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V tomto čísle například najdete

• výstavba chodníků, rekonstrukce
a budování infrastruktury
• veřejná sbírka byla oceněna

• vyhlídka u Fajmonovy lípy - realizace
• vyhodnocení ankety K3

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Bydlení pro seniory – jedeme naplno
Nepřízeň počasí nás potrápila; stavba se ale rozběhla dobře.
Také letošní léto je bohaté na srážky. To skvěle svědčí všem vysázeným
stromům. Mnohem méně však zemním pracím. Četné srážky
zkomplikovaly výkopy základových pasů, ukládání inženýrských sítí
i pohyb na staveništi. Naštěstí funguje dobrá spolupráce s místními
hasiči, kteří opakovaně spláchli nečistoty na komunikacích.
Po všech prvopočátečních peripetiích byla v polovině srpna vylita
základová deska. Na izolační vrstvu založili zedníci obvodové zdivo
z vápenopískových tvárnic. Jedná se o zdící materiál, který jsme zvolili
zejména kvůli jeho výborným pevnostním a tepelně izolačním
vlastnostem. Aktuálně probíhá vyzdívání nosných svislých konstrukcí
a v době uzávěrky tohoto čísla byly ukládány překlady stavebních otvorů
přízemí.
Pravidelně probíhají kontrolní dny za účasti zástupců projekce,
technického dozoru, autorského dozoru, stavbyvedoucího, zhotovitele
a investora. Průběžně řešíme dílčí potíže a komplikace. V neposlední
řadě intenzivně bojujeme s krizí v dostupnosti stavebních materiálů
a neustále se zvyšujících cen.
Opakování je matka moudrosti, a proto si dovolíme připomenout,
že v připravovaném domově chystáme celkem čtrnáct bytů. Deset z nich
o velikosti cca 35 m2 s dispozicí 1 + kk. Další čtyři byty jsou větší.
S dispozicí 2 + kk budou mít podlahovou plochu více než 45 m2.
V příštím čísle přineseme bližší informace o budoucím provozu
a podmínkách pro nájemníky.

Pomoc jižní Moravě
Z Čisté odešlo celkem 134 200 Kč moravským obcím, které byly před
několika měsíci postiženy přírodní katastrofou.
Tímto bych chtěl upřímně poděkovat všem jednotlivým lidem, firmám
i spolkům, že se rozhodli přispět. Také zastupitelé uvolnili část financí
z rozpočtu obce. Na konci srpna pak putovalo na deset transparentních
účtů vždy po 13 420 Kč. Jedná se o účty konkrétních obcí, takže mají
možnost darované peníze ihned využít tam, kde je nejvíce potřebují.
Je to již poněkolikáté, kdy můžeme i v naší obci zažívat vlnu vzájemné
solidarity a ochoty pomoci potřebným. Velmi si toho vážím. Vždyť dnes
potřebují pomoc oni, zítra ji bude potřebovat někdo jiný, třeba my…

Výstavba chodníků
Kratší úsek letos, ten delší příští rok.
Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že jsme již dříve informovali
o plánované výstavbě chodníků v obci. Záměr se bohužel natahoval
a natahuje hned z několika důvodů. Jedním z nich jsou samozřejmě
kapacitní možnosti vybraných dodavatelů a aktuálně problematický trh
s materiálem. Zažíváme dobu, kdy některé suroviny nejsou, na některé
je pořadník a čeká se dlouho. Druhým, klíčovým důvodem je snaha o
součinnost a spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
Rádi bychom totiž v místech výstavby chodníků zároveň docílili

Poděkování
Děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu, že se
jim podařilo získat dotaci na výstavbu bydlení pro seniory.
Zdena Kadidlová a Vladimíra Žroutová
rekonstrukce silnice, jejímž vlastníkem je právě Pardubický kraj.
V době, kdy dostanete do rukou toto vydání, budou pravděpodobně již
probíhat stavební práce v úseku od zastávky Pod sokolovnou po odbočku
k základní škole. Společnost KKZP s.r.o. má za úkol zde vybudovat notný
kus opěrné gabionové zdi a necelých půl kilometru chodníku. Ten povede
při levé straně vozovky (ve směru od Litomyšle) a v místech bývalé
sokolovny bude místo pro přecházení. Odtud poběží na pravé straně a
vyústí na místní komunikaci vedoucí ke škole a kostelu.
V průběhu výstavby nás samozřejmě čekají dopravní omezení. Provoz
bude kyvadlově řízen světelným semaforem. Žádáme všechny občany
o zvýšenou pozornost a ohleduplnost vůči pracovníkům stavby. Zároveň
děkujeme za trpělivost po dobu několika týdnů, kdy dojde k lokálnímu
zvýšení hluku, prašnosti a intenzity dopravy.
Výstavba druhé části, tj. v úseku od odbočky ke škole po hospodu
U Chlebounů, bude probíhat v roce 2022.

Rekonstrukce a budování infrastruktury
V uplynulém období se toho podařilo stihnout poměrně hodně. Došlo ke
kompletní výměně veřejného osvětlení, opravili jsme řadu místních
komunikací a rozšířili vodovodní síť.
Namísto původních sodíkových světel (75 W) byly společností LAMA
lighting technologies s.r.o. Otrokovice nainstalovány LED lampy po celé
obci. Nejenom to. Kromě výměny zhruba 110 svítidel jsme nově
instalovali 60 lamp. Došlo k zahuštění i rozšíření stávajícího osvětlení na
nově postavené sloupy. Již několik týdnů září lampy například podél
fotbalového hřiště nebo na Kromberku. Jen pro úplnost doplňujeme, že
světla podél hlavní silnice mají výkon 40 W a většina světel u místních
komunikací 23 W. Chromatičnost světel jsme zvolili 2700 K, tj.
v zabarvení do žluté barvy, která je pro přírodu i lidské oko příjemnější
nežli zářivě bílá. I přes větší počet světelných bodů bude spotřeba
elektřiny nižší. Intervaly svícení budou stejné, jak jsme byli zvyklí.
Počáteční rozsvícená světla po celou noc v dolní polovině obce způsobilo
nesprávné zapojení v novém rozvaděči. Po reklamaci toto dodavatelská
firma opraví. Celkové náklady činí 1 852 238 Kč, přičemž 50 % je

financováno z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu z programu
EFEKT.
Také v letošním roce došlo k opravě vytipovaných úseků místních
komunikací položením obrusné vrstvy asfaltu. Nejvýhodnější nabídku
předložila společnost Strabag a.s.. Nový „koberec“ byl položen na více
než 1,75 km v různých částech obce. Součástí některých úseků se staly
i zpomalovací retardéry. Nový povrch totiž láká ke svižnější jízdě, která
ovšem nesvědčí kolemjdoucím a cyklistům. Buďme, prosím, při našem
projíždění nanejvýš obezřetní. Kompletní práce se vyšplhaly na 3 752 442
Kč. I zde jsme byli úspěšní se žádostí o dotaci. Z Ministerstva pro místní
rozvoj se nám podařil získat příspěvek ve výši 1 683 997 Kč.
Na konci prázdnin jste možná někteří zaznamenali zvýšený pohyb
techniky v kopci směrem ke středisku a dále na Brlenku. Důvodem byly
zemní práce vedoucí k rozšíření hlavního vodovodního řadu k lokalitě „za
Kutovými“. Přestože je zde podloží poměrně kamenité, podařilo se
technologií protlaku a vrtání dovést vodu až k nově připravovaným
čtyřem parcelám.

