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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V sobotu 11. října 2008 bude odborná 
fi rma odvážet k nezávadné likvidaci 
nebezpečný odpad z domácností.

9:00 hod. - zastávka „U pily“
9:15 hod. - prostranství u řeky pohostin-
ství „U Chlebounů“
9:30 hod. - prostranství u pošty 
9:45 hod. - prostranství za obecním 
úřadem (před has. zbrojnicí)
10:00 hod. - prostranství u řeky za domem 
č. p. 18 (Filip ml.) 
10:15 hod. - křižovatka za řekou u domu 
č. p. 58 (Briol)

Odpad se nebude skládkovat, ale bude 
se přímo nakládat do připravených 
kontejnerů. Důrazně proto žádáme 
občany, aby odpad k likvidaci vozili 
na místo výhradně až v den svozu a v 
určenou hodinu. Drobné součásti od-
padu dopravte na místo ve vhodných 
nádobách nebo pytlích. Veškerý odpad, 
prosím, zajistěte tak, aby nemohlo dojít 
ke znečištění prostranství.

Co vše můžete přinést:  lednice, mrazáky, 
TV přijímače, monitory, tonery, akumulá-
tory, zářivky a výbojky, barvy, laky, zbytky 
chemikálií, oleje, mastné hadry, obaly od 
barev a jiných nebezpečných látek (ko-
vové, plastové, skleněné, spreje), lepen-
ka (v malém množství a bez stavebních 
příměsí), nábytek, postele, matrace, pod-
lahové krytiny (koberce, lina…), železo, 
elektrošrot (pračky, ždímačky, vysavače, 
drobná elektronika), klávesnice, pneu-
matiky, plast (v případě, že je kvůli ob-
jemu není možné uložit do kontejneru na 
plasty), hračky, keramika, nádobí, papír 
(pokud v obci není možnost jiného sběru 
papíru).

Do těchto sběrů nepatří: směsný komunál-
ní odpad volný nebo v pytlích, biologicky 
rozložitelný odpad (zeleň, seno, zemina a 
kameny), stavební odpady (stavební sutě, 
eternit), lepenka ve větším množství, au-
tovraky nebo zbytky autovraků. 

VOLBY 2008

OZNÁMENÍ o dni a místě konání voleb:
Podle zákona 130/2000 Sb. o volbách do 
zastupitelstev krajů, oznamuji, že pro obec 
Čistá byl zřízen jeden volební okrsek.
Volby se konají

v pátek 17. 10. 2008 
od  14 - 22 hodin
v sobotu 18. 10. 2008 
od 8 - 14 hodin.

Volební místností je určena zasedací míst-
nost Obecního úřadu v Čisté.
Voliči, kteří se z vážných zdravotních 
důvodů nemohou dostavit do volební míst-
nosti, mohou požádat volební komisi o 
návštěvu s přenosnou volební schránkou.

Obecní úřad v Čisté 
ve spolupráci s 

Občanským sdružením Diako-
nie Broumov

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU                                                                                                        
►  letního a zimního oblečení 

(dámské, pánské, dětské)
►  lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon, látek
►  domácích potřeb (nádobí, 
skleničky) => pouze funkční

►  peří, péřových a vatovaných 
přikrývek, polštářů 

a dek

Z ekologických důvodů nemohou 
být přijímány:

ledničky, televize, nábytek, 
počítače, dětské kočárky apod.

Sbírka se uskuteční:

v pátek 25. října 2008 od 10:00 
do 17:00 hod.

v sobotu 26. října 2008 od 
10:00 do 17:00 hod.

v budově staré hasičské zbro-
jnice (bývalá knihovna)

Věci prosíme zabalené do igelito-
vých pytlů či krabic,

aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace podá Obecní 

úřad v Čisté na tel. čísle: 461 634 
903.

Diakonie Broumov je nezisková 
humanitární organizace, 

která poskytuje materiální pomoc 
potřebným občanům u nás 

i v zahraničí a dává práci lidem, 
kteří jsou těžko umístitelní na 

trhu práce.

