Revitalizace centra obce

Také na sklonku podzimu a v zimních měsících úspěšně
pokračuje projekt Revitalizace centra obce. Provedena byla
část sadových úprav pod kostelem, u školy a u obecního
úřadu a především se pilně pracovalo na stavbě nového
kulturního domu. Do hrubé stavby byla osazena většina
oken, budova byla důkladně zateplena, vystavěny jsou
všechny příčky, vnitřní schodiště, byly provedeny rozvody

Poděkování

elektřiny a vody, omítnuta je většina vnitřních stěn, z části je
omítka i štukovaná. Práce probíhají dle harmonogramu a
vše tedy nasvědčuje tomu, že stavební práce budou v letních
měsících dokončeny, stavba zkolaudována a blíží se
okamžik slavnostního otevření a uvedení do provozu.
Celkové náklady k 31. 12. 2010 činí 12.806.392 Kč. Obec k
tomuto datu obdržela dotaci ve výši 4.083.349 Kč.

Pozor na pokutu

Finanční úřad v Litomyšli oznamuje, že od 1. 1. 2011 nabývá
účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tento zákon
upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových
subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.
Podle § 250 daňového řádu vzniká daňovému subjektu
povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo
dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost,
nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší
než 5 pracovních dnů. Výše pokuty činí minimálně 500 Kč a
správce daně musí pokutu udělit i v případě, že daňové
přiznání zní na velmi malou částku příp. na nulu! Nemá
možnost pokutu snížit nebo odpustit.
Může tak dojít k situaci, kdy bude dne 8. 2. 2011 podáno
přiznání k dani z nemovitostí s povinností zaplatit daň ve
výši 51 Kč. Protože přiznání bylo podáno více než 5 pracovních dnů po řádném termínu (31. 1. 2011), správce daně
musí předepsat pokutu ve výši 500 Kč.

Tříkrálová sbírka 2011

Navzdory nepříznivému zimnímu počasí a přetrvávající hospodářské krizi se díky obětavosti koledníku a štědrosti vašich
příspěvků v obci Čistá při tradiční Tříkrálové sbírce 2011 vybralo 21.661 Kč.
Koledníci Mariana Maiwaldová, Veronika Jůzová, Karolína Rothscheinová s vedoucí Veronikou Binkovou vykoledovali
4.270,-Kč.
Koledníci Vojtěch Buben, Jakub Buben, Jan Šeda s vedoucím Lukášem Rothscheinem vykoledovali 4.320,- Kč.
Koledníci Lucie Maiwaldová, Kateřina Bubnová, Miluše Lopaurová s vedoucí Vendulou Mazurkovou vykoledovali 3.632,- Kč.
Koledníci Barbora Bubnová, Kristýna Binková, Michalka Masopustová s vedoucí Jiřinou Filipčíkovou vykoledovali 2.457,- Kč.
Koledníci Nela Stříteská, Eliška Pánková, Michalka Zölflová s vedoucí Barborou Hladíkovou vykoledovali 2.295,- Kč.
Koledníci Jarmila Vonšáková, Lucie Stibůrková, Anna Tauerová s vedoucí Janou Maiwaldovou vykoledovali 1.548,- Kč.
Koledníci Markéta Sochorová, Michalka Sochorová, s vedoucí a kolednicí Marií Klusoňovou vykoledovali 3.139,- Kč.
Vybraná částka je letos opět vyšší než byla ve všech minulých letech. Výrazně vzrostl i počet dobrovolných koledníků, kteří
tak mohli navštívit všechny naše spoluobčany. Koledníkům i těm, kdo přispěli, děkujeme.
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V kostele objevili restaurátoři
cenné fresky

Ve Svitavském deníku vyšel zajímavý článek autorky Sylvy
Horákové o kostele svatého Mikuláše v Čisté. Zde probíhá
celková obnova interiéru. V současné době se v interiéru
restauruje jedinečný renesanční presbytář (kněžiště) kostela
s unikátní zachovalou výzdobou 16. století, která mimo
dekorativní malby a plastiky obsahuje i erby Pernštejnů a
španělského královského rodu de Lara. Na severní stěně
pak byla znovuobjevena po více než 150 let ukrytá
renesanční freska. Součástí restaurování je i doprovodný
průzkum, který by měl prokázat přímou návaznost na
renesanční objekty v Pardubicích a Litomyšli případně
autorství.

