3/2007
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Oznamujeme občanům, že na základě
usnesení zastupitelstva obce ze dne
11.června 2007 dojde od 1.7.2007 ke
zvýšení ceny vodného, a to z 10 Kč za m3
na 11 Kč za m3. Pevná složka ceny
zůstává beze změny.

Oznamujeme občanům, že v době
od 16. do 20. července bude z důvodu
dovolených Obecní úřad v Čisté
uzavřen.
V nutných případech můžete volat
starostu obce B. Pavliše tel. 777 634 903

Upozorňujeme občany, že ve dnech
1.-4. července 2007
bude pan Doležal provádět odečty
vodoměrů. Z tohoto důvodu prosí občany,
aby v případě své nepřítomnosti umístili
lístek s aktuálním stavem vodoměru na
viditelném místě nebo spotřebu nahlásili na
Obecním úřadě.

Změna úředních hodin
Městský úřad Litomyšl
Bří Šťastných 1000
Litomyšl 570 20
Tel.: 461 653 333
Fax: 461 612 218

Svoz nebezpečného odpadu
Dne 19.září 2007 bude odborná firma
odvážet k nezávadné likvidaci nebezpečný
odpad z domácností.
16:00 zastávka „U Pily“
16:15 prostranství „U Chlebounů“
16:30 prostranství u Pošty
16:45 prostranství před OÚ
17:00 prostranství za domem č.p.18
(p.Filip ml.)
17:15 křižovatka za řekou u Briolů

Upozorňujeme občany, že v době letních prázdnin
budou na Městském úřadě v Litomyšli úřední
hodiny pouze do 16.00.
Pondělí 8.00 – 11.30
12.30 – 16.00
Středa 8.00 – 11.30
12.30 – 16.00
Odbor dopravy:
Pondělí 8.00 – 11.30
12.30 – 16.00
Úterý 8.00 – 11.30
12.30 – 14.00
Středa 8.00 – 11.30
12.30 – 16.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30
12.30 – 14.00
První sobotu v měsíci 8.00 – 11.30 kromě července
a srpna
Odbor správní:
Pondělí 8.00 – 11.30
12.30 – 16.00
Úterý 8.00 – 11.30
12.30 – 14.00
Středa 8.00 – 11.30
12.30 – 16.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30
12.30 – 14.00
Pátek 8.00 – 11.30
12.30 – 14.00
Mimo úřední dny (pondělí a středa) se vám budeme
rádi věnovat, ale pracovníci MěÚ mohou být ze
služebních důvodů mimo pracoviště (doporučujeme
předcházející telefonickou domluvu).

Uzávěrka dalšího čísla bude 20. srpna 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady
nebo na Obecní úřad.

Konalo se…
Vítání občánků
Dne 3.6.2007 pořádal Sbor pro občanské záležitosti již podruhé v tomto roce vítání nových občánků naší obce.
Pozvány byly všechny děti narozené od začátku roku 2007.
Nové občánky uvítal místostarosta obce pan František Beneš.
Přivítáni byli: Kateřina Tobková, Denisa Dřínovská, Ondřej Vojáček, Pavlína Klusoňová a Lukáš Drahoš
Za SPOZ připravila Petra Vojáčková

Společenská kronika za květen
Životní jubilea:
V tomto měsíci oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané:
50 let: Tomášek Miroslav
60 let: Tauer Hvězdoslav
Zölflová Jana
65 let: Kroulík Pavel
70 let: Doležalová Jarmila
Všem výše zmíněným gratulujeme!
Narodili se:
Lukáš Drahoš, Anežka Maiwaldová
Novým občánkům přejeme do života hodně zdraví a štěstí!