Vyhlídka u Fajmonovy lípy a nedaleký křížek
Netradiční projekt se posunul do fáze výstavby. V jednom z minulých
čísel jsme se zmiňovali o místě, které většina místních zná jako „u lípy“.
Konkrétně u Fajmonovy lípy. V místě křížení polních cest rostou
v těsném sousedství lípy dvě. Ta původní, staletími, přírodními
a lidskými zásahy potrápená … s tou druhou, nově vysazenou před šesti
lety.
Ojedinělý nápad pana projektanta Ing. Martina Nováka dal věci do
pohybu. Autor několika desítek návrhů rozhleden a vyhlídkových plošin
po celé České republice zpracoval dokumentaci, která byla inspirována
počátečním nápadem „propojení historie se současností, propojení
původního s novodobým …“.
Na jaře letošního roku byly na základě přesného geodetického vytyčení
vyhloubeny a následně zabetonovány základové patky. V průběhu
letních měsíců došlo k ukotvení vlastních patek, na kterých byla
vztyčena důmyslná trámová konstrukce. Brilantní práci odvádí trojlístek
spolupracujících firem. Josef (Bobeš) Rambousek z Čisté se stará
o zámečnické konstrukce, Martin Staněk ze společnosti Tesaři Osík
organizuje tesařinu a Jarda Jůza zemní, terénní a manipulační práce.
Všem moc díky za nasazení a poctivé pojetí. Autorský dozor, vč.
technického zastřešení, přijal výše zmíněný projektant Ing. Martin
Novák.
V současné době jsme tak říkajíc v poločase. Na několika ixkách z hluboce
impregnovaných trámů je uložena ohýbaná kovová nosná podesta ve
tvaru písmene S. Na ní je přišroubována masivní podlaha z dubových
fošen. Jedná se mimochodem o dřevo pocházející z místních dubů,
rostoucích dříve v údolí Jalového potoka. Pořez byl také zajištěn místními
zdroji.
V následujících týdnech dojde k osazení zábradlí a nakonec točitého
schodiště. Návštěvníci tak budou moci vystoupat na lávku ve výšce cca
4 m, která se doslova proplétá korunou stromu. Nutno doplnit, že lípu
čeká odborné dendrologické ošetření tak, aby zásahy byly pro budoucí
růst stromu přínosné a nikoli ohrožující. Ne nadarmo s nadsázkou
2

tvrdíme, že se jedná o nejkratší chodník v korunách stromů v Evropě…
Bystrému pozorovateli a korzujícím lidem v blízkosti Fajmonovy lípy jistě
neuteklo, že se kousek od vznikající vyhlídky objevil betonový základ a
pískovcový podstavec. Jedná se o prvotní počin k obnově dávného křížku,
který se s největší pravděpodobností v těchto místech nacházel.
Alespoň takto vypovídají císařské mapy z přelomu 18. a 19. století. Je to
téměř neuvěřitelný příběh. Z nedaleké hromady kamení se podařilo
vyhrábnout prakticky všechny části téměř zapomenuté sakrální
památky. Některé části byly bohužel v natolik žalostném stavu, že je
nebylo možno použít. Některé naopak prošly a procházejí rukama
restaurátora pana Petra Šmejce a brzy bude křížek ve své původní
vznešené podobě.

Herní prvky v obci

Je libo se protáhnout nebo zpestřit si procházku? Je libo si, milé děti,
pohrát a zacvičit si? Pokud je odpověď ano, máte ideální příležitost!
K vloni vybudovanému dětskému hřišti „čistecký had“ na spodním konci
přibyly další atraktivity. V areálu TJ Sokol vyzkoušejte zbrusu nové
workoutové hřiště. Venkovní posilovnu jistě využijí i naši nejmladší
fotbalisti při svém pravidelném tréninku. U vstupu na fotbalové hřiště
vyrostl neobvyklý herní prvek zvaný „kopačák“, a to se dvěma lavičkami

k tomu. Parádní prolézačka nejen pro nejmenší!
Došlo taktéž k rozšíření hřišťátka u horního obchodu COOP. Zde se nově
pyšní lanová loď. U tzv. zadní cesty poblíž lokality „za vodou“ si můžete
odpočinout u pařezového stolu nebo vyzkoušet své rovnovážné
dovednosti na krátké lanové stezce. V neposlední řadě mají svou
vytouženou houpačku ve tvaru hnízda v zahradě mateřské školy.
Nezbývá než dodat: Pohybu zdar, procházkám zvláště.

Veřejná sbírka na obnovu zvonů kostela sv. Mikuláše byla oceněna
Tento článek vznikl cestou vlakem při návratu z Prahy ze slavnostního
vyhlášení soutěže MÁME VYBRÁNO.
Byli jsme pozváni na slavnostní vyhlášení jubilejního 10. ročníku do
Dominikánského kláštera na Jílské ulici, poblíž Staroměstského náměstí
v Praze. Institut pro památky a kulturu každoročně uděluje ceny
finančně nejúspěšnějším veřejným sbírkám. Tentokrát se hodnotil rok
2020. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Po smyčcovém minikoncertu
zazněly fanfáry a k mému obrovskému překvapení byla sbírka obce Čistá
vyhlášena jako absolutní vítěz.
Chtěl bych tímto znovu poděkovat všem dárcům, „střípkařům“, ať byl
jejich finanční příspěvek jakkoli velký. Výsledek je důkazem, že když se
přidá střípek ke střípku, je z toho monumentální dílo. Velké díky také
všem dalším lidem, kteří se starali o to, že sbírka za ty tři roky narostla do
rekordní výše 1 156 779 Kč.
Jen doplním, že jméno Čisté u Litomyšle zaznělo při slavnostním večeru
ještě jednou. Postaral se o to projekt Spolku archaických nadšenců, kteří
před několika lety odstěhovali z naší obce do sousední Trstěnice
polygonální stodolu z počátku 17. století. Nyní probíhá její rekonstrukce

Vážení spoluobčané, přátelé a příznivci zajímavostí,
dovolte, abychom vás srdečně pozvali na slavnostní otevření
vyhlídky u Fajmonovy lípy spojené s odhalením nedalekého
zrestaurovaného křížku, které se uskuteční symbolického
dne 17. 11. od 14:00 tohoto roku. Co Vás čeká? Za příznivého

a díky hlasování veřejnosti byl projekt nejlépe hodnoceným
v Pardubickém kraji. V celostátním pořadí pak skončil na chvályhodném
13. místě.
Mgr. Petr Dřínovský

počasí si užijete unikátní a nová panoramata Krkonoš,
Orlických hor, Žďárských vrchů a Javornického hřebene. Jistě
oceníte panoramatické zobrazení kruhového horizontu,
ochutnávku místních pochutin, přítomnost skvělé
společnosti a hudební produkce. Těšíme se na vás!

