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5/2007 
 
 

Oznámení Obecního úřadu 
 

Platnost některých občanských průkazů 
končí! 

Městský úřad Litomyšl, odbor správní 
upozorňuje, že dne 31. 12. 2007 končí platnost 
občanských průkazů vydaných do 31. 12. 
1998. I přes to, že se výměna týká pouze 
občanských průkazů bez strojově čitelné zóny, 
zbývá jen v Litomyšli vyměnit ještě 800 
občanských průkazů!  
Výměna se týká pouze občanských průkazů 
bez strojově čitelné zóny. Držitelům těchto 
občanských průkazů doporučujeme požádat o 
výměnu v době co nejkratší, nejpozději do 30. 
11. 2007. Lhůta pro vydání je 30 dnů. 
Předejdete tak dlouhému čekání. Společně 
s vyplněnou žádostí předložte 1 ks fotografie – 
současné podoby, občanský průkaz, případně 
další doklady, došlo-li k nějaké změně 
v údajích, které jsou uvedeny v OP. Budete-li 
požadovat zápis nepovinných údajů (tj. děti, 
manžel, titul),  musíte doložit i tyto skutečnosti 
(rodný list, oddací list, diplom). Na nové 
občanské průkazy, které obsahují strojově 
čitelné údaje, lze již cestovat do zemí EÚ.  
  
Výměna občanských průkazů se netýká občanů 
narozených před 1. 1. 1936, pokud mají v OP 
uvedeno „bez omezení“. 
  
Bližší informace na tel. 461 653 335 nebo 
461 653 394.  
  

Nezapomeňte si vyměnit řidičský průkaz! 

Do konce roku 2007 je, dle zákona č. 361/2000 
Sb. v platném znění, povinnost vyměnit 
řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 
do 31. 12. 1993. Výměna řidičských průkazů 
je možná na příslušném pracovišti úřadu obce 
s rozšířenou působností dle místa trvalého 
pobytu držitele řidičského průkazu a je 
osvobozena od správního poplatku. K výměně 
potřebujete platný doklad totožnosti, jednu 
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a  řidičský 

průkaz, kterému končí platnost. Lhůta pro 
převzetí nového řidičského průkazu je 
zpravidla 15 - 20 dní. 
Pokud chcete předejít dlouhému čekání na 
úřadu a mít vystaven řidičský průkaz 
v zákonem stanovené lhůtě, uskutečněte 
výměnu průkazu co nejdříve. Odbor dopravy 
má úřední hodiny od pondělí do čtvrtka. V 
tomto roce byly pro tuto agendu rozšířeny 
úřední hodiny i na každou první sobotu v 
měsíci.   
 
Městský úřad Litomyšl, odbor dopravy  má 
úřední hodiny: 
Pondělí a středa -  od 8:00 do 11:30 hodin a od 
12:30 do 17:00 hodin 
Úterý a čtvrtek - od 8:00 do 11:30 hodin a od 
12:30 do 14:00 hodin  
 
A mimořádně, pouze v tomto roce, každou 
první sobotu v měsíci od 8:00 do 11:30 hodin 
kromě července a srpna (týká se pouze  
registru řidičů - výměna řidičských průkazů a 
vozidel). 

 
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a 

jiných porostů 

Z důvodů zabezpečení provozu rozvodného 
zařízení, kvalitní dodávky elektřiny, snížení 
ztrát v sítích a zajištění bezpečnosti osob, na 
základě energetického zákona č. 458/2000 Sb. 
a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, vyzýváme majitele a uživatele 
pozemků v obci ke kácení a okleštění stromoví 
a jiných porostů v blízkosti elektrických 
rozvodných zařízení. 
Okleštění (ořez) dřevin musí být dle platných 
ČSN a EN, zákona č. 458/2000 Sb. provedeno 
tak, aby: 
− nejmenší vzdálenost větví od vodičů 

nízkého napětí byla alespoň 1m u holých 
vodičů; 0,5m u izol.vedení od ovocných 
stromů a 0,3m u izol. vedení od lesních a 
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ostatních stromů s uvažováním ročního 
přírůstku, 

