m ko v ý c h
úpravách.
Přijďte v pracovním oblečení a ideálně
s celými rodinami. Čeká nás výsadba
několika desítek stromů. Drobné
občerstvení zajištěno. Snad nám bude přát
podzimní počasí.

Již poněkolikáté organizuje obec Čistá úklidovou akci. Po úklidu Brlenky a okolí silnice III. třídy
lesem od I/35 přicházíme rovnou do vsi. Chceme se tentokrát zaměřit na řeku Loučnou.
Po vysekání koryta se ukázalo množství odpadků a nepořádku, který tam nemá co dělat. Druhým
cílem jsou nelegální černé skládky. Rád bych tímto vyzval občany k součinnosti. Pokud víte
o nějaké černé skládce, informujte obecní úřad. Nejlépe mailem na obec.cista@iol.cz , příp.
telefonicky či osobně. Místo můžete vyfotit a fotograﬁi přiložit ke zprávě. Předem děkuji. Zkusíme
následně vytipovat konkrétní místa, kde bychom mohli zase trochu pomoci přírodě.

Podél této cesty plánujeme sázet

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo 2. 9. 2019 již tradičně rozezněním kostelních zvonů. Přivítání proběhlo za přítomnosti pana
starosty a rodičů letošních prvňáčků, kterých mezi nás přišlo sedm. Patří mezi ně: Jan Boštík, Zuzana Hárovníková, Aneta Klusoňová, Tereza Kopecká,
Soﬁe Matějíčková, Adam Píša a Matyáš Skalický. Všem žákům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo, prožili hodně pěkných zážitků a radostných chvil.
kolektiv zaměstnanců ZŠ

7

JEDNOTKA SDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla k těmto událostem:
· 3. 1. 2019 v 9:05, požár komínu Čistá č. p. 322.
· 29. 3. 2019 - 20:58, požár odpadu v bývalé drůbežárně Čistá
· 2. 4. 2019 - 12:04, požár lesa ve Strakově
· 23. 4. 2019 - 13:21, požár maringotky Litomyšl
· 23. 4. 2019 - 14:33, požár lesa Sloupnice
· 8. 5. 2019 - 6:19, požár drůbežárny Osík
· 16. 5. 2019 - 15:39, požár trávy a střechy skladu č. 6 Květná
· 17. 5. 2019 - 9:03, požár kuchyně domov důchodců Litomyšl
· 22. 5. 2019 - 16:13, asistence pohřební službě Čistá č. p. 137
· 7. 6. 2019 - 5:59, odstranění spadlého stromu přes komunikaci Čistá
· 15. 6. 2019 - 21:52, požár domu - planý poplach Litomyšl
· 25. 6. 2019 - 7:54, požár školy Trstěnice - taktické cvičení

V letních měsících jezdíme v rámci svitavského regionu dělat pěny
na akce pro děti a také na tábory. Letos jsme zajeli na Budislav
a do Svojanova. Na každé akci na nás už děti netrpělivě čekají a těší se,
až pěnu uděláme.

Poslední předposlední týden se čtyři členové jednotky zúčastnili kurzu
obsluhy motorové řetězové pily. Tento kurz je v rozsahu 64 hodin. Teorii
jsme se učili online z domu a 3 dny bude probíhat praktický výcvik
10 hodin denně.
Během prázdninových úterků jsme se scházeli (celá generace členů
sboru ve věku od 15 do 80 let) a prováděli jsme údržbu na nejstarší
technice. Užili jsme si při tom plno legrace.
Oldřich Vašina ml.

SPOLKY

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

TJ SOKOL
Fotbalová podzimní sezóna začala v sobotu
10. 8. s mužstvem Moravská Třebová C
a pokračovala v sobotu 17. 8. se Sebranicemi.
Obě utkání byla odehrána doma. Tímto
domácí sezóna skončila, ostatní utkání
budou odehrána na hřištích soupeřů. Od 26.
8. bude probíhat rekonstrukce hrací plochy.
Tuto akci bude provádět ﬁrma EUROGREEN
CZ s.r.o. z Vysokého Mýta.
Všichni věříme, že se rekonstrukce povede
a příští rok na jaře se bude hrát na pěkné
hrací ploše.
Petr Křivka
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KONALO SE
Campana fusa est aneb Den D pro Mikuláše
Den D nastal v pátek 9. srpna 2019 (mimochodem na tón D bude zvon
také naladěn). Ve zvonařské dílně rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova
bylo živo už od páté ráno – tavilo se totiž 2,3 tuny zvonařského bronzu
na nového Mikuláše. Měsíce práce na zvonových formách a dny pečlivých
příprav, napětí a lehkého spánku vystřídaly minuty maximálního
soustředění. Krátce po 13. hodině začal koncert slévačů řízený paní
zvonařkou – to když se bronzová láva valila ze tří pecí do devítitunové
formy v licí jámě. Když vyšlehly z formy plameny a poté rozpálený kov