Farma pro výkrm drůbeže
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“. Usnesení bylo zasláno právní zástupkyni ZD Dolní Újezd
Mgr. Hamplové. Proto byl pro většinu zastupitelů překvapující dopis
datovaný v červenci 2021, který paní Hamplová zaslala panu starostovi
Litomyšle, kde mimo jiné píše, že zastupitelstvo obce Čistá není smíru
nakloněno. Po seznámení s tímto dopisem, který je součásti spisu pro
stavební povolení, jsou někteří zastupitelé zklamáni a myslím, že

i rozhodnuti žádná jednání neobnovovat. Zaslali jsme usnesení i řediteli
ZD Ing. Jeřábkovi, bohužel odpověď nebyla do dnešního dne žádná.
Od Nejvyššího správního soudu obdržela obec Čistá prostřednictvím
právní společnosti FBA vyjádření ke kasační stížnosti od MŽP a právní
zástupkyně ZD paní Mgr. Hamplové. Obec vypracovala repliku vyjádření,
kde se snaží seriózním způsobem vysvětlit jednotlivé kroky, které
po celou dobu v tomto sporu podniká. Zastupitelstvo obce schválilo tuto
repliku na svém zasedání dne 7. 9. 2021.
Petr Křivka

Jak dopadla anketa?
V minulém čísle zpravodaje jste jistě zaznamenali výzvu související
s hlasováním o dalším možném využití území od K3 (trojky kravína)
směrem k Litomyšli. Na základě návrhů Poličské stavební s.r.o. se mohli
občané vyjádřit hned k několika variantám. No a jaká byla odezva?
Nejvíce hlasů bylo pro návrh území zatím nevyužívat a ponechat pro
možné budoucí projekty – 59 %, na druhém místě se s 38 % umístila
varianta samostatných rodinných domů, další 2 % hlasujících oslovil
návrh bytových domů. 1 % hlasujících dokonce uvedlo, že má svou vlastní
variantu. Bohužel jsme doposud na obecní úřad žádný nový návrh
nedostali.

Anketa byla pro zastupitele užitečnou zpětnou vazbou od občanů.
Zabývali se jí na posledním ZO. Diskuze se ubírala i směrem k budově
k r a v í n a s a m o t n é h o a j e h o b u d o u c í h o v y u ž i t í . Vz h l e d e m
k nejednotnému názoru se nakonec ZO svými diskuzemi vrátilo téměř
o rok a půl zpět. V tomto směru je třeba podniknout další kroky k tomu,
jak má vlastně prostor bývalého kravína vypadat. Jednomyslné bylo ale
hlasování o zahájení terénních úprav na využití k hasičskému sportu za
kravínem směrem ke svahu. Ty budou započaty v následujících dnech.
A jak bude lokalita u K3 vypadat v budoucnu? Nechme se překvapit.
Petra Vojáčková
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ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE
Na svých jednáních ve dnech 11. 8. a 7. 9. 2021 zastupitelstvo
projednalo a schválilo:
Provozní záležitosti:
- Zaslání repliky obce týkající se kasační stížnosti kauzy „farma“
k Nejvyššímu správnímu soudu.
- Realizaci terénních úprav na přípravu hasičského hřiště v lokalitě „K3“
s budoucím zázemím pro hasičský sport.
Majetkoprávní záležitosti:
- Převod ideální poloviny pozemku p. č. 5599 na soukromého vlastníka.
- Prodej části pozemku p. č. 4000/2 o výměře 7 m2.
- Koupi pozemku p. č. 6362 na základě předchozí veřejné aukce.
- Vyřazení počítače DELL Optiplex GX 60 z majetkové evidence
z důvodu stáří a nemožnosti provozovat na něm aktuální operační
systémy.
Finanční a investiční záležitosti:
- Dodavatele stavebních prací v souvislosti s výstavbou vodovodu „za
Kutovými“, kterým je společnost Vodovody s.r.o. Litomyšl.
- Finanční příspěvek na pomoc obcím na jižní Moravě ve výši 40 tis. Kč
s tím, že celkově shromážděné prostředky budou rovnoměrně
rozděleny na transparentní účty jednotlivých obcí.
- Příspěvek formou daru TJ Sokol Čistá na podporu sportu dětí
a mládeže v roce 2021 ve výši 66 tis. Kč.
- Příspěvek formou daru na podporu Linky bezpečí z.s. ve výši 5 tis. Kč.
- Rámcovou smlouvu o depozitech s ČSOB v oblasti sjednávání
a vypořádávání termínovaných vkladů.
- Možnost převodu finančních prostředků ze spořícího účtu obce na
běžný účet v případech potřeby úhrad za investiční akce.
ZO děkuje všem občanům, spolkům a firmám za podporu obcí na jižní
Moravě, postižených přírodní katastrofou
ZO neschválilo:
- Veřejnoprávní smlouvu s Městem Litomyšl týkající se možnosti
měření rychlosti v obci (vč. instalace stacionárního radaru u MŠ)
a odchytu volně pobíhajících zvířat v obci.
- Přípravu zakázky dle nabídky Poličské stavební s.r.o. týkající se akce
rekonstrukce bývalého kravína v lokalitě „K3“.
ZO vzalo na vědomí:
- Informaci o plánovaných společenských akcích do konce roku 2021,
u kterých je obec pořadatelem či spolupořadatelem.
- Informaci o celkové vybrané částce 134 200 Kč na pomoc postiženým
obcím na jižní Moravě.
ZO pověřilo:
- Radu obce schvalováním dílčích rozhodnutí o využití termínovaných
vkladů u ČSOB.
- Starostu podpisem Rámcové smlouvy s ČSOB, podpisem darovacích
smluv.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná, anonymizované zápisy z jednání
jsou zveřejňované na webových stránkách obce, kompletní zápisy pak na
obecním úřadě.
Rada obce se na svých jednáních v červenci a srpnu 2021 zabývala
a schválila:
Provozní záležitosti:
- Realizaci nezbytných geodetických a hydrogeologických prací v rámci
projektu „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“ dle cenových
nabídek, vč. smlouvy o dílo se společností Vodní zdroje s.r.o Chrudim.
- Oslovení starosty Města Litomyšl ve věci kauzy „farma“ ohledně
založení dokumentů do spisu a kárné žaloby.
- Kroniku obce Čistá za rok 2020.
- Smlouvu s TJ Sokol Čistá o bezplatném pronájmu sekacího traktoru.
- Odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Čistá.
- Pořádání a spolupořádání konkrétních kulturně společenských akcí do
konce roku 2021.
- Doporučení ZO schválit veřejnoprávní smlouvu s Městem Litomyšl
týkající se bezpečnosti dopravy (měření rychlosti) a odchytu volně
pobíhajících zvířat.
- Zapojení obce do připravované územní studie týkající se lokality
průmyslové zóny Pohodlí.
- Smlouvu č. 21_01_4121821930 o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce a.s.
Majetkoprávní záležitosti:
- Smlouvy o zřízení věcného břemen č. IV-12-2020596/VB/1 (parcela č.
st. p. 110/1), č. IP-12-2011378/VB/1 (parcela p. č. 2190/2), č. IV-124