 
− v ochranném pásmu vedení vysokého 

napětí, t.j. pod vedením a 7m (10m u 
zařízení postaveného do konce roku 1994, 
mimo lesní průseky) na každou stranu od 
krajních vodičů, dosahovaly porosty 
maximální výšky 3m a minimální 
vzdálenost větví od vodičů byla 2m u 
holých vodičů a ovocných stromů izol.  
vedení; 0,5m u izol. vedení lesních a 
ostatních stromů a u závěsných kabelů u 
ovocných stromů; 0,3m u závěsných kabelů 
lesních a ostatních stromů s uvažováním 
ročního přírůstku, 

 
− v ochranném pásmu vedení 110 kV, t.j. pod 

vedením a 12m (15m u zařízení 
postaveného do konce roku 1994) na 
každou stranu od krajních vodičů 
dosahovaly porosty maximální výšky 3m a 
minimální vzdálenost větví od vodičů byla 
3m s uvažováním ročního přírůstku. 

 
Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti 
osoby od vodičů pod napětím dle ČSN 34 3108 
minimálně 2m u vn a 3m u 110 kV. 
Odstraňování stromoví, při kterém by mohla 
být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, 

musí být provedena jen se souhlasem  
společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o..  

Okleštění dřevin proveďte v termínu od 1. 
10. 2007 – do 30. 11. 2007 
Uplyne-li tato lhůta marně, bude provedeno 
okleštění, případně odstranění dřevin 
společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o.,  (na 
základě pověření držitele licence na distribuci)  
a to  na nebezpečí majitele nebo uživatele 
pozemku. 
 
Touto výzvou nejsou dotčena práva a 
povinnosti uložená zák. č. 114/1992 Sb. 
v platném znění a prov. vyhl. č. 395/1992 Sb.  
 
Upozorňujeme majitele nebo uživatele 
pozemků, že porušením zákonem stanovených 
povinností v ochranných pásmech elektrického 
rozvodného zařízení se vystavují nebezpečí 
uložení pokuty ze strany Státní energetické 
inspekce. Uplyne-li stanovená lhůta marně, 
provedou ořez, případně odstranění dřevin 
pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na 
základě pověření od ČEZ Distribuce a. s., 
přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem 
vlastníka pozemku. 
 
Bližší informace Vám poskytneme na 
zákaznické lince ČEZ   840 840 840 

 
 

Rada obce Čistá 

Rada Obce se v uplynulém období sešla 
celkem třikrát. 
22. října a 11. září byla jediným bodem 
programu rekonstrukce Kulturního domu (dále 
jen KD). 
3. září RO projednávala žádosti o dotace a 
informace o čerpání dotací v roce 2007. 
RO vzala na vědomí žalobu o zaplacení 
členských příspěvků DSO Zelená energie.  
  
 

Zastupitelstvo obce Čistá 

Zastupitelstvo se sešlo ke své schůzi 8. října, 
zúčastnilo se 12 členů a zastupitelstvo mimo 
jiné schválilo: 

• některé majetkoprávní záležitosti, 
prodeje pozemků pro výstavbu RD, 
nájem pozemků a projednalo některé 
podmínky výkupu pozemků pro 
budoucí stavbu a rozvoj 

• dále se zabývalo prodejem a pozdějším 
nákupem požárního vozidla 

• aktualizací povodňového plánu obce 
• přípravou schůze ZO 12. listopadu 

Dále byly projednány některé organizační 
záležitosti. 
 
Nejvýznamnějším bodem jednání ZO bylo 
bezesporu vyhodnocení architektonické studie 
„Obnova centra obce“ a přípravou tohoto 
investičního záměru k podání žádosti o dotaci 
do Regionálního operační programu. Součástí 
tohoto projektu je také tolik potřebná 
rekonstrukce KD. V té době mělo ZO 
k dispozici pouze návrh ing. Banzeta, který se 
zabývá důkladnou obnovou všech veřejných 
prostor a objektů od školy a školní zahrady 
přes hřbitov s kostelem, Obecní úřad, kulturní 
dům až po areál TJ Sokol. ZO se především 
v bodě rekonstrukce KD nespokojilo s tímto 
jediným návrhem a bylo rozhodnuto oslovit 
další dva projektanty, aby předložili oponentní 
návrhy řešení rekonstrukce obnovy KD. 
V současné době měla veřejnost možnost se 
s těmito návrhy seznámit. 
Členové ZO, na kterých v těchto dnech spočívá 
tíha odpovědnosti za správné rozhodnutí Vám 
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jistě budou vděčni za každou připomínku a 
návrh, který k této problematice vznesete. 
  