Lípa
před hostincem
„U Chlebounů“

Kromě restaurátorů pracují v kostele také dělníci. Ti
opravují podlahu. Znovu zde pokládají zbroušené původní
pískovcové dlaždice. I přes stavební činnost bohoslužby v
kostele stále probíhají.
Více na http://svitavsky.denik.cz/kultura_region/foto-v-kostele-objevili-restauratori-cenne-fresky.html
Obec v loňském roce poskytla na opravu kostela příspěvek
50 000 Kč. A dále se zavázala, že v případě poskytnutí
grantu Římskokatolické farnosti-proboštství Litomyšl
Pardubickým krajem se bude podílet na opravě min. 10%
nákladů. Tento závazek obce je nutnou podmínkou k získání grantu.

Jak si mnozí vzpomeneme, před 8 lety změnila křižovatka
před hostincem "U Chlebounů" svoji tradiční podobu. Lípa,
která na ostrůvku mezi silnicemi košatěla asi 140 dlouhých
let, neodolala nárazu sovětského tanku, útoku vandalů a
především nenechavému zubu času a kvůli špatnému stavu
musela být pokácena.
Na jejím místě byla v roce 2002 za zvuku hudby a zpěvu
vlasteneckých písní vysazena lípa nová, mladá.
Té ovšem nebylo dopřáno dosáhnout úctyhodného věku
její předchůdkyně. V pondělí 29. 11. 2010 odpoledne se
totiž stala obětí dosud neznámého nezodpovědného řidiče,
který nedbal na špatnou sjízdnost v důsledku bohaté sněhové nadílky a svoji nebezpečnou jízdou nárazem motorového
vozidla vzrostlou lipku nenávratně zničil.
Vznikala tedy otázka, jak s prázdným ostrůvkem na křižovatce naložit. K tomuto tématu jste se mohli déle než měsíc
vyjadřovat nejen v diskuzi, ale i v nové anketě probíhající na
našich obecních internetových stránkách. Do ankety se
zapojilo více než 70 lidí. Ve většině případů jste vyjádřili
přání vysadit novou lípu, která do naší obce bezesporu patří.
Proto bude slavnostně na Den země 22. dubna 2011 vysazena lípa nová.

Upozornění pro občany – předpokládaný termín výběru
poplatků za komunální odpad, psy a vodné je polovina března
2011. Upřesněno bude na vyvěšených letáčcích a hlášením.
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Konalo se ...

Adventní výstava

Ve dnech 26. - 29. listopadu 2010 se již tradičně konala na
OÚ adventní výstava ručních prací. Načerpat vánoční inspiraci a nadýchat adventní čas přišlo několik desítek lidí.
Prohlédnout, ale i zakoupit bylo možné velké množství
překrásných výtvorů (ubrusy, ozdoby, perníčky, věnce, atd.).
A že bylo opravdu na co koukat, mohou dosvědčit i děti z

mateřské a základní školy, které výstavu rovněž navštívily.
Velké poděkování za uspořádání této akce patří spolku
místních důchodkyň pod vedením paní Evy Stříteské, díky
nimž bylo možné tuto krásnou výstavu uskutečnit!
připravila Petra Vojáčková

Rozsvícení vánočního stromu

Jednou ze společenských akcí spojených s adventním časem
je i rozsvícení obecních vánočních stromů. V naší obci se
konalo rozsvícení obecního vánočního stromu první
adventní neděli 28. 11. 2010. Oproti předcházejícím rokům
se mohli návštěvníci akce před nepřízní počasí schovat a
pobesedovat v upravených prostorách hasičské zbrojnice.
To jistě ocenil nejeden příchozí. Navíc bylo letošní rozsvícení okořeněno vystoupením hudební skupiny NATALE,
která velmi zdařile předvedla něco z repertoáru Spirituál
kvintetu. Laťka kulturního vyžití tím byla nastavena sice
vysoko, ale děti z mateřské školy, základní školy i skupina
pod vedením paní Maiwaldové si potlesk za své vystoupení
rozhodně zasloužily. Mezitím už na prostranství před obecním úřadem padlo šero. Obecní strom se tak mohl, za účasti
lidiček posilněných vánočním punčem a jinými dobrotami,
rozsvítit barevnými světélky. Vánoční strom byl sice vzrůstem poněkud skromný (a to kvůli stávající výsadbě a
elektrickému vedení), ale i přesto se snad podařilo u přítomných povzbudit předvánoční náladu.
Ještě jednou děkuji všem, kdo se na přípravě a uskutečnění
akce jakýmkoli způsobem podíleli. Díky. :-)
za SPOZ připravila Jana Dřínovská