zcela zaplnil licí hrdlo, tušila paní zvonařka, že dílo bude dobré.
„Ať zvoní!“ zaznělo po odlití při tradičním přípitku všech přítomných
s velkou úlevou.
Konečný výsledek bude znám přibližně za měsíc, až zvon vychladne,
odstraní se formy, povrch se vycizeluje a váha vyřkne přesnou porodní
hmotnost. Teprve potom si „mimino“ s rodným listem odvezeme do
Čisté.Kéž je na konci očekávání po všech stránkách skvělé dílo!
Mgr. Pavel Kuře

9

Turnaj KKZP
Dne 13. července proběhl na hřišti v Čisté již třetí ročník fotbalového
turnaje s legendami AC Sparta Praha, za podpory společnosti KKZP
s.r.o. a obce Čistá. Letošní rok se i přes nepřízeň počasí, stejně jako roky
předchozí, neskutečně vydařil. V dopoledním programu se mezi sebou
utkalo 10 týmů seřazených do dvou skupin o postup do ﬁnále a
semiﬁnále a o možnost zahrát si s bývalými hráči AC Sparta Praha.
Odpoledne se již netrpělivě očekával příjezd výše zmiňovaných legend,
které nakonec dorazily ve složení: Jirka Novotný, Jarda Blažek, Luděk
Stracený, Petr Papoušek, Jirka Jeslínek a Štěpán Kučera. Čtyři nejlepší
týmy a jeden tým složený z fotbalistů z Čisté měly možnost si s těmito
výbornými hráči poměřit síly. Po ukončení turnaje a krátké pauze, kdy

bylo možné doplnit nejen tekutiny u jednoho ze dvou připravených barů,
ale i ochutnat některou ze specialit z domácího grilu či vypustit své
ratolesti na dva skákací hrady, přešel postupně odpolední program ve
večerní zábavu, kterou zajistila excelentní skupina Machos Burritos. Ta k
již tak našlapanému denním programu přidala na intenzitě a dokázala i
během deště zaplnit taneční parket k prasknutí.
Po ukončení koncertu pokračovala akce spolu s hráči AC Sparta Praha,
díky DJ Brudy až do brzkých ranních hodin. Pevně věříme, že si všichni
zúčastnění celý den užili a již nyní se těšíme na příští čtvrtý ročník.
Ing. Jan Kocourek

Máme natrénováno
Pohádkový elixír neporazitelnosti někdy nestačí, a proto jsme
se rozhodli na nového Mikuláše krapánek potrénovat. Díky kolegialitě
zvoníků Bílé věže v Hradci Králové si vaši zvoníci čistečtí zatahali za
provaz druhého největšího zvonu Čech – osmitunového Augustina
z roku 1509. Zvoní se na něj pouze cca 12x ročně, přičemž 28. června to
bylo k uctění obětí památné bitvy u Hradce Králové roku 1866.
Ke zvonění je třeba současně čtyř zvoníků, pátý obsluhuje srdce a celé

10

zvonění řídí. A že stát proti té houpající se bronzové mase a poslouchat
extra mohutné C1 je zážitkem nad zážitky, snad ani netřeba dodávat.
Bílá věž na Velkém náměstí v Hradci Králové je úžasně zrekonstruovaná,
veřejnosti přístupná a její návštěvu vřele doporučuji. Nabízí též rozhled
až k hraničním hvozdům.
Natrénováno máme, nějaký ten elixír na věži také, už jen ten Mikuláš...
Mgr. Pavel Kuře

Zájezd do Brodku u Přerova
Dne 22. 6. 2019 se uskutečnil zájezd do Brodku
u P ř e ro v a , j e h o ž c í l e m b y l a p ř e d e v š í m
návštěva rodinného podniku, ve kterém
se vyrábí zvon pro náš kostel.
Cestu tam nám zpříjemnil svým vyprávěním
p. Pavel Kuře. Dozvěděli jsme se mnohé
o zvonu Mikuláš a jeho historii. Po příjezdu
do Brodku nás přivítala p. zvonařka
Dytrychová. Prohlídku zvonařskou dílnou pak
provedl p. Bronislav, který nás seznámil
s procesem výroby zvonů a samozřejmé nám
ukázal i zvon Mikuláš. Třešničkou na dortu byla
prohlídka a poslech zvonkohry na náměstí
v Brodku. Poté následoval společný
oběd a návštěva Mladečských jeskyní.
Při zpáteční cestě jsme se ještě stavili do
Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích.
Výlet jsme zakončili u kávičky a zákusku a asi
okolo páté jsme spokojení odjížděli domů.
Tímto bychom chtěli p. Pavlu Kuřovi poděkovat
za moc pěkný sobotní výlet.
za účastníky zájezdu
Vladimíra Žroutová