2020653/VB/1 (parcela p. č. 2191/1), č. IV-12-2022795/VB/1 (parcela č.
1331/1), č. IV-12-2020510/VB/2 (parcela č. 2739/13) a IV-122020800/VB/1 (parcela p. č. 7208/2).
- Záměr prodeje zaplocených částí pozemků p. č. 1535/1. Záměr prodeje
části pozemku p. č. 987. Záměr pronájmu pozemku p. č. 969/3.
- Nájemní smlouvu č. 93N21/19 a dohodu o zaplacení úhrady za užívání
nemovité věci č. 93N21/19 mezi obcí Čistá a Státním pozemkovým
úřadem ČR, týkající se pozemku p. č. 1336/1.
- Účast obce v elektronické dražbě týkající se pozemku p. č. 6362.
Finanční a investiční záležitosti:
- Výběr dodavatele na akci „Herní a workoutové prvky v obci Čistá“,
kterým je společnosti Bonita Group Service s.r.o. Drásov s nabídkovou
cenou 962 865 Kč bez DPH.
- Výběr dodavatele na akci „Oprava místních komunikací – Čistá
u Litomyšle“, kterém je společnost Strabag a.s. Praha s nabídkovou
cenou 1 893 696,09 Kč bez DPH.
- Rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým došlo k úpravě celkových
příjmů na 32 242 424,10 Kč a k úpravě celkových výdajů na
42 212 424,10 Kč. Předpokládané zapojení zdrojů minulých let ve výši
8 940 000 Kč se nezměnilo.
- Smlouvu o poskytnutí dotace č. OŽPZ/21/73882 s Pardubickým
krajem na obnovu vodovodu – řad 1 a řad 3 ve výši 530 tis. Kč.
- Smlouvu o poskytnutí dotace č. OŽPZ/21/73811 s Pardubickým krajem
na projektovou dokumentaci pro provedení stavby akce „Výtlačný
a zásobovací vodovodní řad“ ve výši 65 tis. Kč.
- Opravu komunikace v areálu TJ Sokol asfaltováním dle cenové nabídky
společnosti Strabag a.s. Praha a finanční spoluúčast TJ Sokol na
celkových nákladech.
- Kupní smlouvu č. 2021/III.Q/80 se společností Javořice a.s. Ptení na
prodej dříví v objemu 200 m3.
RO neschválila:
- Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2739/5, p. č. 3932/2 a p. č. 2739/1.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 6858.
- Doporučení ZO k odkupu vlastnických podílů 2/9 na pozemcích
v k. ú. Čistá u Litomyšle nabízených společností Viagem a.s. Praha.
RO vzala na vědomí:
- Úspěšné žádosti o dotace na bydlení pro seniory (MF), výsadbu aleje
(SFŽP) a výsadbu lesních porostů (Pk).
- Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství na akci
„Výtlačný a zásobovací vodovodní řad obce Čistá“.
- Zahájení projekčních prací na rekonstrukci silnice III/36021 v celé délce
obce společností MDS PROJEKT s.r.o. Vysoké Mýto. Investorem je SÚS
Pardubického kraje.
- Zapojení obce do podpory obcím na jižní Moravě zasažených
tornádem, a to ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.
- Provoz OÚ během letních prázdnin.
- Informaci České pošty o budoucím záměru provozu pošty Partner
v naší obci.
- Způsob schvalování plánovaných DČOV vodoprávním úřadem, a to
formou společného stavebního povolení.
- Příspěvek SDH Čistá na pořádání 20. ročníku Memoriálu V. Tauera ve
výši 15 tis. Kč.
- Hlavní mostní prohlídky mostů MK 4, MK 6 A MK 9. (mosty naproti
hospody U Chlebounů, naproti kulturnímu domu a naproti čp. 281.
- Informaci o schválené dotaci Státním fondem dopravní infrastruktury
na výstavbu chodníků ve výši 7 456 398 Kč (85 % uznatelných
nákladů).
- Aktuální informace v kauze „farma“.
- Nabídku ČSOB, týkající se zhodnocení volných finančních prostředků
obce.
RO pověřila:
- Starostu podpisem smluv o zřízení věcných břemen, smluv
o poskytnutí dotací, smluv o dílo a kupní smlouvy.
- Místostarostu zastupováním obce v elektronické dražbě pozemku
p. č. 6362.
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 26. 10. 2021 od 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV
… takto se nazývá velká akce, jejíž projekční práce běží naplno.
V průběhu několika uplynulých měsíců osobně navštívily skupinky
projektantů více než tři čtvrtiny všech zájemců. Přímo na místě pak
dochází ke kontaktu s vlastníky nemovitostí a diskuzím o technickém
provedení. Tu a tam se objevují dílčí komplikace. To se ale u tak velkého
projektu dá očekávat. Společně se pak snažíme nalézat přijatelné
řešení. Výsledkem takové pochůzky je označení stávajících objektů, kam
odtékají odpadní vody a návrh umístění čistírny odpadních vod. Zároveň
je navrženo umístění vsakovacího objektu nebo vyústění do řeky –
pokud to technicky lze.
Po projektantech přicházejí geodeti, kteří vytipovaná místa a body
zaměřují. Všechny získané informace a podklady pak zpracovává
projekční kancelář do postupně se rýsující konkrétní podoby.
Dalším nezbytným krokem je zapojení hydrogeologů. Ti budou zkoumat
vlastnosti podkladních vrstev, k čemuž využijí několik vrtaných sond.
Dále provedou měření kvality vody ve vytipovaných studnách a také
v řece Loučné – v místech, kde přitéká do Čisté a kde ji opouští.

Hydrogeologické práce bude zajišťovat společnost Vodní zdroje Chrudim,
která byla radou obce vybrána na základě poptávkového řízení. Zjištěné
parametry kvality vody budou následně porovnány se závěry, které
získáme v budoucnosti. Tj. v době, kdy bude obec většinově
odkanalizována domovními čistírnami.
V několika ojedinělých případech se stalo, že si někteří vlastníci svůj
zájem rozmysleli a ČOV nechtějí. Namísto toho se objevili noví, kteří
budou zapojeni coby náhradníci. Těch je bohužel zatím víc, takže nejsme
schopni do „rozjetého vlaku“ pojmout všechny.
Veškeré práce prozatím běží dle stanoveného časového harmonogramu.
Pokud se nic významného nepřihodí, měli bychom mít na konci jara 2022
k dispozici povolení vodoprávního úřadu. Následně budeme soutěžit
generálního dodavatele stavby. To vše za předpokladu, kdy získáme
dotaci ze SFŽP. Vlastní zahájení výstavby by připadalo v úvahu buď na
podzim 2022, nebo spíše na rok 2023.
Mgr. Petr Dřínovský

CO JEŠTĚ NOVÉHO V OBCI - OBRAZEM

1 – tubusy s reflexními samolepkami

2 – ošetřená lípa u školy

3 – nově vybavená kotelna základní školy

4 – zpevněná polní cesta nad kostelem

5 – nové dopravní zrcadlo u nepřehledné
křižovatky u brodu

6 – nová svodidla na spodním
konci „Benešáku”

Je to vše vůbec možné?
V posledních týdnech a měsících bylo v naší obci zrealizováno
(či s realizací významně pokročeno) mnoho projektů – od bydlení pro
seniory, domovní čistírny odpadních vod přes kompletní nové veřejné
osvětlení, fitness stezku, nové venkovní herní prvky, vyhlídku u lípy,
studánku, stovky metrů opravených cest až po památky či vybavení
školy… Je toho tolik, že to ani vše nestíhám vyjmenovat, natož pobrat!
A stojí za tím obrovský kus odvedené práce.

