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konalo se...
J i ř i n k o v ý  p l e s

Třetí zářijovou sobotu se v kulturním 
domě v Čisté konal historicky první Jiřinkový 
ples. K tanci účastníkům excelentně zahrála 
kapela Combo 2. Ostatní smysly pak hosté 
potěšili výbornou domácí kuchyní pana Jiřího 
Stříteského. K jiřinkové atmosféře nemalým 
dílem také přispěly dámy z „Čisteckého ba-
bince“, jak překrásnou výzdobou, tak i ochut-
návkou domácích jablečných závinů a jiných 
moučníků. Předtančení se chopil taneční mi-
str ing. Jan Lexman se svou partnerkou a zú-
častněné tak zároveň navnadil na nadcháze-
jící taneční kurz pro dospělé páry. Slavnost-
ní atmosféru nepokazila ani právě vyhlášená 
prohibice. Doufám, že se z Jiřinkového plesu 
stane další milá čistecká tradice.

připravila Martina Simonová
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organizace zřizované 
obecním úřadem
Základní a mateřská škola
Co jsme zažili 
v měsíci září 
v naší škole
V pondělí 3. září jsme zahájili nový škol-

ní rok v krásném novém prostředí tříd, které 
byly přes prázdniny renovovány. Pozvání na 
slavnostní přivítání prvňáčků, rodičů i ostat-
ních žáků školy přijali i zastupitelé obce. Na-
vštívil nás pan. J. Jůza, p. P. Kuře a p. A. 
Maiwald. Za jejich návštěvu a podporu děku-
jeme. Poprvé jsme mezi sebe přivítali 11 no-
vých prvňáčků, kterým přejeme do jejich prv-
ního školního roku hodně úspěchů, radosti a 
nových kamarádů.

Mezi první akce školy patřil poznávací vý-
let do Litomyšle, na který jsme se vydali ve 
čtvrtek 13.9.. Naše první zastávka byla v 
knihovně, kde jsme se dozvěděli o novinkách, 
které pro nás knihovna připravila. Pro loňské 
prvňáčky, kteří se zúčastnili projektu „Škola 
naruby“ zde čekala malá odměna. Nejzábav-
nější část výletu na nás čekala na litomyšl-
ském zámku, kde jsme navštívili výstavu „Po-
znej své smysly“. Vyzkoušeli jsme si spoustu 
zajímavých exponátů zapůjčených z IQ par-
ku v Liberci. Mohli jsme vyzkoušet svůj po-
střeh, čich, hmat i sluch. Čekala nás řada 
možností procvičit kombinační schopnosti i 
ověřit si, jak nás může „šálit“ zrak při optic-
kých klamech.

  Pátek 14.9. byl věnován každoroč-
nímu projektu chování v mimořádných udá-
lostech. S tímto projektem nám pomohli i 
členové SDH, se kterými naše škola naváza-
la na spolupráci z loňského roku.

 V tuto chvíli se již těšíme na další 
podzimní připravované akce, mezi které bude 
patřit návštěva Smetanova domu a shlédnutí 
výchovného pořadu plného písniček, projekt 
Podzimníček s Africkou pohádkou v kultur-
ním domě, tvořivá dílna pro maminky – Šper-
ky z fimo hmoty a další akce předvánoční 
doby.



ZŠ
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MŠ

Renovace 
základní školy

Během školních prázdnin naše základ-
ní škola prodělala modernizaci prostor všech 
tříd, výměnu oken v celé budově a instalatér-
ské práce. Rušné prázdninové měsíce, hro-
mady stavebního materiálu a nepořádku nás 
v posledním týdnu srpna odměnily krásným 

PO PRÁZDNINÁCH, 
KLUCI, HOLKY, 
SPĚCHEJTE DO 
NAŠÍ ŠKOLKY

     V červnu uplynulého školního roku jsme 
společně s rodiči pasovali na školáky 14 dětí. 
Do 1. třídy zdejší ZŠ odešli Denisa Bačovská, 
Zuzana Behrová, Magdalena Bubnová, Jaro-
slav Černý, Eliška Haitová, Matyáš Kmošek, 
Kristýna Neprašová, Kateřina Šotolová, Kryš-
tof Tringela a Nicol a Damián Žroutovi. 

     Vít Trávníček nastoupil do 1. třídy ZŠ 
v Litomyšli, Dominika Jůzová do ZŠ Trstěni-
ce, Roman Perih se s rodiči vrátil na Ukrajinu.