Více informací na: 
www.diakoniebroumov.org

Upozorňujeme občany, že 

30. září 2008  byl  termín 

pro zaplacení vodného za 

I. pololetí 2008 a zároveň 

pro platbu druhé poloviny 

poplatku za komunální odpad 

(pro ty občany, kterých se to 

týká). Složenky na vodné jsou 

připraveny k vyzvednutí na 

OÚ, kde se také mohou přímo 

uhradit.
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Výzva SPOLEČNOSTI  ČEZ ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů

Z důvodů zabezpečení provozu ro-
zvodného zařízení, kvalitní dodávky 
elektřiny, snížení ztrát v sítích a zajištění 
bezpečnosti osob, na základě energetick-
ého 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 ro-
zvodných zařízení.
Okleštění (ořez) dřevin musí být dle plat-
ných ČSN a EN, zákona č. 458/2000 Sb. 
provedeno tak, aby:

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

► v ochranném pásmu vedení vysokého 
napětí, t.j. pod vedením a 7 m (10 m u 
zařízení postaveného do konce roku 1994, 
mimo lesní průseky) na každou stranu od 
krajních vodičů, dosahovaly porosty max-

imální výšky  3 m a minimální vzdálenost 
větví od vodičů byla 2 m u holých vodičů 
a ovocných stromů izol. vedení; 0,5 m u 
izol. vedení lesních a ostatních stromů a u 
závěsných kabelů u ovocných stromů; 0,3 
m u závěsných kabelů lesních a ostatních 
stromů s uvažováním ročního přírůstku,

► v ochranném pásmu vedení 110 kV, 
t.j. pod vedením a 12 m (15 m u zařízení 
postaveného do konce roku 1994) na 
každou stranu od krajních vodičů dosa-
hovaly porosty maximální výšky 3 m a 
minimální vzdálenost větví od vodičů byla 
3 m s uvažováním ročního přírůstku.

Při práci je nutno dodržet bezpečné 
vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím 
dle ČSN 34 3108 minimálně 2 m u vn 
a 3 m u 110 kV. Odstraňování stro-
moví, 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 15. 11. 2007

Uplyne-li tato lhůta marně, bude provede-
no 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 pov-
innosti uložená zák. č. 114/1992 Sb. v plat-
ném znění a prov. vyhl. č. 395/1992 Sb. 

Upozorňujeme majitele nebo uživatele 
pozemků, že porušením zákonem stano-
vených povinností v ochranných pásmech 
elektrického rozvodného zařízení se vys-
tavují 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 vlast-
níka pozemku.

Bližší informace Vám poskytneme na 
zákaznické lince ČEZ   840 840 840

KÁCENÍ STROMŮ V OBCI

Se začátkem období vegetačního 
klidu a nástupem zimy se také v naší 
obci rozezvučí motorové pily a nas-
tane čas na úpravu zeleně.
Obec připravuje odstranění většího 
množství vzrostlých stromů, v okolí 
kostela, OÚ a kulturního domu, v 
souvislosti s přípravou projektu Re-
vitalizace centra obce. Dále kácení 
přerostlých a poškozených stromů u 
silnice a řeky a stromů poškozených 
červnovou vichřicí. 
V této souvislosti také žádáme 
občany, aby upozornily OÚ na exist-
enci poškozených stromů na obec-

ních pozemcích ve vašem okolí.
Připomínáme tímto občanům, aby 
si případné kácení stromů na svých 
pozemcích již dopředu promysleli a 
včas podali na Obecním úřadě žádost 
„povolení kácení“.  Povolení je třeba 
na všechny stromy o obvodu kmene 
větším než 80 cm ve výšce 130 cm 
a odstraňování křovin o výměře více 
než 40 m2. Povolení není třeba na 
kácení ovocných stromů z důvodu 
obnovy porostu a stromů, které 
bezprostředně ohrožují životy a zdraví 
kolemjdoucích a hrozí škoda velkého 
rozsahu. 

Obecní úřad Čistá
pořádá v pátek 24. října 2008 

zájezd na divadelní představení 
Východočeského divadla v Pardubicích

Guy de Maupassant

Miláček
Zájemci se mohou hlásit do 12. října 

2008
u paní Quaiserové na tel. čísle 461 
634 239  nebo u paní Stříteské na 

tel. čísle 736 739 805.
Začátek představení v 19,00 hodin, 
odjezd ze zastávek od 16,00 hodin 

(bude upřesněno).
Cena vstupenek včetně příspěvku na 

dopravu se bude pohybovat od 160,- do 
200,-Kč.
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ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola 
Čistá, okres SvitavyČistá, okres Svitavy

UskutečňujeUskutečňuje
ve dnech od ve dnech od 

1. 10. do 31. 10. 20081. 10. do 31. 10. 2008
v době od v době od 

7:00 hod do 16:00hod7:00 hod do 16:00hod

Sběr papíruSběr papíru
Papír můžete nosit doPapír můžete nosit do

 budovy ZŠ nebo MŠ.  budovy ZŠ nebo MŠ. 
(Prosíme o roztřídění  na novinový (Prosíme o roztřídění  na novinový 

papír a ostatní papír a ostatní 
a jeho pevné zabalení.)a jeho pevné zabalení.)

děkujeme.děkujeme.