Chci touto cestou poděkovat panu starostovi za neskutečné nasazení.
Také radě obce, obecním zaměstnancům a všem dalším, kdo se na
zkrášlení a celkovém rozvoji obce podílejí. A také popřát trošku klidnější
období – protože držet toto tempo dlouhodobě není možné! Ještě jednou
díky!!!
Mgr. Pavel Kuře
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hlasy odpočatých a opálených dětí se rozezněly školní budovou ve
středu 1. září. V novém školním roce jsme slavnostně přivítali osm
nových prvňáčků v doprovodu rodičů. Novými žáčky naší školy se stali
Klárka Čapková, Adélka Hárovníková, Evička Hubinková, Matyáš
Kmošek, Mája Kolářová, Rozárka Skalická, Honzík Štyndl a Štěpán
Vojáček. Přivítat je přišel i pan starosta, který všem popřál úspěšný
školní rok a přinesl i malé dárečky.
Sbor dobrovolných hasičů v Čisté připravil pro žáky základní školy v pátek
3. září program u místní hasičské zbrojnice. Žáky nadchla nejen možnost
posadit se na chvíli do hasičských aut a prohlédnout si jejich vybavení,
ale také úkoly, které pro ně byly připraveny. Prohloubili si své znalosti ze
zdravovědy, přenášeli „zraněného“ kamaráda a s velkým nadšením
shazovali plechovky proudem vody. Dopoledne se žákům velmi líbilo
a mnozí odcházeli s přesvědčením, že nastoupí do kroužku mladých
hasičů. Všem těm, kteří připravovali program a věnovali svůj čas našim
žákům, moc děkujeme a těšíme se na další setkání.
Ve středu 8. září se žáci druhého ročníku zúčastnili slavnostního
„Pasování na čtenáře“ v Městské knihovně v Litomyšli. V knihovně na
žáky čekaly pohádkové bytosti, které jim pomáhaly plnit různé úkoly. Na
konci pohádkové cesty byli všichni druháčci velkým klíčem od všech
pohádek, příběhů a básní slavnostně pasováni na čtenáře.
Do nového školního roku si přejme, aby byl pro děti, rodiče i učitele
příjemným, klidným a pohodovým – a abychom si z něj všichni odnesli
mnoho pěkných zážitků a žáci hodně nových vědomostí, znalostí
a dovedností.
za kolektiv ZŠ Mgr. Miloslava Siglová

Základní škola a Mateřská škola v Čisté

SBĚR PAPÍRU
Noviny, časopisy i kartón můžete
odevzdat v základní škole od 14. 10. do 20. 10. 2021
v době od 6:30 do 16:00
Děkujeme
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Po prázdninách jsme se všichni těšili na setkání s kamarády v mateřské
škole. V letošním roce je zapsáno je 34 dětí. Do první třídy budeme
připravovat 13 předškoláků a 6 dětí je ve školce nově příchozích.
Děti jsou rozděleny do tříd dle věku, kde se celý rok vzdělávají podle
školního programu „Ať je léto nebo zima, ve školce je to vždy prima!“
V prvních týdnech jsme s dětmi vytvářeli a opakovali pravidla, jak se
máme ve školce chovat a co se naopak nesmí. Naučili jsme se nové vítací
básničky a písničky. Na vycházce jsme navštívili podstatná místa naší
obce. Například místní hasičárnu, kde jsme s nadšením plnili úkoly
v rámci každoroční exkurze. Akce se nám moc líbila a děkujeme všem,
kteří se na ní podíleli.
Nové děti jsme do MŠ adaptovali dle individuálních potřeb. Paní učitelky
z mladšího oddělení si pro děti a jejich rodiče připravily adaptační
odpoledne „Mámo, táto, pojď si hrát“. No řekněte, kdo z vás by se
nechtěl vrátit pohrát si do školky?
Podzim patří ve školce k nejhezčímu období, kdy můžeme pozorovat
krásu přírody a tvořivě využívat její dary. Zatím jsme s dětmi stihli sklidit
zasazené brambory z naší malé zahrádky. Divadelní spolek JOJO nám
zase zahrál veselou a naučnou pohádku z lesního prostředí. Neváhali
jsme a do školky pozvali netradiční návštěvu – psa kříženého s vlkem
karpatským. A jak to dopadlo? O tom zase příště.
I v naší školce se snažíme stále něco vylepšovat. Aktuálně se můžeme
pochlubit novými vchodovými dveřmi, zvonkem a houpacím hnízdem na
zahradě, které jsme díky obci mohli pořídit.
Naše školka je nadále zapojena do sportovního projektu „Se Sokolem do
života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Díky kladné
motivaci zvířátek mohou děti všechny aktivity vnímat jako přirozenou
součást jejich života. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní
pilíře stejně tak, jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.
Nově jsme se přihlásili do školního recyklačního programu
„Recyklohrátky“, který vznikl pod záštitou MŠMT. Cílem projektu je
prohloubit znalosti v environmentální oblasti týkající se např. třídění
a recyklace odpadů.
Nadstandardní aktivity v MŠ:
LOGOHRÁTKY
- děti se v rámci prevence učí rozhýbat své pusinky a jazýčky
- využívají průpravná dechová, artikulační a fonační cvičení
- hravou formou si děti zdokonalí jemnou motoriku a smyslová vnímání
ANGLIČTINA HROU
- prostřednictvím her, rýmů a písniček děti pronikají do anglického
jazyka
- seznámí se s prvními slovíčky barev, zvířat, číslic a dalších věcí kolem
nás
- pomocníkem bude dětem i kamarád Steve s Maggie (Wattsenglish)
MUZIKOTERAPIE
- děti se v 1. polovině roku mohou těšit na pravidelná prožitková setkání
s lektory z Luže
- v programu budou využívány muzikoterapeutické postupy, které
podporují přirozenou dětskou hravost a vnímavost, cit pro rytmus,
melodii, tóny, jejich délku a výšku