Stavební komise
Dne 7. května 2007 proběhlo jednání stavební
komise.
• organizační záležitosti – předpokládaná náplň
činnosti komise v příštím období.
• TJ Sokol - výstavba tribuny pro diváky –
informaci předal Petr Dřínovský. Komise
převzala situaci (zákres do GP), příčný řez 2 :
20, výkres – konstrukce zábradlí, půdorys
opěrné zdi. PD bude k dispozici ve středu 9.5.
• Stavební úpravy ZŠ. Předložena PD „ stavební
úpravy základní školy. Návrh řešení 1.,2. NP,
pohledová část bez připomínek.
• Zahrada MŠ. Probíhá montáž herních prvků.
Rozpočet akce bude dodržen.
• Kulturní dům - komise se seznámila
s posouzením konstrukce krovů, stav lze
považovat za havarijní. Bude navrženo RO
uzavření KD na zimní období. J. Jůza předloží
návrh zadání PD „ oprava Kulturního domu “
s výměnou střechy
• Stará hasičská zbrojnice - přes přetrvávající
pochybnosti o účelnosti rekonstrukce převládl

•
•

názor zahájit stavební řízení v rozsahu dle
doplněné PD z r. 1998 a požádat o dotaci na
výstavbu nájemních bytů. S nutností zahájení
stavby v r. 2008.
Seznam projektů – nebylo projednáno –
tištěnou podobu obdrží všichni před jednáním
příští schůze komise.
Oprava vodovodu úsek Hanus – Nemček.
Informace – BEZ USNESENÍ

Uzávěrka dalšího čísla bude 20. srpna 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady
nebo na Obecní úřad.

SPOLKY
HASIČSKÉ AKTUALITY

Zájmová dobrovolná činnost – SDH
Čistá
1.

Zápis do Guinessovy knihy rekordů a
kuriozit.
V rámci oslav 720 let trvání Městysu
Svojanov a 130 let trvání činnosti Sboru
dobrovolných hasičů se v sobotu 26.května 2007
uskutečnila přehlídka parních stříkaček z celé
republiky. Z celkové evidence 16 stříkaček
v republice s rokem výroby 1887-1908 přijelo na
slavnost 8 jedinečných kousků i s obsluhou. Vlastní
rekord se zápisem do knihy rekordů spočíval
v dálkové dopravě vody z řeky T
Křetinky až na věž hradu Svojanov. Celková délka
požárních hadic mezi stříkačkami činila 2,5km
s převýšením 130m. Této nádherné, ojedinělé a rok
připravované akci přihlíželo na deset tisíc
nadšených a velice spokojených diváků.

„Sbor dobrovolných hasičů v Čisté
oslaví 130 let trvání sboru spojené
s setkáním rodáků dne 28.června 2008.“

JPO III. – OÚ Čistá (výcvikový rok
2007)
Výjezdová jednotka OÚ se zúčastnila
7.června 2007 pravidelného námětového cvičení.
Tato akce byla směřována na průmyslovou zónu
v Litomyšli. Řídícím (operačním) střediskem
v Pardubicích byly povolány hasičské jednotky
z Čisté, Trstěnice, Karle, Benátek, Janova a útvaru
Litomyšl se svojí svěřenou technikou. Námětem by
sledován celý svolávací systém, příprav techniky a
mužstva v různých krizových situacích.

Za SDH a JPOIII. Petra Vojáčková s pomocí pana
A. Maiwald st.

TJ SOKOL Čistá
FOTBALOVÉ TURNAJE
Ani v období po skončení řádné sezóny kopačky
nezahálejí. Těch nejmenších hráčů až po pokročilé
bardy. Čistecká družstva elevů, mužů i staré gardy
se zúčastnila několika trunajů.
TURNAJ ELEVŮ V HORNÍM ÚJEZDĚ (17. 6. 2007)

2.

Okrsková a okresní soutěž Sboru
dobrovolných hasičů
Dne 12. května 2007 jsme se zúčastnili
okrskové soutěže v požárním sportu, která se
konala ve Chmelíku. Družstvo žen zde vybojovalo
krásné první místo, které je dovedlo až k postupu na
okresní soutěž.
Okresní kolo soutěže v požárním sportu probíhalo
v neděli 17.června v Kamenci. Přihlášeno bylo 17
družstev mužů a osm družstev žen. Soutěžilo se
jako obvykle ve štafetovém běhu, jednotlivcích a
požárním útoku. Pořadí ve všech těchto
disciplínách určilo celkové umístění. Družstvo žen
z Čisté se ve štafetovém běhu umístilo na krásném
třetím místě, v jednotlivcích na 4. a v požárním
útoku na místě 8. Celkově tedy naše družstvo žen
skončilo na 5. místě.