Úplné znění zápisu ze schůze a usnesení je 
zveřejněno na úřední tabuli a webových 
stránkách obce. 
 

Příští schůze zastupitelstva obce se bude 
konat dne 12. listopadu 2007 v 17.00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ.  
Schůze zastupitelstva obce je vždy veřejná, 
účast občanů je tedy velmi žádoucí. 

 
 

Organizace zřizované Obecním úřadem Čistá 
 

Základní a mateřská škola 

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

 
Hrátky skřítka Podzimníčka 

V úterý 23. 10. žáci základní školy absolvovali 
projektový den „Hrátky skřítka Podzimníčka“. 
Projekt je tradičně zaměřen na přírodu a 
ekologii. Děti byly rozlosovány do skupin tak, 
aby v každé skupině byli žáci všech ročníků. 
Učitelky při tomto projektu ustupují do pozadí. 
Dětem pouze zadají práci a poté fungují jen 
jako pozorovatelé a případní poradci. Úkolem 
dětí bylo prokázat určité znalosti z přírody, 
vytvořit skřítka Podzimníčka, vyrobit 
pohoštění z darů přírody, napsat poděkování 
stromu za to, co pro nás dělá a starší žáci se 
zamýšleli nad tím, co strom od člověka 
potřebuje. Na závěr děti vytvořily tablo 
pomocníků skřítka Podzimníčka. Dětem bylo 
řečeno, že velmi záleží na tom, jak skupina 
dokáže pracovat jako celek a to bylo největším 
měřítkem v závěrečném hodnocení práce 

skupin. Dvacet nádherných skřítků si můžete 
prohlédnout v oknech školy a při příchodu do 
místní knihovny. Dva dopisy (poděkování 
stromu a prosba k člověku) jsou vystaveny u 
vchodu do školy. 
 
Plavání 

Začátek roku již tradičně patří plaveckému 
výcviku. Děti z mateřské i základní školy jej 
zahájily 5. 9. a mokré vysvědčení si odnesou 
14. 11. Příliš nás nepotěšilo sdělení dopravce, 
že jízdné bude dražší. Jsme si vědomy, že 
částka za plavecký výcvik je nemalá, a tak 
jsme hledaly cestu, jak rozdíl zaplatit. Nakonec 
se našla cesta – rozdíl bude pokryt z prostředků 
získaných pořádáním dětského karnevalu. 
 
Zájmové kroužky ve škole 

Pro žáky základní školy je tradičně pořádáno 
několik kroužků. Keramický kroužek vede 
paní Zdena Haitová, sportovní hry paní 
učitelka Marie Zelenková a dva kroužky 
počítačů paní učitelka Martina Zahálková. 
Škola poskytuje prostory pro pořádání dalších 
kroužků – tanečního pod vedením paní Radky 
Kleinerové a angličtiny pro mladší žáky pod 
vedením paní Simony Šmídové. 

za ZŠ Mgr. Martina Zahálková 

 
 
K činnosti základní školy 

V poslední době vyvstalo několik otázek 
k činnosti ZŠ v Čisté, které si zaslouží 
zodpovědět na stránkách tohoto Občasníku.  
Jedna méně významná část dotazů se týkala 
zájmových kroužků ve škole a jejich ceny a 
úhrady nákladů na činnost kroužků. 
ZŠ zajišťuje počítačový kroužek, keramický a 
nově sportovní hry. Učitelky, které tyto 
zájmové kroužky vedou tak činí v době svého 
volna, mimo vyučování a za tuto činnost 
nepožadují odměnu. Stejně velkoryse se 
zachovala také paní Haitová, která převzala 
vedení tolik žádaného keramického kroužku po 