     Mateřská škola nezůstala prázdná. V 
přijímacím řízení bylo přijato 14 dětí, kapa-
cita školy je naplněná. I. oddělení navštěvuje 
21 dětí 3 – 5 letých (10 chlapců a 11 dívek). 
S nimi pracují paní učitelky J. Marešová a I. 
Šnébergerová. Ve II. je zapsáno 19 dětí 5 – 7 
letých (6 chlapců a 13 dívek), o které pečují 
paní učitelky L. Hofmanová a I. Šnébergerová. 

     Provoz MŠ zajišťují kuchařka V. Bar-
tošová, školnice R. Holcová a vedoucí stravo-
vání N. Lipavská. 

     Ve školním roce 2012 – 2013 připravu-
jeme pro děti pohádky – první v říjnu „Africká 
pohádka“, které shlédnou spolu s kamarády z 
Benátek, Trstěnice a Karle. Za pohádkami vy-
jedeme do Litomyšle, plánujeme také návště-
vu a koncert ZUŠ. 

     Pozveme do MŠ rodiče, těšíme se na 
tvořivé dílny „Lístečku zelený“ a „Vajíčko se 
kutálí“, spolupráci s rodiči při přípravě kostý-
mů k tematickým dnům, vánoční posezení a 
vystoupení k svátku maminek.

     S dětmi vyjedeme na návštěvu Policie 
ČR, na výlet do stanice ohrožených zvířat ve 
Vendolí, školní výlet s překvapením. Dětský 
den oslavíme tradičně s okolními MŠ v Kar-
li. V červnu se se staršími dětmi zúčastníme 
sportovní olympiády MŠ, vyřadíme předškolá-
ky a zakončíme školní rok v kulturním domě. 

     V průběhu roku mohou děti navštěvo-

pohledem do moderních tříd. Odměnou pro 
nás byla i radost a překvapení našich žáků a 
rodičů při zahájení školního roku. 

Závěrem bych chtěla poděkovat obci Čis-
tá za finanční zabezpečení renovace ZŠ. 

Dále všem, kteří se na opravách školy po-
díleli: firma Boštík s.r.o., firma Kortex, fir-
ma Proplast, p. Machů, p. Lněnička, p. Há-
rovník. 

 Zvláštní poděkování patří p. Oldřichu 
Vašinovi za ochotu a pomoc při stěhování 
a drobných opravách. Dále zaměstnancům 
a brigádníkům obce, kteří se podíleli na po-
mocných pracích a stěhování. Za úklid školy 
děkujeme školnici p. Benešové, p. Lipavské a 
sl. H. Benešové. 

          
   Siglová M

vat angličtinu, hru na zobcovou flétnu, taneč-
ní a hasičský kroužek. Pro předškoláky je při-
praven celoroční projekt „Hřiště“. 

     Zaměříme se také na kultivaci prostře-
dí školy (hrací koutky v hernách) a především 
zahrady – pergola, slunečníky, lavičky u teni-

sového hřiště, konečná úprava pískoviště.
     Přejeme si, aby naše MŠ byla útulná a 

zajímavá a aby do ní děti rády chodily.                 
                                 I. Šnébergerová

vedoucí učitelka

jpo lll - jednotka požární ochrany oú čístá
Jednotka sboru dobrovolných hasičů měla v červenci dva výjezdy:
6.7. ve 20:49 hod. - požár rodinného domu v Osíku způsobený zásahem blesku.
6.7. ve 21:22 hod. - odstranění stromů z komunikace v Horním Újezdu spadených v dů-

sledku silného větru. 

připravil Oldřich Vašina ml.
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Vážení spoluobčané,
přestože si všichni předvolební propaga-

ce užíváme víc než dost, v případě voleb do 
krajského zastupitelstva a voleb do sená-

školce pro potřeby našich nejmenších. Takže 
nás může těšit, že alespoň část z hory peněz, 
které protečou volební kampaní, bude využi-
ta užitečně a smysluplně.

Na nás voličích nyní je, abychom vybrali ty 
nejlepší. Přeji šťastnou volbu.  

připravil Bohumil Pavliš, starosta

tu - volebního obvodu Svitavy, jsme uděla-
li výjimku a volebním stranám jsme poskyt-
li prostor v obecním zpravodaji, aby vložily 
nebo otiskly svůj příspěvek. Nabídku oslovit 
přímo občany Čisté využilo hned několik kan-
didátů. ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj i 
pan Vojtěch Stříteský poskytli navíc obci fi-
nanční dar, který bude předán místní škole a 

OZNÁMENÍ

volby 2012
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spolky tj sokol čistá

připravil Jan Boštík

sbor dobrovolných hasičů
MEMORIÁL 
VLADIMÍRA 
TAUERA
Letošní již 12. ročník Memoriálu Vladimí-

ra Tauera jsme si naprosto užili. Závody se 
konaly 2. září u hasičárny. Celkem se přihlási-
la 3 družstva žen (Čistá, Janov, Sebranice) a 
7 družstev mužů (Čistá, Janov, Makov, Lez-
ník, Dolní Újezd, Vidlatá Seč a Nová ves).