Personální zajištění v MŠ pro rok 2021/2022 :
● Mgr. Jitka Řeháková - zástupce ředitele pro předškolní výchovu, třídní
učitelka II. oddělení
● Jitka Marešová – třídní učitelka I. oddělení
● Denisa Rabová, DiS. – učitelka II. oddělení
● Lenka Hofmanová – učitelka I. oddělení
● Kamila Škrancová – asistent pedagoga
● Marcela Binková – vedoucí školní jídelny, kuchařka
● Pavla Bačovská – kuchařka
● Petra Hanusová – školnice
● Marcela Minářová – kuchařka – dovoz a výdej obědů
za kolektiv MŠ Mgr. Jitka Řeháková
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TJ SOKOL
Fotbalová přípravka
Prázdniny utekly jako voda a fotbalová přípravka začala od poloviny
srpna s pravidelnými tréninky každé úterý a pátek od 17 hod. Trenéři mini
přípravky, kterou vedou Martin Padělek a Jan Klement, jsou nadšeni
z množství dětí, které chodí na trénink. Do mini přípravky dochází totiž
až 25 dětí! Velké dík patří hlavně rodičům, kteří svoje ratolesti pravidelně
vozí, a podporují tak děti ve sportovní aktivitě. Mladší přípravka (cca
15 dětí) trénuje pod dohledem Jana Boštíka a Josefa Kováře. Zatím se

zúčastnila dvou turnajů a vedla si velmi dobře. Jednou skončili první
a jednou druzí. Podobně si vedla starší přípravka (cca 12 dětí), kterou
trénuje Petr Sigl s Petrem Křivkou. V letošním roce se rozšířily možnosti
tréninků. Využíváme nově vybudovanou Fit stezku a workoutové hřiště.
Snažíme se, aby byly tréninky pestré a pro kluky a holky zajímavé.
trenéři

HC ČISTÁ, Z. S.
Rok 2021 nám zatím moc radosti nepřinesl. Zrušeny byly veškeré akce,
které jsme pořádali, nebo se na nich podíleli. Proto jsme byli moc rádi, že
se podařilo uspořádat každoroční „Braňák“. Samozřejmě i s účasti
našeho spolku. Děti i rodiče si mohli vyzkoušet slalůmek s různými druhy
raket, pálek a kulatého příslušenství. Tedy… Než nám všechny
pingpongové míčky děti rozšlapaly :-).
Dále účastníci ukázali dovednost při střelbě na přesnost na malé
fotbalové branky. Dle ohlasů se akce jako každoročně povedla a děti si ji
užily. Takže braňáku zdar a za rok se opět těšíme.
V září se rozhodlo o dalším pokračování městské hokejové ligy, a proto se
pomalu pouštíme do příprav na novou sezónu. Odehráli jsme modelové
utkání proti takzvané pouliční směsce sice v okleštěné sestavě, ale
napoprvé to mělo náboj a rychlost.
V termínu 17. - 19. 9. 2021 absolvovala část týmu tradiční soustředění
v Nymburce, které proběhlo ve velkém tempu. Nutno přiznat, že někteří
z nás byli na pokraji sil :-D Nabídku na společné soustředění využilo
i několik hráčů z Makova a Příluky, kteří tak přispěli ke zkvalitnění
tréninkových jednotek.
Teď už jen doufat, že vše proběhne podle plánu a sejdeme se i na
Hokejovém plese 7. 1. 2022. Hokeji zdar a covidu zmar.
za HC Čistá, z.s. Jiří Elčkner

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Se začátkem školního roku jsme se opět začali scházet každý pátek
u naší hasičárny. Přijali jsme mezi sebe i pár nových členů. Toho si moc
vážíme. Náplní našich tréninků je příprava na podzimní závody, které se
konají na konci října. Během našich setkání se učíme všechny potřebné
dovednosti. Hrajeme i různé naučné hry. V podzimním období si musíme
spoustu věcí zopakovat a naučit, ale také si užijeme hodně zábavy –
třeba u střílení ze vzduchovky, což je jedna z disciplín v podzimních
závodech. Našimi častými kamarády jsou provázky. Na nich se učíme
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zajímavé uzly, které by měl každý správný hasič umět. Mapa a buzola
jsou velká zábava, při které zjišťujeme polohu určitého bodu.
Zvu všechny děti, které by se chtěly stát naším kamarádem hasičem,
naučit se spoustu užitečných věcí a pracovat s nářadím, co používají
hasiči. Přijďte si užít spoustu zábavy - té u nás není málo. Scházíme se
každý pátek od 17:00 u naší hasičárny, tak přijďte mezi nás!
Kristýna Nešporová

JEDNOTKA SDH
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů vyjížděla k těmto událostem:
· 15. 4. 2021 v 7:38 technická pomoc - rozvoz hygienických roušek do
školských zařízení ORP, Litomyšlsko
· 13. 5. 2021 v 16:21 technická pomoc - čerpání vody a odstraňování bláta,
benzinová stanice MOLL, Litomyšl
· 13. 5. 2021 v 18:23 technická pomoc - odstranění bahna
z komunikace u firmy Elstore, Litomyšl
· 14. 5. 2021 v 10:18 technická pomoc - mytí komunikace spodní části
obce Čistá
· 14. 5. 2021 v 11:49 technická pomoc - mytí komunikace firma AG
Maiwald, Benátky
· 27. 5. 2021 v 7:22 technická pomoc - rozvoz testů do školských zařízení
ORP, Litomyšl
· 5. 6. 2021 v 13:39 technická pomoc - doplňování vody, Čistá
čp. 418
· 8. 6. 2021 v 16:23 technická pomoc - doplňování vody, Brlenka čp. 3
· 21. 6. 2021 v 14:46 požár udírny za domem, Trstěnice čp.191
· 23. 6. 2021 v 14:05 technická pomoc - doplňování vody, Brlenka čp. 20
· 25. 6. 2021 v 14:41 technická pomoc - mytí vozovky na žádost firmy
PROFISTAV s.r.o. v obci Čistá
· 29. 6. 2021 v 16:33 požár truhlárny, Strakov
· 30. 6. 2021 v 6:38 technická pomoc - odstranění stromu
z komunikace mezi Čistou a Trstěnicí
· 30. 6. 2021 v 7:48 technická pomoc - strom na domě, Čistá čp. 43
· 3. 7. 2021 v 23:04 požár bioplynky ZD Trstěnice (planý poplach)
· 16. 7. 2021 v 16:25 technická pomoc - voda v domě, Suchá čp. 49
· 16. 7. 2021 v 17:04 technická pomoc - voda v domě, Němčice - Člupek čp.
79
· 16. 7. 2021 v 17:19 technická pomoc - voda v domě, Němčice čp. 105
· 17. 7. 2021 v 19:13 technická pomoc - voda z polí na silnici, Mikuleč
· 21. 7. 2021 v 13:15 technická pomoc - dohašení doutnajícího popela po
pálení klestí, Čistá

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
V letních měsících začala částečná rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Došlo k výměně oken, vchodových dveří, stará vrata na všech čtyřech
garážových stáních byla vyměněna za nová sekční. Odstín vrat je
v hasičské barvě RAL 300. O celou rekonstrukci se postarala firma
PROPLAST s.r.o. Tímto bych chtěl poděkovat obci Čistá za finanční
podporu.
Oldřich Vašina ml.