paní ředitelce. Děti si platí pouze část nákladů 
na pomůcky a materiál. 
Další kroužky tj. taneční a kroužek AJ pro 
mladší žáky si organizují jejich vedoucí. Škola 
pouze poskytuje bezplatně prostory pro činnost 
kroužků a do jejich organizace a financování 
nijak nezasahuje. 
Další významnější dotazy zazněly v souvislosti 
s financováním školy. I když náklady na 
vzdělání by neměly být měřitelné pouze penězi 
a dobrá organizace školy je prioritou každé 
obce, náklady jsou vždy vysoké a toto platí u 
malých škol dvojnásob. Naše trojtřídní škola 
má mít podle zákona 14 žáků na třídu. Na celé 
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škole by tedy mělo být 42 žáků. V případě, že 
škola požadovaného počtu nedosáhne, musí 
obec požádat o udělení výjimky a současně se 
zavázat, že v případě potřeby uhradí část 
scházejících nákladů na mzdy. Stát uděluje 
výjimku pouze na max. 4 chybějící žáky ve 
třídě. V případě, že počet žáků poklesne pod 
tuto hranici, musí obec učinit nezbytná 
opatření, např. sloučit třídy nebo zrušit 5.třídu, 
což by nebylo určitě dobré. Díky personálním 
opatřením a minimalizovaným mzdovým 
nákladům obec nikdy náklady na mzdy 
doplácet nemusela. 
Obec jako zřizovatel tedy hradí „pouze“ 
provozní náklady. V této souvislosti je dobré 
zmínit, že s každým žákem 1. stupně ZŠ, který 
odejde do okolních škol současně odchází 
z obce také částka 40.000 Kč, což je státní 
příspěvek na mzdové náklady. Obec dále 

přichází o státní dotaci na provoz 1.300 Kč a 
dalším problémem zůstávají konstantní 
provozní náklady na energie apod., které se 
nemění, ať už školu navštěvuje žáků 30 nebo 
50. Přestože důvody proč rodiče zapisují děti 
do okolních škol jsou velmi často opodstatněné 
a jejich rozhodnutí obec musí vždy 
respektovat, zůstává financování i nadále 
závažným problémem a nedostatek žáků může 
mít pro naší školu tedy i obec osudové 
následky.  
Obec má opravdu velký zájem, aby zde škola 
fungovala, proto velmi ráda přivítá jakékoli 
Vámi vznesené připomínky k činnosti a 
organizaci školy. 

z pokladů Mgr. Martiny Zahálkové sestavil 
starosta obce Bohumil Pavliš 

 
 

SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti 

Jistě jste již všimli, že v naší obci zahájil na 
začátku tohoto roku činnost Sbor pro občanské 
záležitosti (SPOZ). Na srpnovém 
zastupitelstvu obce bylo oficiálně schváleno 
působení SPOZu v Čisté. 

Mezi členkami jsou: Jana Dřínovská, Lída 
Frodlová, Lenka Novotná, Veronika Pánková, 
Jana Pekáriková, Martina Simonová, Petra 

Vojáčková a dále Božena Boštíková, Blanka 
Kmošková a Emílie Říhová. 

Od zahájení své činnosti organizoval SPOZ 
několik akcí jako např. Posezení seniorů, Den 
dětí, Vítání občánků, Putování za „čisteckým 
grošem“, divadelní představení „Soudce jako 
břitva“  

 
* * *  

 
 

JPO III – Jednotka požární ochrany OÚ 
Čistá 

18. září v 10.18 hod. obdrželi členové 
výjezdové skupiny JPO III zprávu o dopravní 
nehodě v Osíku, křižovatka na Říkovice. 
V havarovaném vozidle měly být zaklíněny 
osoby. Největší hrozbou byl ale únik 
nebezpečných chemikálií, které vozidlo 
převáželo. Při příjezdu naší jednotky, dostali 
hasiči informaci o částečné evakuaci obce. Na 
místo dorazila také chemická jednotka 
z Pardubic. 
Naštěstí se jednalo pouze o cvičný zásah.  
 
18. srpna v 10.36 hod. byla naše jednotka 
hasičů požádána o pomoc při likvidaci požáru 
průmyslového objektu v Litomyšli – Lány. Po 
příjezdu profesionálních hasičů z Litomyšle 
bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach, 
výjezdová jednotka OÚ Čistá byla tedy 
vrácena zpět na základnu. 
 

22. srpna v 9.50 hod. byl vyhlášen požár malé 
zahradní chatky v Litomyšli.  
 
25. září v brzkých ranních hodinách ve 2.20 
hod. došlo k požáru v naší obci. V těsné 
blízkosti rodinného domu začala hořet 
hromada dřevěných beden. Štěstí v neštěstí 
měla rodina pana Trávníčka, jelikož nedošlo 
k rozšíření ohně až na jejich rodinný dům.  

za JPO III Petra Vojáčková 
 

Poděkování 

Prostřednictví Obecního občasníku bych rád 
poděkoval čisteckým hasičům za jejich 
rychlost, sehranost a připravenost pomoci 
v kteroukoli hodinu. Já to opravdu poznal při 
jejich rychlém zásahu, když hořelo u mého 
domu. 
Ještě jednou vám patří můj dík. 