Vítání občánků

Členky Sboru pro občanské záležitosti v obci Čistá připravily vítání občánků na konec roku, neděli 12. 12. 2010. Pozváno bylo šest nově narozených občánků. Převahu měly tentokrát malé slečny, byly celkem čtyři. Svátečního slova se ujal
pan starosta Bohumil Pavliš. Děti z čistecké mateřské školy
opět nezklamaly se svým pěkným kulturním programem,

ozvláštněným hudebním doprovodem paní učitelky Kodymové na kytaru. Rodiče dětí se v upomínku zvěčnili svým
podpisem do pamětní knihy a byli obdarováni již tradičním
pamětním listem o uvítání do obce Čistá a dalšími dárky.
za SPOZ připravila Jana Dřínovská

5

Zastupitelstvo a Rada obce
Zastupitelstvo obce Čistá se v posledním období sešlo ke
své schůzi čtyřikrát.
Předmětem jednání 13. prosince 2010 byl především
rozpočet obce Čistá na rok 2011, který byl schválen jako
vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 34 034 000 Kč. Schválena byla vyhláška č. 1/2010, kterou se stanoví výše poplatku
za odstranění komunálního odpadu. I přesto, že obec bude
i v roce 2011 část nákladů za provoz systému třídění a
likvidace komunálního odpadu hradit ze svého rozpočtu
částkou asi 80 000 Kč, zvyšuje se poplatek a nově je stanoven na 450 Kč/osoba a kalendářní rok. Pro úplnost je
dobré uvést, že důvodem tohoto zvýšení je skutečnost, že
obec uhradí za každého občana s trvalým pobytem na
území obce ročně částku 558 Kč. Dalším důležitým bodem
bylo mj. projednání organizačních záležitostí, jako je jednací řád, složení a činnost komisí zastupitelstva obce a další.
Třetí řádné zasedání se konalo 14. února. Na této schůzi
byla schválena vyhláška o místních poplatcích – poplatky

ze psů. Byla projednána Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a zastupitelstvo obce také projednávalo
možnosti stavebních úprav mateřské školy, které by umožnily navýšení počtu dětí v MŠ.
Čtvrté zasedání bylo svoláno jako mimořádné na 28. února,
kde jediným bodem programu bylo seznámení členů zastupitelstva obce a veřejnosti s návrhem architektonické studie
a „Řešení interiéru nového kulturního domu“. Prezentaci
představil Ing.arch. Vladimír Křížek.
Také rada obce se sešla čtyřikrát. Na všech svých jednáních
se rada zabývala aktuálními úkoly souvisejícími především s
realizací rozsáhlého projektu Revitalizace centra obce,
zejména s výstavbou nového kulturního domu, která úspěšně pokračuje díky příznivému počasí i v zimním období.
Rada dále připravovala podklady pro jednání zastupitelstva
obce, řešila stížnosti a připomínky občanů, atd.