V rámci oslav 130. výročí založení SDH
Čistá proběhne okresní soutěž dne 14.
června 2008 na hřišti TJ Sokol Čistá.
3. Univerzita 3. věku
V rámci
celoživotního
vzdělávání
a
univerzity 3.věku jeden z našich zasloužilých členů
úspěšně absolvoval ucelený blok učiva VŠ Báňská
Ostrava – fakulta bezpečnostního inženýrství – obor
požární ochrana.
Tímto mu gratulujeme!

Po vítězstvích nad Dolním Újezdem (mladší) a nad
Cerekvicemi to vypadalo dobře. Přišly však
porážky od Horního Újezda a Dolního Újezda
(starší) a celkově skončili elévové na 4. místě.
TURNAJ MUŽŮ V JANOVĚ (23. 6. 2007)
V kvalitně obsazeném turnaji s týmy z Opatova,
Kunčiny, Čisté a Janova skončili muži na bronzové,
tedy 3. pozici.
TURNAJ STARÝCH GARD V ČISTÉ (23. 6. 2007)

Jednalo se o velmi vydařenou tradiční akci,
zakončenou večerní diskotékou. Turnaje se
zúčastnilo celkem 8 týmů ze širokého okolí.
Konečné pořadí
1. Lazaret Svitavy
2. Litrpůl Čistá
3. Horní Jelení
4. Osík
5. Leon Havířov
6. Masakr Poříčí
7. Čistá
8. Trstěnice
BUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO AREÁLU
Mít k dispozici fungující a hezky vypadající
areál pro sportovní, kulturní a další akce je snem a
cílem každé obce. Po komplikovaných jednáních se
snad i v Čisté blížíme konkrétnější podobě.
V současné době je připraven projekt, který řeší
dobudování tribuny pro diváky u fotbalového
hřiště, včetně zřízení nových střídacích kabin. Dále
se zabývá realizací zavlažovacího systému
s využitím stávající studny v areálu.

Uzávěrka dalšího čísla bude 20. srpna 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady
nebo na Obecní úřad.

Uprostřed hřiště by měla stát opěrná zeď
s osazeným zábradlím, která bude sloužit jednak
jako pozadí střídacích kabin, jednak jako základ pro
diváckou tribunu (viz. nákresy). Po celé délce hřiště
bude nízká opěrná zídka, která zabrání sesuvu
materiálu ze svahu a efektně zakončí hrací plochu.

Výsledky hospodaření TJ Sokol Čistá za rok 2006
V roce 2006 vykázal TJ Sokol Čistá příjmy ve výši cca
326.500 Kč a náklady ve výši cca 244.700 Kč (z toho byly
náklady ve výši cca 36.400 Kč na zbudování tribuny).
Rozdíl mezi příjmy a náklady tak dosáhl částky cca 81.800
Kč.
K tomuto na první pohled dobrému výsledku hospodaření
za rok 2006 však přispěla velkou měrou jednorázová platba
ve výši cca 140.000 Kč za pronájem místní Sokolovny. Bez
tohoto jednorázového příjmu by skončilo hospodaření
v minulém roce zřejmě v červených číslech.
Mezi největší položky v příjmech za rok 2006 patřily:
pronájem Sokolovny cca 140.000 Kč, zisk z provozu kiosku
cca 110.000 Kč (včetně příjmů z členských příspěvků, ze
vstupného na zápasy, z poplatků za pronájem kiosku a z
poplatků za posilovnu – ve výsledcích za rok 2007 již bude
vše rozlišeno zvláště), dotace (obec Čistá, sportovní svazy a
ostatní) cca 55.300 Kč a sponzorské dary cca 13.000 Kč.
Mezi největší položky v nákladech za rok 2006 patřily:
cestovné cca 62.800 Kč, vybavení mužstev (dresy apod.)
cca 29.300 Kč, praní a údržba dresů cca 19.500 Kč,
vybavení hřiště a klubovny cca 16.700 Kč, rozhodčí (za
vedení zápasu a za cestovné) cca 16.300 Kč, koupě
pozemků cca 12.000 Kč a spotřebovaná elektrická energie
cca 10.300 Kč.
Hotovost v pokladně a na běžném bankovním účtu
k 31.12.2006 činila cca 182.200 Kč.