Leoš Trávníček s rodinou 
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Konalo se … 
 
Putování za „čisteckým grošem“  

V pátek 31. srpna se v Čisté na místním 
fotbalovém hřišti uskutečnilo „Putování za 
čisteckým grošem“. Trasa byla dlouhá necelé 
dva kilometry a vedla cestou necestou. Za 
vyplnění, jak sportovních, tak i logických 
úkolů jsme dostávali „čistecké groše“. 
Putování navštívilo mnoho dětí i dospěláků. O 
zábavu nebyla nouze. Za grošíky jsme si mohli 
koupit různé ceny, např. hezké klobouky, 
pomůcky do školy, hračky, něco sladkého na 
zub a spoustu dalších cen. K večeru pak vzplál 
ohýnek a za doprovodu písniček jsme si každý 
mohl dát šťavnatou klobásku nebo buřta a pití 
k tomu. Každý odcházel s úsměvem na tváři a 
krásnými vzpomínkami. 
Viděli jsme, slyšeli jsme, zvítězili jsme!!! 

za všechny účastníky  
Maruška Klusoňová a Nikča Bartošová  

 

 

Poděkování 

Sbor pro občanské záležitosti v obci Čistá 
děkuje všem, kteří byli tak vstřícní a ochotně 
se zapojili do zajišťování úkolů pro bezmála  
80 dětí na akci „Putování za čisteckým 
grošem“. 

za SPOZ Jana Dřínovská 
 

 
 

Vítání občánků 

Na sobotu 23. září připravil Sbor pro občanské 
záležitosti v obci Čistá tento rok již třetí Vítání 
občánků. Pozvány byly děti narozené od 
května do srpna letošního roku, kterými byly 
Anežka Maiwaldová, Radim Zölfl, Natálie 
Navrátilová, Natálie Kmošková, Rozálie 
Rambousková a Karolína Kuchtová.  

za SPOZ Jana Dřínovská 
 

 
 

 
 

 
Zájezd do Východočeského divadla 

Obecní úřad Čistá pořádal v pátek 5. října 
letos již druhý zájezd místních občanů na 
divadelní představení Východočeského divadla 
v Pardubicích. V hustém pátečním provozu a 
přes dvě objížďky nás řidič p. Miroslav 
Šplíchal zavezl do Pardubic včas. Ještě jsme si 
stačili prohlédnout Zelenou bránu, projít se po 
Pernštýnském náměstí a už jsme vstupovali do 
krásně opraveného divadla. Čekalo nás vtipné 
divadelní představení My fair lady o chudé 
květinářce, jak ke štěstí přišla. To vše 
provázené nádhernými melodiemi a tanečními 
kreacemi. Představení se nám velmi líbilo a 
spokojeně jsme odjížděli domů. 

za účastníky zájezdu p. Věra Quaiserová 
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Podzimní náladu rozjasnili ochotníci ze 
Sloupnice 

V sobotu 27. listopadu uspořádal Sbor pro 
občanské záležitosti obce Čistá v kulturním 
domě divadelní představení E. A. Longena 
„Soudce jako břitva“ v provedení divadelního 
spolku Doveda Sloupnice. Více než sto diváků 
všech věkových kategorií a nejen z Čisté se u 
představení královsky bavilo. Perfektní 
hudební doprovod, písničky, které sváděly k 
podupávání nohama a hlavně úžasné nasazení 

ochotníků odměnili všichni nejedním 
mohutným aplausem. Jedinou chybičkou bylo, 
že tak úžasné představení rychle uteklo a 
divákům se vůbec nechtělo domů.  
Občané se také při této příležitosti měli 
možnost seznámit s návrhy nového kulturního 
domu a odcházeli s tím, že se již těší na další 
povedené akce, třeba i v novém kulturním 
stánku. 

za SPOZ Mgr. Martina Simonová 

 
 