Organizace zřizované obecním úřadem v Čisté
Základní a Mateřská škola

Dotace základní škole

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 naše škola s velkou radostí
obdržela informaci o schválení projektové žádosti, kterou
jsme podávali na MŠMT dne 3. 11. 2010. Žádali jsme o
finanční podporu v rámci projektu EU peníze školám a náš
projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen
Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU.
V úterý 11. 1. 2011 škola obdržela z ministerstva Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 435 135,00 Kč. Účelová
dotace bude využita především pro oblast ICT (tvorba
vzdělávacích materiálů, proškolení zaměstnanců, vybavení
učeben moderní technikou, zavedení inovací do výuky). V
současnosti probíhá přípravná fáze projektu, který bude
zahájen v září 2011.
připravila Mgr. Siglová M.
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Informace
z mateřské školy

Za 1. pololetí školního roku jsme pro děti připravili či zajistili tyto akce:
7x divadelní představení.
2x tvořivá dílna pro rodiče s dětmi.
Starší děti byly zapojeny do Vítání adventu v základní škole.
Účast na rozsvícení vánočního stromku u obecního úřadu.
Shlédli jsme výstavu ručních prací zdejších občanů.
Několik dětí vystoupilo s kulturním programem na vítání
občánků.
Mikulášskou a vánoční nadílku.
Besídku pro rodiče
Předškolní děti si prohlédly školu, byly přítomny ve vyučovací hodině. Připravovaly se na zápis do základní školy.
S dětmi jsme si udělali karneval
připravila Jitka Marešová

Informace ze základní školy

Uplynulé měsíce školního života pro nás byly kromě pravidelné výuky plné různých činností jak pro pobavení tak pro
poučení.
V září žáci 1.- 3. ročníku navštívili v MŠ hudební pohádku
s názvem Kocourek Modroočko. Počátkem měsíce října
jsme besedovali s pracovnicí Městské knihovny v Litomyšli
o autorech a ilustrátorech dětské literatury. Měli jsme
možnost prohlédnout si celou knihovnu a některé děti se
zapsaly jako její členové. Koncem měsíce se uskutečnil již
tradiční projektový den s názvem „ Podzimníček“, do
kterého se zapojila i většina rodičů při vytváření skřítka z
přírodních materiálů. Následné vyhlášení vítěze nebylo
vůbec jednoduché, protože všichni vyrobení Podzimníčci
byli překrásní.
Počátkem listopadu jsme opět zavítali do Litomyšle tentokrát na divadelní představení ve Smetanově domě s názvem
„Obušku z pytle ven“. Nejen děti, ale i my učitelé, jsme
velmi kladně ohodnotili vysoce profesionální provedení
včetně velmi nápaditých dekorací. Koncem měsíce se uskutečnil druhý projekt s názvem „Vítáme advent“, který zahájilo vystoupení dětí MŠ a ZŠ v tělocvičně školy, aby navodilo tu správnou předvánoční náladu. Dík patří i paní Benešové a Lipavské, které se postaraly o pohoštění našich
hostů. Pak následoval průvod se světýlky obcí a po návratu
„Ples v pyžamech“ s různými soutěžemi pod vedením žáků
5. ročníku. Tradiční přespání ve spacáku na karimatce si
děti opět užily a my také. Druhý den následovaly adventní

dílny, při kterých jsme vyráběli vánoční výrobky a dekorace
pro připravovanou výstavu.
Třetího prosince nás navštívil Mikuláš a čert, a protože
nikoho neodnesl, tak usuzujeme, že máme samé hodné děti.
V sobotu 4. 12. se uskutečnil výlet vlakem do Prahy za
účasti rodičů a prarodičů, který se všem i přes velký mráz
velmi líbil. Pro většinu dětí byl velkým zážitkem. Další den
v neděli byla zahájena Vánoční výstava v budově ZŠ, kterou
navštívilo poměrně dost občanů obce a jsme rádi, že nejen
z řad rodičů. Předvánoční čas jsme dětem zpříjemnili
návštěvou filmového představení Samého dobrodružství.
Poslední den před vánočními prázdninami byla ve škole
vánoční besídka se zpíváním koled a rozdáváním dárků u
vánočního stromečku.
V lednu proběhl ve škole „Den otevřených dveří“ a beseda
s Policií ČR na téma „Běžná rizika doma i ve škole“ a
„Šikana na školách“. Na konec měsíce bylo naplánováno
hudební vystoupení „Co Čech, to muzikant“ jako odměna
pro děti za vysvědčení.
Myslíme si, že akcí v prvním pololetí bylo dost a rádi
bychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancům
školy, rodičům a také dětem za jejich přispění ke zdárnému
průběhu všech činností. Velké poděkování patří i všem
ostatním občanům obce, kteří naši školu podporují a
zajímají se o její dění a budoucnost.
připravila Šarounová Iva (učitelka ZŠ)
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Zápis do naší základní školy