Součástí celé akce je i položení potrubí pro hlavní
rozvod zavlažovacího systému a revitalizace studny
u hřiště.
Připravil: Petr Dřínovský

Rozpočet TJ Sokol Čistá na rok 2007
Rozpočet na rok 2007 byl sestaven jako vyrovnaný
s běžnými náklady a příjmy ve výši cca 237.500 Kč.
Předpokládané mimořádné náklady na investice (především
do výstavby tribuny v létě 2007) však zřejmě způsobí, že
hospodaření TJ Sokol Čistá za rok 2007 skončí se ztrátou
několika desítek tisíc Kč. Rozpočet však na druhou stranu
již nepočítá s žádnými příjmy z pronájmu či prodeje
Sokolovny.
Mezi největší předpokládané položky v příjmech v roce
2007 patří: zisk z provozu kiosku cca 130.000 Kč, dotace
(obec Čistá, sportovní svazy a ostatní) cca 50.000 Kč,
sponzorské dary cca 13.000 Kč, startovné na domácích
turnajích cca 10.000 Kč, vstupné na zápasy cca 10.000 Kč a
příjem z pořádaných zábav a plesů cca 10.000 Kč.
Mezi největší předpokládané položky v nákladech v roce
2007 patří: cestovné cca 70.000 Kč, vybavení mužstev
(dresy apod.) cca 30.000 Kč, praní a údržba dresů cca
20.000 Kč, vybavení hřiště a klubovny cca 20.000 Kč,
rozhodčí (za vedení zápasu a za cestovné) cca 20.000 Kč,
spotřebovaná elektrická energie cca 12.000 Kč, odměny
trenérům mužů a dorostu cca 12.000 Kč, koupě pozemků
cca 10.000 Kč, náklady na turnaje cca 10.000 Kč (koupě
pohárů, startovné na cizích turnajích) a přestupy hráčů cca
10.000 Kč.
Předpokládané náklady na výstavbu tribuny hrazené
z majetku (hotovosti) TJ Sokol Čistá by v letech 2006 a
2007 měly celkem dosáhnout hranice 100.000 Kč.
Připravil: ing. Petr Zavřel, jednatel TJ Sokol Čistá.

Uzávěrka dalšího čísla bude 20. srpna 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady
nebo na Obecní úřad.

Přípravné zápasy TJ Sokol Čistá
kdy?
kdo?
kde?
14. 7. v
17,00
Čistá - Chrudim "B" (muži)
Čistá
21. 7. v
16,00
Slatiňany - Čistá (muži)
Slatiňany
21. 7. v
14,00
Slatiňany - Čistá (dorost)
Slatiňany
4. 8. v
17,00
Čistá - Chrast (muži)
Čistá
4. 8. v
15,00
Čistá - Chrast (dorost)
Čistá
5. 8. v
17,00
Chrudim "B" - Čistá (muži)
Chrudim
11. 8. v
16,00
Čistá - Proseč (dorost)
Čistá
v jednání jsou ještě mužstva ze Stolan, Litomyšle a
atraktivní Dubai

Akce plánované na červenec a srpen:
TJ SOKOL Čistá zve všechny příznivce fotbalu na
MEMORIÁL RODÁKů,
který se bude konat dne 28. července 2007.
Po skončení turnaje bude zábava.

Sbor pro občanské záležitosti oznamuje
všem dětem a dospělým, že dne 1.září 2007
proběhne
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.
Ostatní informace budou zveřejněny v místním
rozhlase.

Ordinace MUDr. Filové
MUDr. Filová oznamuje, že v době letních
prázdninách nebude úterní odpolední ambulance
v Litomyšli.
V Čisté bude přes prázdniny ambulance v tyto dny:
12.7., 26.7., 9.8., 23.8. vždy od 13.00 - 15.00 hod.