Spolky 
 

Zájmová dobrovolná činnost – SDH 
Čistá 

Memoriál Vladimíra Tauera  

Tak jako každý rok druhou sobotu v září, tak i 
letos se uskutečnil již osmý ročník memoriálu 
Vladimíra Tauera. 
Touto soutěží si připomínáme našeho velitele 
sboru i okrsku. 
V sobotu 15. září jsme se probudili do 
deštivého dne, ale během dopoledne se 
vyjasnilo a odpoledne, když se konala vlastní 
soutěž, tak už nám svítilo sluníčko. Soutěžilo 
se ve dvou disciplínách a to v požárním útoku 
(má svoje vlastní pravidla) a ve štafetě 
hasičské všestrannosti, která má také svoje 
vlastní pravidla. Požární útok je po celou dobu 
co se memoriály konají, stále stejný, ale štafeta 
se mění každý rok. S pravidly štafety se 
závodníci seznámí až v den soutěže. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 6 družstev 
z okolních obcí a 2 družstva domácí. Jedno 
družstvo mužů, kde byla zastoupena i stará 
garda a družstvo žen. 
Závod to byl vyrovnaný, protože prvního od 
druhého dělily pouze 2 setiny vteřiny. 
Již potřetí si první místo vybojovalo družstvo 
z Vidlaté Seče, za nimi družstvo z Janova. 
Třetí místo vybojovali hasiči z Lezníka, čtvrté 
místo Nová Ves u Litomyšle, páté místo 
domácí, šesté Karle a sedmé místo Trstěnice 
(díky diskvalifikaci v požárním útoku). 
Naše ženy neměly konkurenci. 
Po ukončení soutěže se dostavili hasiči 
z Dolního Újezda a velice je mrzelo, že jim 
nedali pozvánku (někdo z vedení sboru), 
protože by určitě přijeli.  

Josef Lopaur 
 

Jak je zajišťována požární bezpečnost na 
jih od nás v Rakousku 

Čerpáno z: ALARM REVUE 3/07 
Ochrana před požáry a jinými živly a 
tragédiemi je v Rakousku postavena na 
dobrovolných hasičích a záchranářích. 
Pouze ve městech nad 100 tisíci obyvatel jsou 
profesionální stanice. V osmimilionovém 
Rakousku je pouze 6 profesionálních 
hasičských a záchranných stanic. Jenom pro 
představu v zemi Salzburg žije 515 000 
obyvatel, je profesionální stanice pouze jedna a 
plně se opírá o 119 sborů dobrovolných hasičů. 
K dispozici mají přes 700 požárních 
automobilů a další techniku. To je v průměru 
kolem 6 vozů na sbor. Některé dobrovolné 
sbory jsou vybaveny lépe než územní odbory 
HZS v okresních městech ČR. 
Jako přehnané se zdálo tvrzení, že dobrovolní 
hasiči, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, 
po vyhlášení poplachu na svém pracovišti se 
vším „seknou“ skočí do osobního automobilu 
nebo sednou na bicykl, jedou do zbrojnice a za 
pouhé 3 minuty už sedí v požárním automobilu 
a uhánějí k požáru nebo jiné mimořádné 
události. 
V propagačním filmu Salzburských 
dobrovolných hasičů je např. scénka, kdy 
prodavač v obchodním centru slyší alarm, 
přibouchne pokladnu a před chápajícími zraky 
neobsloužených zákazníků běží do požární 
zbrojnice. 
Naskýtá se otázka, zda je zaměstnavatel 
povinen uvolnit dobrovolného hasiče 
k neštěstí. Odpověď zní – NENÍ. Vysvětlení 
proč to podnikatelé přesto ochotně dělají, 
neobstáli by před svým svědomím a 
znemožnili by se před veřejností, propadli by 
lidsky i politicky. 
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V roce 2006 byli dobrovolní hasiči země 
Salzburg 12 tisíckrát v přímé akci z toho u 
2300 požárů. Ušlou mzdu těmto osobám hradí 
obec. 
Dobrovolní hasiči řešili největší tragédie 
v novodobé historii země. Záchrana lidí 
z hořící lanovky na ledovci Kaprun a tragický 
požár v Taurenském tunelu. 
Svoji praxi Rakušané považují za podstatně 
úspornější. Celková požární bezpečnost 
v Rakousku stojí výrazně méně než v České 
republice. 
 

Poznámka:  
Již v roce 1969, kdy bylo cestování na západ 
snazší se čistečtí hasiči jako diváci zúčastnili 
mezinárodní hasičské soutěže v rakouské 
Kremži (Krems). Zároveň jsme navštívili 
požární zbrojnici dobrovolných hasičů v téže 
městě. V té době nebylo v Rakousku žádnou 
výjimkou mít u zbrojnice mimo jiné 
automaticky výsuvná vrata, motorové 
záchranné čluny, dýchací přístroje a jiné. 