INFORMACE Z MŠ

Na školní rok 2008 – 2009 je zapsáno opět 
28 dětí - 13 děvčat a 15 chlapců. Některé 
nově příchozí děti již naši mateřskou školu 
navštěvují, jiné se zapojí během školního 
roku. 
Od 3. 9. jezdíme s dětmi do krytého bazénu 
v Poličce, kde se účastníme předplavecké 
výuky. K dnešnímu dni pouze jedno dítě 
neplave, ostatní uplavaly bez nadlehčení 
od 3 do 22 m.
Na podzim připravujeme pro rodiče 
s dětmi tvořivé dílny s názvy:
 1.Zatoulané puzzle
 2.Není brambora jako brambora
Bližší informace budou vyvěšeny na 
nástěnce v mateřské škole.

JPO III - JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY OÚ ČISTÁ

V minulých měsících vyjížděla naše jed-
notka požární ochrany na pomoc hned 
k několika případům:
7. července v 18.30 hod. – požár rodin-
ného domu v Opatovci
13. července v 01.50 hod. – požár venko-

vského stavení v Nedošíně
19. července v 15.40 hod. – požár Ev-
ropského školícího centra na zámku v 
Litomyšli – planý poplach
30. července 14.20 hod. – požár stromu 
na Pohodlí

17. září v 16.50 hod. – požár rodinného 
domu v Čisté – požár se podařilo zajistit 
do příjezdu hasičů – planý poplach
24. září v 16.30 hod. – požár kamionu na 
E 35 mezi Litomyšlí a Janovem 

připravil Jaromír Hurych
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RADA OBCE

RO se sešla za poslední období celkem 
třikrát. Tématem většiny jednání byla 
příprava projektu Revitalizace centra 
obce.

22. září
RO schválila 
► záměr výměny pozemků v sou-
vislosti s výstavbou nového kulturního 
domu
► záměr prodeje pozemku – pan 
Václav Kvapil 
► způsob fi nancování a organizace 
kulturních akcí spojených s rozloučením 
se starým kulturním domem, které budou 
probíhat od 18. do 26. října 2008
► fi nancování a organizace voleb 
do zastupitelstva kraje
► příspěvek na zájezd do divadla v 
Pardubicích
RO vzala na vědomí 

► podání stavebního povolení na 
odkanalizování obce
► informace o majetku obce v 
podílových fondech a možnostech jejich 
zpětného prodeje
► informaci o prodeji požárního 
vozidla CAS 25 obci Karle
► výroční zprávu Základní školy za 
rok 2007 - 2008

10. září
RO schválila 
► smlouvu uzavřenou mezi 
obcí Čistá a ConsultingPro na zajištění 
dotačního managementu realizace pro-
jektu Revitalizace centra obce a některé 
další dokumenty související s realizací 
projektu
RO vzala na vědomí 
► odstoupení manželů Frodlových 
od koupě pozemku na výstavbu na RD – 

tento pozemek je nyní na prodej

11. srpna
RO schválila 
► zrušení plánované schůze zas-
tupitelstva obce 25. srpna
► záměr prodeje pozemku – pan 
Šedivý
RO vzala na vědomí 
► Návrh podmínek smlouvy o or-
ganizaci podlimitního výběrového řízení 
na dodavatele staveb, sadových úp-
rava restaurátorských prací a smlouvy o 
zajištění stavebního a autorského dozoru 
v rámci projektu Revitalizace centra obce

a další

Úplné znění zápisů z jednání RO a ZO je 
k dispozici na www.cista.info 

ZASTUPITELSTVO OBCE

Jednání  ZO je plánováno 6. ří jna 
a  24. l istopadu od 18.00 hod. v 

zasedací místnosti OÚ. Schůze 
zastupitelstva jsou vždy veřejné a 

proto jste všichni srdečně zváni.