Návrh znaku a praporu obce
V minulém čísle jste měli možnost se
seznámit s návrhy znaku a praporu obce,
které vypracoval pan Mgr. Antonín Pakosta.,
ředitel Státního archívu v Litomyšli. Návrhy
byly zveřejněny současně i na webových
stránkách obce. K dnešnímu dni se vyjádřilo
70 návštěvníků stránek. Nejvíce se líbí návrh
č.1.
Přidělení znaku musí předcházet schválení
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Proto je potřebné, aby se návrhy zabývalo
zastupitelstvo obce již na své srpnové
schůzi. Do té doby by měli všichni, kdo mají
o tuto problematiku zájem, mít možnost se
vyjádřit a sdělit svůj názor.

Ve čtvrtek 12.7. od 18.00 hodin se
v zasedací místnosti OÚ bude konat
beseda věnovaná návrhům znaku
obce. Pan Mgr. Pakosta seznámí
zájemce podrobně s návrhy znaku a
praporu s pravidly heraldiky a s
jejich vztahem k symbolice a historii
obce.

Uzávěrka dalšího čísla bude 20. srpna 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady nebo
na Obecní úřad.

Rada obce Čistá
Rada se v uplynulém období sešla celkem čtyřikrát.
14. května
Rada projednala:
• rozsah dostavby areálu hřiště a finanční
zajištění akce
• průběh a financování stavebních akcí –
dětské hřiště MŠ, ZŠ, rekonstrukce ZŠ,
stavba opěrné zdi u silnice
• zprávu o posouzení technického stavu KD
Dále byly schváleny některé majetkoprávní záležitosti
– prodeje pozemků a podobně.
30. května
Rada projednala:
• hospodaření v obecním lese v roce 2006,
výhled na rok 2007 a následující
• pronájem obecního bytu
• zadání zakázky rekonstrukce ZŠ
• návrh znaku a praporu obce a další
6.června
Rada se za přítomnosti pozvaných členů
zastupitelstva obce zabývala přípravou jednání 6.
schůze zastupitelstva obce.
25.června
Rada projednávala:
 souhrnnou zprávu o plnění usnesení všech
orgánů obce (finanční výbor, kontrolní
výbor, komise výstavby a ŽP, rada obce a
zastupitelstvo obce) od voleb do dne konání
schůze
 pronájem obecního bytu
 organizaci
schůze
o
problematice
hospodaření v obecním lese spojenou
s obchůzkou v terénu( schůze se bude konat
2.7.)
 projednávala návrh znaku a praporu obce
 smlouvu s Úřadem práce – vytváření veřejně
prospěšných pracovních míst
 žádost o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2007
 žádost o dotaci z programu Obnovy venkova
v roce 2008
 návrh protipovodňových opatření
 žádost společnosti ČEZ – OBNOVITELNÉ
ZDROJE o vyjádření obce k výstavbě
větrných elektráren
 různé organizační záležitosti

Zastupitelstvo obce Čistá
Zastupitelstvo se sešlo ke své schůzi 11. června,
schůze se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva a
zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
 rozpočtová opatření, která se týkala především:
• obměny požární techniky (výdaje v roce
2007 1.066.000Kč a přijetí dotace
500.000Kč na požární vozidlo
• stavební úpravy ZŠ (předpokládané výdaje
v roce 2007 – 3.000.000Kč a přijetí dotace
na opravu ZŠ – 100.000Kč od Pardubického
kraje)
• dostavba tribuny na fotbalovém hřišti TJ
SOKOL – výdaje 400.000Kč
• přijetí dotace 250.000Kč na projektovou
dokumentaci odkanalizování obce
• další drobná rozpočtová opatření






zvýšení ceny vodného v období po 1.7.2007
z 10Kč na 11Kč/m3
prodej pozemků
smlouva se společností T-Mobile o uložení
kabelu na obecním pozemku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 a
závěrečný účet obce za rok 2006
pokyn k zadávání zakázek malého rozsahu

Zastupitelstvo dále schválilo:
 pověření Rady obce přijímat některá
majetkoprávní rozhodnutí
 udělení výjimky z počtu žáků na ZŠ
 zpráva o hospodaření v obecních lesích v roce
2006

Úplné znění zápisu ze schůze a usnesení je zveřejněno
na úřední tabuli a webových stránkách obce.