PAMĚTNÍ ZVONEČKY MIKULÁŠ
Malé upomínkové zvonečky Mikuláš celkové výšky 7,5 cm budou
vystaveny a vysvěceny současně s velkým zvonem Mikuláš
20. 10. 2019. Předpokládaná cena je cca 500 Kč za kus. Zájemci
o objednání malého zvonečku Mikuláš se mohou hlásit do 15. září
2019 u vašeho zvoníka Pavla Kuře, Čistá 334, tel. 606 581 610.

POSEZENÍ U DECHOVKY
Obec Čistá zve občany na tradiční posezení
pro všechny generace, které se bude konat
v neděli 3. listopadu 2019 od 15.00 hod.
v kulturním domě.
K tanci a poslechu zahraje
„Malá dechovka Honzy Pohorského“,
zpívá Radek Klusoň.
Občerstvení zajištěno.
Případným doneseným dobrotám na stůl
se meze nekladou.

Cvičení pro zdraví s Danou Krejčí
každé pondělí v kulturním domě, zahájení 7. 10. 2019
od 16:00 do 17:00
Zdravotní tělesné cvičení pro seniory, cena 40,-Kč/hod.
od 17:00 do 18:00
Relaxační cvičení s jógou, cena 60,-Kč/hod.

Adventní výstava
ručních prací
Také v letošním roce
se můžete těšit na již tradiční
Adventní výstavu ručních prací.
Výstava se bude konat první adventní víkend
a to 30. listopadu a 1. prosince,
ve velkém sále kulturního domu.
Podrobné informace o výstavě naleznete
v příštím zpravodaji.
za pořadatelky Romana Křivková

PRODEJ ČESKÉHO ČESNEKU
Firma ŠTĚPÁN MAIWALD, Čistá 156, nabízí k prodeji česnek odrůdy Slavín.
Objednávky přijímáme na tel. čísle: 733 290 508
778 019 000

Předpokládané ceny česneku dle velikosti:
- velký 180 Kč/kg
- střední 140 Kč/kg
- drobný 90 Kč/kg
PROVOZOVNA: Trstěnice 134
Více informací o pěstované odrůdě naleznete na www.maiwald-step.cz .
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Svá životní jubilea v měsíci červnu
a červenci oslavili:
Antonín Frodl
Bohumil Jirmásek
Zdeněk Jůza
Václav Klatovský
Radomil Minář
Marie Pavlišová
Jana Vomáčková
Marta Vajrauchová
Našim spoluobčanům gratulujeme.

Naše obec je bohatší o dva občánky,
Anežku Haitovou a Sebastiana
Vlacha.
Přejeme do života hodně štěstí
a rodičům gratulujeme.

Dne 22. července oslavila své
98. narozeniny naše babička Marie
Pavlišová. I když v současné době
bydlí u dcery v Dlouhé Třebové, stále
je nejstarší občankou Čisté. Za svůj
život vychovala osm dětí a radost
jí dělá 32 vnoučat a 54 pravnoučat.
rodina Pavlišova

PODZIM V ČISTÉ - REKAPITULACE AKCÍ
datum, čas
4. 9. 2019, 19.30 hod
6. 9. 2019, 17.00 hod
14. 9. 2019, 9.00 hod
15. 9. 2019, 14.00 hod
1. 10. 2019, 16.00 hod
5. 10. 2019, 13.30 hod
7. 10. 2019, 16.00 hod
20. 10. 2019, 10.30 hod
30. 10. 2019, 19.30 hod
3. 11. 2019, 15.00 hod
9. 11. 2019, 13.00 hod

název akce
zahájení tanečního kurzu pro začátečníky
zahájení činnosti hasičského kroužku pro děti
Memoriál Vladimíra Tauera
zvon Mikuláš - slavnostní odhalení
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
ukliďme Česko, ukliďme Čistou
cvičení pro zdraví s Danou Krejčí
zvon Mikuláš - slavnostní vysvěcení a instalace
zahájení tanečního kurzu pro pokročilé
posezení u dechovky
výsadba stromořadí

místo konání
kulturní dům
hasičárna
hasičárna
kostel sv. Mikuláše
sběrná místa v obci
sraz u hřiště TJ Sokol
kulturní dům
kostel sv. Mikuláše
kulturní dům
kulturní dům
cesta před areálem ZD
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