KONALO SE...

INDIÁNSKÁ VESNICE

Indiánská vesnice byl dobrý nápad na 
zakončení prázdnin. Mě samotného by to 
nenapadlo. Bylo šest disciplín. Indiánská 
vesnice byla fajn, protože jsem si disciplíny 
vyzkoušel i sám osobně. Dětí se sešlo do-
cela dost, důležité je ale to, že se dobře 
bavily a že je disciplíny zaujaly a smály se. 
Sranda a dobrá nálada nikomu nechyběla. 
Na druhé straně mohlo být také víc disci-
plín, protože to strašně uteklo a zdálo se 

že jich moc není. 
Každý po splnění všech disciplín dostal 
sladkou, pěknou a mastnou odměnu. 
Nejvíce mě samotného bavilo střílení z 
luku, protože jsem totiž zlomil jeden luk. 
Vše bylo dobře promyšlené, moc pěkně 
udělané a zahrané. Ke konci nám počasí 
nepřálo. 
Jinak opravdu pěkné zakončení prázdnin. 
Zkrátka, ten kdo se nepřišel podívat, 
přišel o dost. Hlavně o velkou srandu a 
bezva pobavení. 

připravil Martin Klusoň
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 27. 7. 2008 se uskutečnilo v zase-
dací místnosti obecního úřadu slavnos-
tní přivítání nově narozených občánku do 
obce Čistá. Pozváni byli občánci narození 
od ledna do března roku 2008. Přivítáni 
byli tři noví „čisťáci“. Proslov pronesl pan 
místostarosta František Beneš. Děti z 
čistecké mateřské školy přednesly pěkné 
básničky, které si pro tuto příležitost 
připravily. Poté se rodiče zvěčnili svým 
podpisem do pamětní knihy a pro své 
děti obdrželi pamětní list o uvítání do 
obce Čistá. Jako jeden z dalších dárků od 
Obce Čistá a v upomínku tohoto krásného 
dne, dostali rodiče a příbuzní občánků fo-
tografi e z vítání. 

za SPOZ připravila Jana Dřínovská

SPOLKY

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Dne 13. září se u místní hasičské zbrojnice 
konal Memoriál Vladimíra Tauera. Tedy 
soutěž v požárním sportu. Zúčastnilo se 8 
družstev mužů (Trstěnice, Vendolí, Lezník, 
Janov, Sebranice, Strakov, Vidlatá Seč, 
Čistá) a 2 družstva žen ( Janov, Čistá). 
Družstva soutěžila v požárním útoku a 
zkoušce zručnosti. A kdo vyhrál? Snad 
stačí jen napsat, že oba vítězné poháry 
zůstaly pěkně v teplíčku naší hasičárny :-)

připravila Jiřina Filipčíková

samotným kapitánem Hugem. Jeho 
vzhled byl opravdu odstrašující, nicméně 
už nám dal první indicii k pokladu. 
Celodenní výlet, který byl na rybník Mi-
lovy, jsme si také dost užili. S vedoucími 
jsme šli na blízké Dráteničky, zahráli 
jsme si tam perfektní šátkovanou a super 
honičku. Pak jsme se vydali opět na Mi-
lovy, kde jsme poobědvali a vyjeli se pro-
jet na lodičkách po rybníku.
Koncem tábora nám pršelo, ale to nás 
rozhodně nezastavilo v hledání pokladu 
poslední den našeho pobytu na táboře. 
První indicií od kapitána Huga byla indicie 
„hledejte pod hvězdami“. Protože naše 
chata byla vlastně pětihvězdičkový hos-
tel, nejmladší oddíl měl poklad nalezený 
hned. Prostřední dostali číslo 108. To je 
zavedlo až do obce, kde jim v domě č.p. 
108 starý vysloužilý pirát věnoval tajem-
nou krabici s pokladem. A nejstarší piráti? 
Ti měli nejkvalitnější vor a proto si pro svůj 
poklad ukrytý v bedně na rybníce museli 
doplavat. 
Všichni byli s pokladem moc spoko-
jení. Nalezli tam spoustu mincí (jak to 
ve správném pokladu bývá), bublifuk, 
omalovánky nebo bloky s tužkami a 
samozřejmě spoustu malých sladko-
stí. Po týdnu takového snažení jsme si 
samozřejmě zasloužili návrat domů, na 
který se každý z nás moc těšil. 
Těšíme se, až se příští rok zase takhle 
sejdeme!