Příští schůze zastupitelstva obce se
bude konat
21. srpna 2007 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Schůze zastupitelstva obce je vždy
veřejná, účast občanů je tedy velmi
žádoucí.

Rada se seznámila s projekty, na které by bylo možné
žádat
v letech
2008-2013
dotace
v rámci
„Regionálního operačního programu“ (Revitalizace
údolí Jalového potoka a projekt oživení centra obce).
Z majetkoprávních věcí byl schválen záměr prodeje
pozemků a nájem pozemků Dále byla schválena
smlouva o zřízení věcného břemene – uložení
vysokotlakého plynovodu pozemku ve vlastnictví
obce.

Uzávěrka dalšího čísla bude 20. srpna 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady nebo
na Obecní úřad.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola
Kontakt
Základní škola Čistá
569 56, Čistá 3
Tel.: 461 634 115
e-mail: skolacista@tiscali.cz

I v posledních dvou měsících se na naší škole
realizovalo několik akcí.

13.6. jsme měli možnost shlédnout Taneční
akademii Základní umělecké školy v Litomyšli.
Vystoupení se nám moc líbilo a všem dětem jsme
drželi palce..
Ve stejný den byla paní Věra Quaiserová tak hodná,
že si připravila vyprávění pro děti nad kronikou školy
a obce. Děti její vyprávění zaujalo a pomohlo upevnit
sounáležitost dětí se školou a obcí.
Co připravujeme:

Dne 11.5. nás navštívil s Kouzelnickým
vystoupením pan Krejčí. I když jsme si kvůli
zpoždění kouzelníka museli počkat, vystoupení
sklidilo u dětí veliký ohlas. Kouzelník sršel vtipy a
nápady a pro dobrou náladu bylo vystoupení
okořeněno známými písničkami z filmů a pohádek.
Letošní Den matek jsme se rozhodli oslavit
netradičně. Místo vystoupení jsme maminkám
připravili možnost vyrobit si společně se svými dětmi
něco z keramiky. Maminky se ukázaly jako velmi
nápadité a tvůrčí a odpoledne uteklo s příjemným
pocitem ze vzájemného setkání.
Dne 1.6. si žáci 4. a 5. třídy v rámci projektu
Země říše sportů připravili soutěže. Akce se konala
na místním hřišti. Paní školnice nám opékala buřty.
Po prvním kole soutěží jsme se šli najíst. Všem nám
buřty moc chutnaly. Po jídle přišla školka a děti také
soutěžily. Všechny dostaly sladkou odměnu. Paní
učitelky pro nás připravily překvapení. Kdysi dávno
tady bylo moře a piráti tady ztratili poklad. My jsme
ho měli za úkol najít. Našla ho Bára Minářová a také
ho mohla přede všemi otevřít. Byla zde spousta
čokoládových peněz. Soutěžili i ti, kteří soutěže
připravovali. Jejich úkolem bylo najít dopis s
příběhem, ve kterém byla zašifrována odpověď na
otázku. Všechny odpovědi byly správné a my už jsme
pospíchali do školy na oběd.
Dominika Rumlerová
Ve čtvrtek 7.6. jsme se s naší školou vydali na
výlet do Litic nad Orlicí. V půl osmé jsme se všichni
sešli u školy a čekali, až přijede autobus. Když jsme
dorazili do Litic, šli jsme se podívat na představení o
Karlu IV.. Dozvěděli jsme se, jak žil, vládl a jak to
chodívalo v době jeho panování. Pak jsme šli na hrad,
kde nám pan průvodce povídal, kdo tam žil a jaký byl
král. Pak jsme vyšplhali na věžičku, ale někteří ne.
Když jsme slezli dolů, šli jsme si něco koupit a
posilnit se před dlouhou túrou lesem až k autobusu.
Ale cestou údolím Divoké Orlice začala bouřka.A tak
paní učitelka volá:“ Honem pláštěnky“ a už jsme
uháněli k autobusu. Myslím, že tenhle výlet stál za to.
Bára Novotná

Návštěva kina (27.6.)
Slavnostní rozloučení s páťáky a pasování nových
páťáků (29.6.)
Nový školní rok začíná 3. září 2007 a my už se
těšíme na nové spolužáky.