Nejprve jsme soutěžili ve štafetě zručnos-
ti, kde jsme museli naplnit pánskou ochranu 
vodou, přivázat ji na lano a propíchnou ko-
pím při jízdě na kole, dále prolézt s dvěma 
kbelíky vody oknem a pomocí džberovky se-
stříknout staré přilby. Na této štafetě naše 
družstvo žen obsadilo 2 místo a muži 3 mís-
to. Poté následoval požární útok, ale trochu 
pozměněný. Startovali jsme na konci a hadi-
ce tahali na začátek k základně. Na této dis-
ciplíně naše obě družstva zvítězila. V celko-
vém pořadí jsme společně (muži i ženy) ob-
sadili druhé místo. Vyhráli ženy ze Sebranic a 
muži z Vidlaté Seče.   
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Podzim…
Začátkem září jsme začaly opět 

trénovat s mladými hasiči. Na zá-
vody se chystáme do Rozhrání a 
to 20. října. Musíme se společně 
naučit střílet ze vzduchovky, ori-
entovat v mapě, naučit se s bu-
zolou, zdravovědu, topografické 
značky a čím co uhasit. Děti jsou 
velice šikovné a hasičák je baví. 

připravila Jiřina Filipčíková 

Milí rodiče, rádi bychom vás informo-
vali, že od listopadu bude probíhat pod 

vedením Marušky Klusoňové hasičský 
kroužek pro předškolní a školní děti. 

Poprvé se sejdeme ve čtvrtek 1. listo-
padu v 16.00 hod. v kulturním domě a 

sdělíme podrobnější informace.

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté 
zve občany na 

tradiční 
hasičský ples

který se bude konat 

v sobotu 26. ledna 2013 

od 20.00 hod. 
v kulturním domě v Čisté. 

Hraje skupina MIX. 
Vstupenky bude možné zakoupit 

v předprodeji od 1.1.2013 
u Radka Klusoně, tel. 603 374 695.
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SDH Čistá zve srdečně občany 

v sobotu 20. října 2012 
do kulturního domu 

v Čisté
od 17.30 hod. 

zahraje divadelní spolek 

Vojnarka 
hru 

Honorace 
z pastoušky

od 21.00 hod. 

Posvícenská 
z á b ava 

hraje skupina 

VENCABAND.
Vstupné 50 Kč

Milé děti, 

vážení rodiče,

v letošním roce 

se naši čerti, 

Mikuláš a andělé 

rozhodli, 

že se neusadí v místní 

hasičárně, 

jak tomu bylo 

v minulých letech, 

ale dorazí 

ve středu 
5. prosince 

přímo za vámi domů.

Pokud máte strach, 

že by mohli 

právě vás minout, 

ať rodiče zavolají 

na pekelný telefon 

774 068 342 

a s čerty se přímo 

domluví...
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jiné
ZŠ Trstěnice - prosba
V září 2013 to bude  50 let od chvíle, kdy se poprvé otevřela budova Základní školy Trstěnice. Prosím všechny obča-

ny, kteří mají nějaké materiály ze školních let (fotografie, sešity, učebnice, …) o jejich zapůjčení nebo oskenování. Pokud 
můžete jakkoli přispět k přípravě oslav tohoto výročí třeba i vyprávěním o tom, jak to tehdy bylo, prosím, navštivte nás 
ve škole. Děkuji. 

Simona Kubešová, ředitelka školy,
Tel. 461 634 908 

charitní pečovatelská služba
Dobrovolnické 
centrum 
Farní charity Litomyšl
V roce 2011 začala Farní charita Litomy-

šl realizovat dobrovolnické programy na po-
moc dětem a zdravotně postiženým senio-
rům. Proškolení dobrovolníci pravidelně do-
cházejí do zařízení Respitní péče Jindra, kde 
pomáhají s vyplněním a zpestřením volného 
času seniorů. Další část dobrovolníků provází 
děti ze základní školy při jejich volnočasových 
aktivitách jako jejich „starší kamarád“. Třetí 
část dobrovolníků pomáhá pracovníkům níz-
koprahového zařízení Naděje, o.s., kde se po-
dílí na vytváření kreativních a sportovních ak-
tivit a doučování dětí. Vzhledem k mnoha 
pozitivním ohlasům ze strany příjemců dob-

rovolnické služby i dobrovolníků, jsme se roz-
hodli založit Dobrovolnické centrum, které 
bude nadále koordinovat všechny osvědčené 
programy a napomáhat při uplatnění zájem-
ců o dobrovolnictví.