připravila Pavlína Lopaurová

MEMORIÁL 
VLADIMÍRA TAUERA

Tábor BŘEZINY 2008 aneb po stopách 
piráta Huga

A byl tu devátý srpen. Opět jsme se 
společně s Udánkami sešli na táboře 
v Březinách – jak je ostatně už skoro 
zvykem. Ubytovali jsme se ve stanech a 
celý nedočkaví jsme čekali, až se něco 
dozvíme o celotáborové hře.
Tentokrát byla hra „Piráti – o záchranu 
pokladu kapitána Huga“. Celý tábor jsme 
se snažili, abychom dostávali indicie, které 
nás nakonec přivedou k pokladu. Museli 
jsme například, samozřejmě jako správní 
piráti, vyrobit plavidlo, které nás dopraví 
na druhou stranu rybníka. Takové plavid-
lo, to není žádná legrace. Naše plavidýlka 
byla jednoduchá, ale vydržela cestu po 
rybníce a dokonce unesla i jednu osobu z 
oddílu. Ostatní členové pirátského oddílu 
buď dělali záchranáře nebo drželi pěsti, 
aby se plavidlo cestou po rybníce neroz-
padlo. Dalšími úkoly bylo například zvolit 
si svůj pirátský název, ozdobit si pirátský 
šátek nebo zachránit kapitánova mluvícího 
papouška. Nechyběl výlet plný úkolů na 
Perníčky, kde jsme museli přelstít velkého 
pavouka nebo noční stěhování při dešti. 
Jako správní piráti jsme totiž museli čelit 
všem živlům: bouři, dešti i horkému slunci. 
Jako malou odbočku od pirátství (i když s 
pirátstvím to má také něco společného) 
lze považovat návštěvu místního pána, 
který nám moc krásně povyprávěl o odboji 
v tomto kraji. Ukázal nám dokonce zbraně, 
což se líbilo především klukům.
První táborák jsme se také setkali se 

TÁBOR BŘEZINY 2008 
ANEB PO STOPÁCH PIRÁTA HUGA
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ZA ČERVENEC, SRPEN A ZÁŘÍ

50 let:

Jaroslav Trávníček

Stanislav Štyndl

60 let:

Jaromír Hurych

Josef Kadidlo

Václav Novotný

Eva Šourková

Eva Stříteská

Jan Chleboun

František Chleboun

Věra Junková

Václav Hofman

V červenci se narodili: 

Nelly Čonková,

 Vojtěch Kmošek 

Rodičům gratulujeme 

a novým občánků přejeme 

do života hodně štěstí!  

Rozloučili jsme se s:

Marta Peřinová,

Marie Prokešová, 

Miroslav Dvořák,  

František Kmošek,  

Jaroslav Fečko 

Upřímnou soustrast!

JINÉ

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům a známým za slova útěchy, květinové dary i za účast při poslednÍm rozloučení s naším drahým panem Jaroslavem Fečkou.

Jménem zarmoucené rodiny manželka Libuše Fečková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Bohumil Kroulík

Milada Chlebounová

70 let:

František Hurych

75 let:

Zdenka Siglová

Marie Košnarová

Josef Doležal

86 let:

Marie Soukupová

87 let:

Marie Pavlišová

Jubilantům blahopřejeme!



Obec Čistá ve spolupráci s ostatními složkami obce zve srdečně 
občany na slavnostní rozloučení s kulturním domem, které proběhne 

v několika etapáchv několika etapách

Sobota 18. 10. 2008Sobota 18. 10. 2008
13.00 – 16.00 hod.13.00 – 16.00 hod.

DĚTSKÁ DISKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ - vstupné dobrovolné, občerstvení DĚTSKÁ DISKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ - vstupné dobrovolné, občerstvení 
zajištěno zajištěno 

Od 20.00 hod.Od 20.00 hod.
POSVÍCENSKÝ PLES – k tanci a poslechu hraje kapela MIX, POSVÍCENSKÝ PLES – k tanci a poslechu hraje kapela MIX, 

vstupné 50 Kč, bohatá tombola, teplá kuchyněvstupné 50 Kč, bohatá tombola, teplá kuchyně
místenky v předprodeji u Františka Beneše ml.,místenky v předprodeji u Františka Beneše ml.,

tel.: 731 103 963, 602 187 613tel.: 731 103 963, 602 187 613

Neděle 19. 10. 2008Neděle 19. 10. 2008
Od 13.00 hod.Od 13.00 hod.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – občerstvení zajištěnoTURNAJ VE STOLNÍM TENISE – občerstvení zajištěno

Sobota 25. 10. 2008Sobota 25. 10. 2008
Od 20.00 hod.Od 20.00 hod.