Mateřská škola
Uskutečnila se besídka ke Dni matek. Pěkně se nám
vydařil i Den dětí. U Kmošků na zahradě jsme
opékali, děti se svezly na koni a terénním motocyklu.
Dostaly i malé mlsání ( sponzor p. Tašner z Bludičky)
3.6. děti vystupovaly na vítání občánků.
Tradičně spolupracujeme i s okolními MŠ. Nedávno
(5.6.) jsme byli pozvání do Karle Babiččina údolí.
Děti si zasoutěžily, dostaly občerstvení, odměnu.
S pamětním listem a spoustou zážitků se vrátily zpět.
12.6. jsme přivítali kamarády z 1. MŠ v Litomyšli.
Děti si společně pohrály, při odchodu dostaly od
našich dětí vlastnoručně vyrobený dárek. Na oplátku
jsme také pozváni.
27.6. jsme jeli na ochotnické divadlo do Benátek
2x jsme byli v Litomyšli ve Smetanově domě
- pohádka - „Když jde kůzle otevřít“

- taneční akademie
Jako každoročně jsme se s předškolními dětmi (letos
odcházejí 4 chlapci) vypravili na dvoudenní výlet na
Budislav. Počasí nám přálo, takže i tento výlet se
velice vydařil a zanechal v dětech spoustu nových
zážitků a informací.A jako tečka nakonec proběhne v
příštím týdnu rozloučení, právě s těmito čtyřmi
chlapci. Dárky sponzoruje MŠ a SPOZ.
Mateřská škola bude uzavřena o prázdninách od 16.7.
do 19.8.
A jsou tu prázdniny!
Tak užijte si dědečků i babiček
,Sluníčka, vody, tetiček,
Lesů, hor—či svojí zahrádky.
Vždyť všude je to v létě jako z pohádky
J. Marešová

Uzávěrka dalšího čísla bude 20. srpna 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady nebo
na Obecní úřad.

Kam o prázdninách v Litomyšli
V červenci doporučujeme:
Kino Sokol
1.7., 29.7. v 19.30 – Vratné lahve (film ČR)
10.-13.7. v 19.30 – Roming (film ČR)
17.-18.7. v 19.30 – Tajnosti (film ČR)
17.-20.7. v 17.00 – Shrek třetí (film USA)
Smetanův dům
Hudební středy (vždy od 19.30):
11.7. ˇXilt (Litomyšl
18.7. PENDL (Litomyšl) & DOSTAVNÍK (Havl. Brod)
25.7. VESPOL (Dolní Újezd) + host
Music klub Kotelna
13.7. Diskotéka 70.-90.let
Toulavcovo náměstí
Prázdninové pátky – pohádky (vždy od 18.00)
6.7. Tři pohádky na dobrý den
13.7. O kohoutkovi a slepičce
20.7. Tančíček Adušiadáši
27.7. Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla
Klášterní zahrady
12.7. a 26.7. od 17.00 – posezení s litomyšlskou
jedenáctkou BEKRAS
V srpnu doporučujeme:
Kino Sokol
9.-10.8. v 19.30 – Bestiář (film ČR)
21.-24.8. v 19.30 – HARRY POTTER A FÉNIXůV ŘÁD
26.8. v 17.00 - HARRY POTTER A FÉNIXůV ŘÁD
Smetanův dům
Hudební středy (vždy od 19.30):
8.8. VĚNEBAND (Litomyšl) + host
15.8. DO VĚTRU (Svitavy) & TRIODEJANEIRO
(Litomyšl)
22.8. BEKRAS (Litomyšl)
29.8. ˇXILT (Litomyšl)
Horní část Smetanova náměstí
15.8.-20.8. – Kinematograf bratří Čadíků
15.8. Kráska v nesnázích
16.8. Štěstí
17.8. Grandhotel
18.8. Pravidla lži
19.8. Maharal – tajemství talismanu
20.8. Jak se krotí krokodýli
Toulavcovo náměstí
Prázdninové pátky – pohádky (vždy od 18.00)
3.8. Hrajeme si s písničkou
10.8. O princezně Zuzaně a draku Požíráku
17.8.Jak šlo vejce na vandr
24.8.O zlé koze
31.8. Otesánek
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
18.8. – 24.8. Výstava květů pozdního léta
Ambulance oddělení dětí a dorostu
Ambulance dětského oddělení v Litomyšli nadále ordinuje i
pro všechny nemocné s náhlým zhoršením zdravotního
stavu v rozsahu pohotovostní služby pro děti a dorost.
Ošetřuje všechny pacienty ve věku 0-19 roků bez rozlišení
místa bydliště.
Pracovní doba:
Všední dny:
15.30 – 7.00
So, Ne a svátky: nepřetržitě
Doporučujeme nemocným s odkladnými stavy, aby o
víkendech a svátcích NEPŘICHÁZELI K OŠETŘENÍ
V DOBĚ OD 7.00 DO 11.00HOD. Lékař slouží i pro
lůžkové oddělení a v tuto dobu vykonává vizity.
Závažné stavy budou ošetřeny přednostně.
Poplatek za ambulantní ošetření se neúčtuje.