V pondělí 7. 2. 2011 proběhl v naší škole zápis dětí do 1.
ročníku, který nesl název „Pojďte s námi za pohádkou“,
tentokrát do perníkové chaloupky. K zápisu přišlo 6 dětí v
doprovodu svých rodičů – Lukáš Baťa, Matěj Gamba,
Roman Perih, Tereza Pulkrábková, Martin Stříteský, Lukáš
Vyhnánek. Na děti čekalo překvapení v podobě pohádkových postav, které je provázely a pomáhaly jim při plnění
úkolů. Všechny děti byly moc šikovné a za odměnu získaly
perník z perníkové chaloupky, keramickou sovičku a
upomínkový list na tento zápis.

Vážení rodiče,
V posledních čtyřech letech jsem pracovala jako vychovatelka ve zdejší základní škole. Zde jsem žila spokojený život ve fungujícím kolektivu, kde všichni pracují samostatně, na změny reagují rychle a pružně a případné
neshody se řeší věcně a otevřeně. S tímto očekáváním jsem přijala i místo vedoucí učitelky v mateřské škole,
které bylo mimo jiné nabídnuto i zkušeným místním učitelkám, působících v jiných MŠ. Bohužel, již před
mým nástupem bylo jasné, že kolektiv MŠ můj příchod nevítá. Již od poloviny listopadu jsem se „rozhlížela“
po práci okolních mateřských škol a utvářela si svoji vlastní představu o optimálním fungování MŠ. Omlouvám se všem rodičům, kteří vycítili poněkud „hustou“ náladu ve školce. Doufám, že se již situace uklidňuje
a všichni se o ní budeme vyjadřovat uvážlivě a bez zbytečných emocí. Vedení Základní a Mateřské školy si
skutečně přeje fungující zařízení, které bude sloužit především Vašim dětem a Vám, rodičům. Věříme, že
společně vytvoříme kolektiv, kde se zaměstnanci školky a školy budou vzájemně podporovat. Naše přání se
mohou vyplnit i díky Vašemu otevřenému jednání s námi.
Věra Kladivová
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Jednotka SDH

Výjezdová jednotka SDH

V loňském roce pracovala jednotka SDH v následujícím složení: 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstva, 3 strojníci, 12 hasičů,
z toho je 12 nositeli dýchací techniky (NDT)
Všichni členové absolvovali 40 hod. periodického školení, navíc velitelé 16 hod., strojníci 8 hod. a NDT také 8 hod.
Během loňského roku byla naše výjezdová jednotka SDH přivolána k několika případům:
9. 2.
požár dílny u rodinného domu - Benátky
23. 6. požár komínu kotelny – Litomyšl - krytý bazén
5. 8.
požár pole - Čistá
15. 8. pomoc při hledání pohřešované osoby – Chmelík - les
17. 8. dopravní nehoda - Čistá
19. 8. požár garáže - Litomyšl
7. 10. požár výrobních prostor - Nedošín - námětové cvičení
28. 10. požár rod. domu - Čistá
27. 11. dopravní nehoda - Benátky
za JSDH připravila Petra Vojáčková