TANEČNÍ ZÁBAVA – hraje Modrý Mauricius, vstupné 50 Kč, občerstvení TANEČNÍ ZÁBAVA – hraje Modrý Mauricius, vstupné 50 Kč, občerstvení 
zajištěnozajištěno

Neděle 26. 10. 2008Neděle 26. 10. 2008
Od 14.00 hod.Od 14.00 hod.

POSEZENÍ PŘI DECHOVCE – k tanci a poslechu hraje kapela POHORANKA, POSEZENÍ PŘI DECHOVCE – k tanci a poslechu hraje kapela POHORANKA, 
vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěnovstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno

Pořadatelé:Pořadatelé:
OBEC ČISTÁ, SPOZ, SDH, TJ SOKOL, CHOVATELÉ, MYSLIVCIOBEC ČISTÁ, SPOZ, SDH, TJ SOKOL, CHOVATELÉ, MYSLIVCI

Obec Čistá ve spolupráci s ostatními složkami obce zve srdečněObec Čistá ve spolupráci s ostatními složkami obce zve srdečně 
občany na slavnostní rozloučení s kulturním domem, které proběhneobčany na slavnostní rozloučení s kulturním domem, které proběhne

OSLAVY KULTURNÍHO DOMUOSLAVY KULTURNÍHO DOMU
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František Beneš
569 56 Čistá 62

tel./fax: 461634397
mobil:   736759064

e-mail: benesnaradinastroje@centrum.cz

Nabízí:
• elektrody, svařovací dráty
• elektrické ruční nářadí
• ruční nářadí
• brousící a řezací kotouče
Kromě výše uvedeného jsme zahájili prodej ekopaliv. Naším hlavním partnerem je největší výrobce 
ekopaliv fi rma BIOMAC. Ekopaliva nabízíme majitelům rodinných domků pro jejich kotle, kamna 
a krby. Stali jsme se prodejci v mikroregionu Litomyšlska. Je možné odebrat  menší množství na 
zkoušku i palety o hmotnosti 10q. Topení v naší obci bylo v minulosti založeno téměř výhradně na 
hnědém uhlí. Po zkušenostech s vývojem topné elektřiny si už mnozí  při plynofi kaci domu ponecha-
li  do rezervy  klasické kotle na tuhá paliva a dobře udělali. K 1. 10. opět došlo k zvýšení  plynu  
o 10%. Je předpoklad, že některé domácnosti neutáhnou zvyšující se náklady na vytápění elektřinou, 
plynem či uhlím a přikloní se  právě k topení pevnými ekopalivy. Při stávajících cenách  vychází toto to-
pení už nyní levněji než topení plynem, elektřinou či uhlím. Ekopaliva jsou slisována do malého objemu, 
nezabírají tudíž velký prostor. Ukládáme jich na dřevěné podlážky v suchém skladu. Vodou se ekopaliva 
poškozují a rozpadají se opět na piliny.
• ekobrikety 
• baleny po 10 kg, manipulaci s nimi zvládnou i děti a starší lidé
• oproti uhlí je lze skladovat čistě, pohodlně a úsporně – žádný mour, prach a špína
• mohou být spalovány ve všech topidlech 
• mají vysokou výhřevnost (vyšší než hnědé uhlí)
• hoření nepoškozuje životní prostředí
• mají dlouhou dobu hoření 3 - 5 hod.

Ekobrikety nabízíme:
Balení 10 kg za 42,- Kč, paleta 10 q za 3 900,- Kč. Při normální zimní sezóně spotřebujete pro vytopení 
běžného rodinného domu cca 4 palety ( 40q) dřevěných ekobriket. Vytápění stejného domu plynem 
dnes vychází cca. 33 000,- Kč.

EKOPALIVA  BIOMAC – TEPLO, KTERÉ STOJÍ ZA TO !

PLACENÁ INZERCE

Podrobnější informace o placené inzerci najdete na Obecním úřadě, tel.: 461 634 903
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