Služby stomatologů
30.6.-1.7. – MUDr. Alena Cacková, Trstěnice 184,
461634157
5.7. – MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184, 461634157
6. 7. 2007 - MUDr. Vladimíra Hebltová, Sloupnice 188,
465549236
7. - 8. 7. 2007 - MUDr. Jan Joukl, Litomyšl,Mariánská
1137, 461615402
14. - 15. 7. 2007 - MUDr. Leona Kašparová, Polička ,
Janáčkova 523, 775724524
21. – 22. 7. 2007 - MUDr. Jiřina Kočí, Dolní Újezd 838,
461631126
28. – 29. 7. 2007 - MUDr. Eva Kopecká, Bystré, nám.Na
podkově 25, 606182715
4. – 5. 8. 2007 - MUDr. Pavel Kossler, Polička, Haškova
445, 461724369

Služby LSPP na měsíc červenec 2007.
Pondělí – pátek
17:00 – 21:00 - nevýjezdová LSPP
složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře RLP v prostorách
cévní ambulance chirurgického ambulantního traktu
monobloku; tel. 461 655 519.
Sobota 8:00 - 17:00 - výjezdová LSPP složená ze
zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice Litomyšl v
prostorách cévní ambulance chirurgického ambulantního
traktu monobloku; tel. 461 655 519.
Neděle 8:00 - 17:00 – výjezdová LSPP složená z
praktického lékaře a zdravotní sestra LSPP v prostorách
svých ambulancí (Sanatio a.s. - poliklinika Bří Šťastných
645 a ambulance MUDr. M. Plaché).
Ne 1.7. MUDr. Cacek – ordinace MUDr. Leichterové
Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Čt 5.7. MUDr. Leichterová – Sanatio a.s.; tel.
461 614 425
Ne 8.7. MUDr. Rothscheinová – Sanatio a.s.; tel.
461 614 421
Ne 15.7. MUDr. Sláma – ordinace MUDr. Leichterové
Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Ne 22.7. MUDr. Večeřa – Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Ne 29.7. MUDr. Jindrová – Sanatio a.s.; tel.; tel.
461 611 277
Služby lékařů LSPP organizuje MUDr. A. Slezáčková.
Kontakty na redakci:
Petra Vojáčková, mobil: 724 058 142,
e-mail: petravojackova@seznam.cz
Mgr. Martina Simonová, mobil: 608 554 490,
e-mail: martinasimonova@seznam.cz
Bohumil Pavliš, mobil: 777 634 903,
e-mail: obec.cista@iol.cz
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