Spolky
Sbor dobrovolných hasičů

Ohlédnutí za loňským rokem a akce roku 2011

V loňském roce pořádal nebo se účastnil Sbor dobrovolných
hasičů několika akcí.
•
Jako první by jistě stála za zmínku účast našich
členů na Rekordu v dálkové dopravě vody, který proběhl 7. a
8. května 2010. Rekord spočíval v dopravě vody za pomocí
stříkaček z Dolní Loučky na vrchol Devět skal. Celková
trasa měřila 63,46 km a dosáhlo se převýšení 541 m. Celé
akce se zúčastnilo celkem 287 sborů dobrovolných hasičů z
celé ČR.
•
Dne 5. června 2010 proběhl v prostoru hasičské
zbrojnice Hasičský den, který byl rozdělen do dvou částí –
pro děti a pro dospělé. V odpoledních hodinách probíhaly
soutěže pro děti a akce byla zakončena „pěnou“. Následně
až do časných ranních hodin hrála k tanci a poslechu „Malá
svitavská dechovka“.
•
Pětidenní akce proběhla 7. - 11. července 2010 v
Litomyšli. Jednalo se o Mistrovství republiky v požárním
sportu žáků a dorostu. Náš sbor zde i s několika dalšími
sbory zajišťoval občerstvení.
•
Tradiční Memoriál Vladimíra Tauera proběhl 11.
září 2010. V odpoledních hodinách hrála kapela Náhoda.
•
Asi nejlépe hodnocenou akcí loňského roku bylo
„Peklo v hasičárně“. Místní hasičská zbrojnice se v sobotu 4.
12. 2010 proměnila na opravdové peklo. Krále pekel, jeho
pomocníky, ale i Mikuláše a anděly přišla pozdravit pěkná
spousta dětí místních i přespolních. Snad se z této hezké
akce stane tradice…

hasičů „Vesnickou zabíjačku. Na své si mohli přijít milovníci
zabíjačkových dobrot jako jsou jitrnice, prejt, kroupy, prdelačka, ale i zabíjačkový guláš a další. Jelikož se ale někteří
jedinci nemohli dočkat prodeje od 14.00 hod. a chodili do
hasičárny již dříve, stalo se, že dobroty byly brzy vyprodané.
Ale ani vyprodané stoly neodradily návštěvníky od posezení
s harmonikami, u kterých vydrželi do ranních hodin.
za SDH připravila Petra Vojáčková

V polovině ledna letošního roku pořádal Sbor dobrovolných
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Myslivecké sdružení Čistá

Jaro se blíží

V souvislosti s blížícím se obdobím jara, kdy většina živočichů vyvádí svá mláďata a pečuje o ně, je potřeba připomenout našim spoluobčanům, aby se v naší krajině pohybovali
šetrně tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plašení zvěře,
případně zraňování zvěře a ničení hnízd, ať již ptáků hnízdících na zemi nebo mláďat savců odložených jejich matkou v
úkrytu. Pokud to není nezbytně nutné, nechoďte mimo
polní a lesní cesty, případně cesty v krajině vyjeté a nevcházejte na pozemky porostlé travou a křovinami, kdy může
dojít k rozšlápnutí hnízd ptáků, případně mláďat jiných
druhů živočichů, která v tomto období neumějí reagovat
jinak na vzniklé nebezpečí, než že se přikrčí k zemi a vyčkávají, zda si jich všimnete nebo na ně šlápnete. Neodnášejte
mladou zvěř srnčí (srnčata), které zde odložila jejich matka a
nepovažujte je za opuštěná, nesahejte na ně, jejich matka se
o ně postará.
Je potřeba také připomenout, abyste při procházkách naší
krajinou dbali na to, aby váš pes nebo pejsek nebyl mimo
vliv svého pána a neměl tak možnost při volném pohybu
krajinou plašit zvěř nebo ji případně zraňovat.
Poslední dobou se nám množí případy, kdy dochází k úmyslnému poškozování krmných zařízení pro zvěř a pozorovacích zařízení, která neslouží jenom k lovu, ale také k pozorování a sčítání zvěře v krajině. Nikdo vám nebrání v tom,
abyste při návštěvě přírody využili tato zařízení (otevřené
posedy) za účelem pozorovat okolní krajinu, případně naši
krásnou zvěř a další živočichy v ní se vyskytující. Nevíme,
proč někdo tato zařízení poškozuje, neboť tím porušuje
zákon, který takové chování zakazuje.
Pokud se budeme všichni chovat tak, jako někteří z nás a
budeme ničit a poškozovat přírodu, ať již vědomě nebo z
nedbalosti, tak nám žádná příroda, tak jak ji známe, nezbude.
Zachovejme ji i pro naše děti a další generace, aby mohli žít
alespoň v takové přírodě, jako známe dnes, vždyť bez
rostlin a živočichů by tady člověk zůstal úplně sám.
Děkujeme za pochopení.
za Myslivecké sdružení Čistá připravil Milan Kmošek
Legislativa upravující tuto problematiku.
ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti
Ochrana myslivosti
§8
Základní povinnosti
(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před
nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi,
před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění
klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí
počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních
podmínek.
§9
Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany
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(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou
opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených
způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a
kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na
život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o
činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při
návštěvách honiteb jako součástí krajiny.
(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další
myslivecká zařízení. K jejich vybudování a umístění je nutný
předchozí souhlas vlastníka honebního pozemku. Nedá-li
žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě tento
souhlas, rozhodne o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře orgán státní správy myslivosti. Ustanovení zvláštních právních předpisů9) tím nejsou dotčena.
(3) Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy
myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu
mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení
nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení
jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo
zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na
hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.
(4) Orgán státní správy myslivosti spolupracuje s dalšími
orgány státní správy, jimž jsou právnické i fyzické osoby
povinny oznamovat konání hromadných akcí v přírodě,10) a
sděluje těmto orgánům požadavky potřebné k ochraně zvěře
a jejích životních podmínek.
§ 10
Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a
vlastníků pozemků
(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze
zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího.
(2) Při obhospodařování pozemků, jejich ohrazování při
pastvě a podobně jsou vlastníci, popřípadě nájemci pozemků
povinni dbát, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována;
ustanovení předpisů na ochranu zvířat proti týrání tím nejsou
dotčena.7) Ustanovení zvláštních právních předpisů na
ochranu zvěře při obhospodařování pozemků nejsou dotčena.11)
(3) K zabránění škodám působeným na zvěři při obhospodařování honebních pozemků jsou povinni
a)
vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků
oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití
chemických přípravků na ochranu rostlin,
b)
provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení
pícnin používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné,
provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od
středu sklízeného pozemku k jeho okraji,
c)
provozovatelé silážních jam a krechtů provádět
opatření proti nežádoucímu přístupu zvěře.