Dobrovolnické centrum Farní charity Lito-
myšl tedy pokračuje v programech na pomoc 
dětem  ve formě vysílání dobrovolníků do níz-
koprahového zařízení Naděje o.s. a „starších 
kamarádů“ pro děti ze základní školy.  Nadále 
probíhá program pro dobrovolníky, kteří vě-
nují svůj čas seniorům v Jindrově vile. 

Nově rozšiřuje program na pomoc zdra-
votně postiženým seniorům vysíláním dob-
rovolníků do dalších zařízení. Realizuje krát-
kodobé dobrovolnické akce, např. pomoc při 
Tříkrálové sbírce, údržbě zahrady kolem Jin-
drovy vily a zřizuje S.O.S. databázi dobro-
volníků na pomoc při živelných katastrofách. 

Výhledově připravuje k realizaci další dobro-
volnické programy, např. dopisování s vězni.

Dobrovolnické centrum Farní charity Lito-
myšl vytváří a poskytuje profesionální zázemí 
dobrovolníkům včetně školení a odborné psy-
chologické podpory (tzv. supervize) a propa-
guje dobrovolnictví jako přirozenou součást 
života občanské společnosti. Poskytuje pora-
denství v oblasti dobrovolnictví, realizuje vý-
cviky dobrovolníků ve prospěch řady cílových 
skupin.

Pokud máte zájem o naše služby nebo za-
pojení se do dobrovolnických aktivit, kontak-
tujte nás na emailové adrese dobrovolnik@lit.
cz nebo webových stránkách litomysl.charita.
cz/dobrovolnicke-centrum.

             Jakub Mašek, 
koordinátor dobrovolníků



Kde pomohla 
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se na litomyšlsku usku-

tečnila v sobotu 7. ledna. Koledníci společně 
vykoledovali 322 035 Kč. Hlavním záměrem 
pro použití získaných prostředků byla opra-
va schodiště a vstupních prostor do střediska 
Charitní ošetřovatelské služby. 

Rekonstrukce byla zahájena v pondělí 20. 
června. Hned z rána se před budovou Lido-
vého domu objevila potřebná technika spo-
lu s pracovním týmem a nepřeslechnutelný 
zvuk sbíječky byl pro nás znamením, že dlou-
ho očekávané opravy právě začaly. 

Celková rekonstrukce trvala 3 týdny. Za 
tento čas pracovníci stavební firmy rozebra-
li celé schodiště, které vede do restaurace Li-
dový dům. Pod schodištěm vznikla nová izo-
lace, která zabrání zatékání do střediska cha-
ritní ošetřovatelské služby a celé schodiště 
pak nově sestavili. Dále dostavěli opěrnou 
zeď před okny střediska Charitní pečovatel-
ské služby, která byla v minulých letech zbo-
řena, a chybějící zábradlí bylo vráceno na své 
místo. Schodiště k sestřičkám dostalo nové 
schodnice a do chodníku byly vsazeny kanál-
ky, díky kterým už nebude vznikat na chod-
níku náledí, které bylo jak pro sestřičky, tak 

pro klienty a návštěvníky střediska tak nebez-
pečné. Celý prostor před restaurací i vchod k 
sestřičkám byl upraven do původního stavu. 

Děkujeme pracovníkům stavebního sdru-
žení Boštík, za pečlivě provedenou práci. Dě-
kujeme za trpělivost a toleranci těm, kterých 

se rekonstrukce dotkla a narušovala jim klid-
né dny. A znovu děkujeme všem, kdo Tříkrá-
lovou sbírku podpořili ať účastí nebo příspěv-
kem.

za Farní charitu Litomyšl Lucie Šteflová

Za měsíce červenec, srpen a září

50 let 
Klusoňová Marie
Pulkrábek Pavel
Šedivý Jaroslav

60 let
Málek Zdeněk 
Špičanová Ludmila 
Zindulková Marcela
     
 
70 let
Čapková Marta 
Kuřová Marie 
Rožek Josef  
   
75 let
Quaiserová Věra 

80 let
Jareš Václav

Společenská rubrika
87 let
Žroutová Milada

91 let
Pavlišová Marie 
Našim spoluobčanům, kteří 
oslavili svá životní jubilea, 
srdečně blahopřejeme.

Narodili se 
(červen, červenec, srpen):
Elčknerová Adéla
Kluka Matouš
Landsmann Tomáš
Novým občánkům přejeme do 
života hodně zdraví a rodičům 
gratulujeme!

Rozloučili jsme se:
Šplíchal Jiří
Upřímnou soustrast
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