Arnošt Maiwald st.    

 
 

Jiné 

Upozornění pro šikovné ruce 

Upozorňujeme ženy, dívky (ale i muže), že o 
prvním víkendu v prosinci bychom rády 
zorganizovaly výstavku ručních prací. Vybízíme 
proto ty z Vás, kteří budete mít zájem na výstavě 
své ruční práce (pletení, háčkování, vyšívání, šití, 
pečené perníčky, vánoční cukroví, suché vazby …) 
předvést, nechť se zaregistrují u p. Stříteské Evy 
osobně nebo telefonicky na čísle 736 739 805. 
Rády bychom znaly přibližný zájem. 
Těšíme se, že Vás bude co nejvíce, neboť víme, že 
ženské ruce nikdy nezahálí. 

Společenská kronika za srpen a září 

Životní jubilea: 
V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea 
tito spoluobčané: 

50 let: Kmošek Ladislav, Kmošková Emílie 
55 let: Dvořák Stanislav, Málek Zdeněk 
65 let: Kuřová Marie, Rožek Josef 
70 let: Quaiserová Věra, Čapková Božena 
75 let: Jareš Václav 
82 let: Žroutová Milada 
85 let: Soukupová Marie 

Všem výše zmíněných gratulujeme! 
 
Narodili se: 
Kuchtová Karolína 

Našim novým občánkům přejeme do života hodně 
zdraví a štěstí! 

 

 

 

 

 

Kam v Litomyšli  
Listopad 
Doporučujeme: 
Kino Sokol 
6.-9. 11., 19.30 hod. (9. 11. i od 17.00 hod.) 
GYMPL 
Film ČR. 
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a 
graffiti. 
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva 
Holubová, I. Chýlková aj. 
Režie: Tomáš Vorel, 105 min. 
Vstupné 70 Kč 
 
25. 11., 17.00 hod. 
SHREK TŘETÍ  
Film USA. 
Konečně máte zelenou! 
Animovaná komedie pro velké i malé. 
Režie: Chris Miller, Raman Hui, český dabing,  
100 min. 
Vstupné 40 Kč   

Smetanův dům 
čtvrtek 8. 11., 19.30 hod. 
JAKUB SMOLÍK a doprovodná skupina  
Koncert. 
 
Lidový dům 
neděle 11. 11., 15.00 hod. 
"Královna 3333"  
Pohádku pro děti uvádí Divadelní ochotnický 
soubor VOSTŘEBAL z Benátek 
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Služby stomatologů 
10. - 11. 11. 
MUDr. Silva Adamcová, Polička, Smetanova 55, 
tel.: 461 725 987 
17. - 18. 11. 
MUDr. Stanislav Adamec, Polička, Smetanova 55,  
tel.: 461 725 987 
24. - 25. 11. 
MUDr. Alena Cacková, Trstěnice 184, 
tel.: 461 634 157  
 

JIŘÍ DUDYCHA 
I letos se před Vánocemi 

otevřou dveře ateliéru 
sochaře Jiřího Dudychy společně 

s Ateliérem DUKE Bohemia. 
--------------------------------------------------------- 

A jaké jsou letos novinky? 
Kolekce luxusních váz v dárkových kazetách, nové 
servisy s konvicí pro chvíle s kávou nebo čajem, 
žardiniéry na květiny, tentokrát také v přírodním 
režném provedení. A samozřejmě všechna ostatní 
keramika, na kterou jste zvyklí. 
Z autorských novinek to bude řada keramických 
akvarelů, kolekce šperků v přírodním provedení a 
další originály, které jsou příliš nové na to, aby se 
o nich mluvilo… 
K nasátí vánoční atmosféry a k zakoupení 
originálních dárků  
ve dnech 
10. 11. od 9.00 do 17.00 hod. 
11. 11. od 9.00 do 17.00 hod. 
Vás srdečně zve a těší se na Vás rodina 
Dudychova. 
Vstup a parkování z vlakového nádraží 
v Litomyšli. Bližší info na  
tel.: 603 247 078. 
 
 
 
 

 
Něco na dlouhé podzimní večery 
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