Rubrika pro volný čas
SUDOKU

11

Jiné

Společenská kronika říjen 2010 až leden 2011:
Jubilanti:
50 let
Koptová Květoslava, Ďuriánová Lenka
60 let
Vašina Jan
65 let
Jůza Jan, Vrabec Lubomír, Filip Miroslav, Kroulíková Marie, Frodlová Eva
70 let
Novotná Marta, Říha Miroslav
75 let
Jarešová Božena
80 let
Benešová Milada
Našim spoluobčanům, kteří oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme.
Narození:
Dřínovský Šimon, Gregarová Vilma
Novým občánkům přejeme do života hodně zdraví a rodičům gratulujeme!

STATISTIKA 2010
Počet občanů 31. 12. 2010 : 942
468 mužů
474 žen

Přistěhování:

16

Odstěhování:

15

Narození:

12

Stěhování v obci 11

Úmrtí:

2

Rozvod:

Poděkování

4

Na jaře 2010 založily čistecké důchodkyně „Čistecký
babinec“. Nejprve jsme se scházely v zasedací
místnosti OÚ. Přes léto nám TJ Sokol umožnila se
scházet na hřišti, kde jsme si mohly opéct klobásky a
dát si pivečko. Ženám se to tak zalíbilo, že jsme se
tam scházely až do listopadu.
Chtěly bychom proto poděkovat TJ Sokol za
poskytnutí přístřešku a jejich obsluhu. Děkujeme a
těšíme se na letošní opětovné opékání klobásek.
za „Čistecký babinec“ Eva Stříteská

VÝLET DO PRAHY
NA MATĚJSKOU POUŤ

Sbor dobrovolných hasičů z Čisté si Vás srdečně dovoluje
pozvat na zájezd do Prahy na Matějskou pouť, který letos
bude spojen s návštěvou Technického muzea.
Výlet se koná 2. dubna 2011.
Čas odjezdu bude upřesněn.
Cena výletu (v ceně je zahrnuto: cesta, vstup do Technického muzea, vstup na Matějskou pouť):
•
Dospělá osoba
300Kč
•
Děti (pouze člen mladých hasičů)
200Kč
Přihlásit se můžete do 18. března 2011 vedoucímu MH
SDH Čistá nebo telefonicky Vendula Mazůrková
(+420 732 285 337), Jiřina Filipčíková (+420 604 972 934).
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