KONALO SE
Jubilejní XX.
V sobotu 11. 9. 2021 se u hasičárny konal XX. ročník Memoriálu Vladimíra
Tauera. Hasičské soutěže plné zábavy a vtipných disciplín se z našeho
sboru zúčastnily celkem 4 týmy. Dva týmy mužů, z nichž jedno bylo
družstvem mladých nadějných hasičů a druhé pak družstvem našich
starších zkušenějších v nejlepších letech. Stejně tak i ženy vytvořily dvě
družstva. Jedno mladých, druhé žen v nejlepších letech. K našim mužům
se přidal tým přespolních kamarádů z Nové Vsi. Poslední družstvo tvořili

naši přátelé z Čisté u Rakovníka. Kluci byli tak dobří, že si odvezli
zasloužené první místo i putovní pohár. Později nás poctili svou
návštěvou i přátelé z Čisté u Horek. Po skončení všech soutěží jsme se
vydali na okružní cestu po Čisté. Po návratu již následovalo večerní
posezení u dobrého jídla a později i u muziky v podání Radka Klusoně.
Zábava trvala až do brzkého rána.
Kristýna Nešporová
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Co to je?
A teď jedna hádanka. Co vznikne, když dojde ke spolupráci obce Čistá, HC
Čistá - hokejek, včelařů, hasičů, TJ Sokol - sokolíků, chovatelů, paní
učitelky z mateřské školy s pomocníkem a myslivců? No jasně –
BRANNÝ DEN. Ten letošní sedmý ročník začínal a končil 26. 6. na
fotbalovém hřišti. Zástupci spolků a sdružení, dobrovolníci a další
spolupracovníci připravili na více než pětikilometrové trati Čistou
nápaditá stanoviště. Každý si našel „to svoje“. Tak to komentovalo

téměř 100 zúčastněných dětí – a příchozí dospělí byli pro. Celkově
pozitivní dojem z akce určitě ještě podpořily keramické medaile
vytvořené v naší základní škole, tašky odměn, chutné občerstvení
chlapců od grilu a dobře zásobený kiosek.
Sedmička je šťastné číslo. Osmička je podle numerologie nejmocnější
číslo ze všech. Jsem vážně zvědavá, jak se předvede.
Jana Dřínovská

Odpoledne s barokem
Nikoho jistě nepřekvapí, když se jméno naší obce objeví v souvislosti se
zvony. Ke zvonům tady máme blízko, a to doslova. Právě proto se část
programu v rámci duchovně kulturního festivalu barokního dědictví
LITOMYŠLSKÉ DNY BAROKNÍ TRADICE uskutečnila u nás v Čisté.
V sobotu 21. 8. 2021 jsme si mohli ve svatebně vyzdobeném kostele
vyslechnout unikátní přednášku o barokních zvonařích v Brně a na
Moravě v podání významného kampanologa, památkáře a historika
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umění PhDr. Leoše Mlčáka. I díky němu je náš dvoutunový drobeček
vyzdoben tak, jak je. A kdo ještě nebyl přesycen rozsáhlými informacemi,
mohl vystoupat do věže kostela, kde provázel zvoník Čisté Pavel Kuře.
Výklad v jeho strhujícím podání, nabitý energií a údaji, si v přeplněné věži
posluchači dozajista náležitě vychutnali.
Jana Dřínovská

Fotbalový turnaj
Pátý ročník fotbalového turnaje s legendami AC Sparta Praha se za
podpory společnosti KKZP s.r.o., obce Čistá a TJ Sokol Čistá konal dne
10. července, a to na fotbalovém hřišti TJ Sokol Čistá. Turnaje se
zúčastnilo neuvěřitelných 15 týmů, které se mezi sebou popraly
o možnost zahrát si proti legendám AC Sparta Praha. Počasí nám tento
rok překvapivě přálo a celý den bylo nádherně, což se bezpochyby
projevilo i na pitném režimu všech zúčastněných. Letos dorazili hráči AC
Sparta ve složení: Jirka Novotný, Jarda Blažek, Luděk Stracený, Štěpán
Kučera, Jan Flachbart, Václav Koloušek, Radim Holub a Lukáš Zelenka.
Čtyři nejlepší týmy a jeden tým složený z příznivců AC Sparta Praha měly

možnost si s těmito výbornými hráči poměřit síly. Turnaj trval až do
18 hodin, kdy se konalo vyhlášení nejlepších hráčů a týmů turnaje
spojené s předáním ceny. Po krátce pauze na převlečení a doplnění sil
zahájila svůj koncert již tradičně bezvadně a skvěle hrající kapela Machos
Burritos, která vystoupila od osmi hodin. Taneční parket byl narván
k prasknutí. Po skončení koncertu pokračovala akce spolu s hráči AC
Sparta Praha až do brzkých ranních hodin, a to díky DJ´s. Pevně věříme,
že si všichni zúčastnění celý den užili a již nyní se těšíme na příští šestý
ročník.
Ing. Jan Kocourek
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ZPRÁVY Z LESA
Co se to děje s přebytkem či nedostatkem dříví a jeho cenami?
Při zběžném sledování informací o množství dříví, dřevěných výrobků a
jejich cenách se běžný občan diví a ten poučený řeší, jak se situací naložit
– posuďte sami…
Zhruba od roku 2015 u nás běží kůrovcová kalamita, která znamená
zvýšený přísun převážně smrkového dříví na trh (ono „převážně“
znamená, že poničené lesní porosty jsou dál poškozovány hlavně
větrem a ten už si dřeviny tolik nevybírá). Z poměrně ustálené úrovně
3
těžby kolem 15 mil. m ročně jsme se vloni dostali až k historicky
3
rekordním 35 mil. m a letošek nebude o moc nižší. Zde je vhodné
připomenout, že domácí (nikoliv české!) zpracovatelské kapacity jsou
3
kolem 10 mil. m a celý zbytek jde na vývoz v nezpracované podobě.
Na jedné straně tu tedy máme dříví, které ještě v zimě (všeobecně)
nebylo kam prodat, a tak se plavilo až do Číny, navíc za velmi nízké ceny,
ale přesto se mezi květnem až srpnem jeho cena u kulatinových
sortimentů prakticky zdvojnásobila a na trhu je obrovský nedostatek
dřevěných materiálů hlavně z masivu.
V dnešním globalizovaném světě musíme příčiny hledat až daleko za
oceánem, konkrétně ve Spojených státech. Tamní kombinace zvýšení
cel na kanadské dříví (které tedy zamířilo do Tichomoří a Asie), ukončení
covidových omezení, masivní plošný přísun peněz do ekonomiky (tzv.
vrtulníkové peníze) a následné investice mnoha Američanů do stavby

nových či přístaveb stávajících nemovitostí způsobila dramaticky rychlé
vysátí evropských zásob dříví.
V praxi se tedy stalo, že tuzemské větší pily prakticky každý měsíc
zvyšovaly výkupní ceny formou bonusů (až do srpna) a všechny provozy
bez ohledu na svoji specializaci na plný výkon řezaly méně sofistikované
stavební dříví. V rámci této nečekané situace se do zpracování dostalo
i kůrovcové dříví již problematické jakosti, v jehož zpracování pořezem už
nikdo nevěřil.
Další vývoj nás opět může překvapit, ale ceny dříví na komoditních
burzách za oceánem už padají a tuzemští zpracovatelé „slibují“ prudký
propad cen v posledním čtvrtletí o několik stokorun. Takže období
ekonomického nadlepšení po kůrovcové kalamitě už zase končí. Je ale
jisté, že české lesy dostávají pořádně zabrat – za několik posledních let
bylo vytěženo dříví na 3-4 roky dopředu, takže by se podle principu
zachování těžební vyrovnanosti mělo velice brzdit, což by ale zase mělo
tržně ceny navyšovat. Předpokládám, že v dnešním prudce se měnícím
a zalidňujícím světě už nikdy nebude ničeho dost – ani dříví, které sice
přirůstá, ale už výrazně pomalejším tempem. A oteplování stále probíhá
(řekli byste, že letošní léto bylo v Evropě opět nejteplejší v historii
měření?) a podmínky pro prosperitu současných lesů se stále zhoršují.
Ing. Milan Hron, odborný lesní hospodář obce Čistá

JINÉ

100 let

Byli jsme při tom

Léto je dobou setkávání a oslav. A u nás v Čisté proběhla na přelomu
prázdnin jedna výjimečná. Paní Marie Pavlišová – nejstarší občanka naší
vesnice – se dožila úctyhodných 100 let. V kulturním domě se sešla celá
její rodina čítající 8 dětí, 32 vnoučat, 57 pravnoučat a 3 pravnoučata „na
cestě“. A právě toto číslo (pokud dobře počítáte, je to hned druhá stovka)
je pro naši babičku tím největším dárkem. Babičce děkujeme za všechno,
co pro nás udělala, a přejeme jí dostatek sil a pevné zdraví!
rodina Pavlišova

Ve čtvrtek 9. září se v Brodku u Přerova zrodil zvon sv. Benedikt do Města
Touškov. Váží o tunu méně než Mikuláš, ovšem i tak jde s 850 kg
o největší letošní nový zvon odlitý v Česku. K jeho vzniku jsme pomohli
také od nás z Čisté a název naší obce nese na svém věnci. Za novým fis1
stojí nejen precizní práce brodecké zvonárny, ale také obrovské úsilí
touškovských nadšenců v čele s tamním zvoníkem Petrem. Ať krásně
zvoní!
Mgr. Pavel Kuře

Kronika obce za rok 2020
Krátce před koncem kalendářního roku pro mě začíná „čas kronik“.
Nazývám tak více než půlroční období intenzivního zapisování událostí,
které prožila má rodná obec, Litomyšl a Čistá. A ačkoliv čisteckou kroniku
sepisuji úplně na závěr, poslední dobou se na ni stále více a více těším. Jak
totiž správně na jiném místě zpravodaje poznamenal Pavel Kuře,
v posledních letech dostal život v obci úplně jinou dynamiku. Děje se toho
mnoho, ať už mluvíme o velkých projektech či drobných zlepšeních
každodenního života. Psát o Čisté je zkrátka radost. A protože jsou
zápisy do kroniky přístupné prostřednictvím obecního webu všem,
můžete si onu radost z toho, co se v minulých letech povedlo, kdykoliv
připomenout i vy.
Stanislav Švejcar
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ADVENTNÍ VÝSTAVA
RUČNÍCH PRACÍ

Rády bychom v letošním
roce uspořádaly
Adventní výstavu ručních prací
(28. listopadu 2021).
Zda se ji letos podaří
uspořádat, bude opět záviset
na epidemiologické situaci.
Prosím, sledujte vyvěšené letáky
a místní rozhlas, pomocí nich
vás budeme o výstavě informovat.
za pořadatelky Romana Křivková

VÍTÁNÍ ADVENTU
Obec Čistá ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Čistá zve občany
první adventní neděli 28. 11. 2021
do kostela sv. Mikuláše a následně
na slavnostní rozsvícení stromu.
15:00 – koncert dětí ze ZŠ a MŠ
16:00 – Vánoční zpívání
18:00 – rozsvícení vánočního
stromu před kulturním domem

POSEZENÍ
U DECHOVKY
Obec Čistá zve všechny občany
na tradiční posezení nejen pro dříve
narozené, které se bude konat
v sobotu 6. 11. 2021 od 15:00
v kulturním domě v Čisté.
K tanci a poslechu zahraje
„Malá dechovka Honzy Pohorského“,
zpívá Radek Klusoň.
Občerstvení zajištěno.
Případným doneseným dobrotám
na stůl se meze nekladou.
Vstupné dobrovolné.

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté
Vás srdečně zve na

PEKLO V KULTURNÍM DOMĚ
Sobota 4. 12. 2021 od 14:30
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma
Pro děti bude připravena odměna
Občerstvení zajištěno
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REKAPITULACE AKCÍ
14. - 20. 10. 2021

sběr papíru

základní škola

17. 10. 2021, neděle od 10:30

slavnostní zakončení obnovy zvonů v Čisté

kostel sv. Mikuláše

26. 10. 2021, úterý od 18:00

jednání zastupitelstva obce

zasedací místnost OÚ

6. 11. 2021, sobota od 15:00

posezení u dechovky

kulturní dům

13. 11. 2021, sobota od 19:00

taneční ples

kulturní dům

17. 11. 2021, středa od 14:00

slavnostní otevření vyhlídky u Fajmonovy lípy

Fajmonova lípa

28. 11. 2021, neděle

adventní výstava

kulturní dům

28. 11. 2021, neděle od 15:00

vítáme advent v Čisté

kostel sv. Mikuláše, kulturní dům

A co se chystá na prosinec?
4. 12. 2021, sobota od 14:30

peklo v kulturním domě

kulturní dům

27. 12. 2021, pondělí

pingpongový turnaj

kulturní dům

30. 12. 2021, čtvrtek

předsilvestrovské posezení s hudbou

kulturní dům

31. 12. 2021, pátek

silvestrovská čočkovka a ohňostroj

kulturní dům

Svá životní jubilea v měsíci červnu,
červenci a srpnu oslavili:
Věra Tauerová
Libuše Kučerová
Josef Doskočil
Ladislav Košnar
Zdeňka Rožková
Václav Kvapil
Jan Klusoň
Václav Marek
Igor Holler
Marie Pavlišová
Milan Doležal
Marie Košnarová
Zdeňka Siglová
Dana Kadidlová
Petr Kmošek
František Chleboun
Jiří Hanus
Jarmila Vonšáková
Jana Nemčeková
Našim občanům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví a životní pohody.
Naše obec se rozrostla
o tyto nové občánky:
Mikuláše Lipavského, Cyrila Hubinku,
Karolínu Koníčkovou,
Elišku Koudelovou, Klaudii Matějíčkovou,
Františka Krycha,
Bellu Dvořákovou.
Dětem a jejich rodičům přejeme hodně
zdraví a štěstí.
Rozloučili jsme se
s paní Martinou Novotnou
a panem Luďkem Petrů.
Upřímnou soustrast.
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