ROČNÍK 5. 2012
ČÍSLO 2.
Upozornění
odběratelům vody
z obecního
vodovodu
Počínaje červencem letošního roku
předala obec Čistá veškeré činnosti spojené s evidencí odběratelů vody, evidencí
vodoměrů, jejich opravami a výměnou,
evidencí spotřeby vody, fakturací vodného a vyřizováním případných reklamací
společnosti VODOVODY Litomyšl spol.
s. r. o., adresa Na Lánech 3, 570 01
LITOMYŠL, tel.: 461/612 169, mail:
vodovody@lit.cz. Na této adrese také
můžete hlásit samoodečty vodoměrů
v případě, že nebudete zastiženi. Technické oddělení společnosti Vodovody
Litomyšl také vyřídí všechny vaše žádosti o vyjádření ke stavbám k napojení na
vodovod případně zrušení stávající přípojky.
Pro běžného odběratele z toho mimo
jiné vyplývá skutečnost, že již v měsíci
červenci bude odečty a kontroly vodoměrů provádět zaměstnanec společnosti Vodovody Litomyšl. Fakturace bude
ukončena do 31. července. Platby budou
možné bezhotovostním způsobem nebo
v hotovosti na obecním úřadě ve vyhrazeném čase. Další odečty se plánují v listopadu 2012 a pak následně každé přibližně 4 měsíce.
B. Pavliš

Obec Čistá pronajme byt 1 + 1
I. kategorie v domě čp. 398 nad hasičskou zbrojnicí. Nájem je možný již
v průběhu července. Informace na
obecním úřadě. Tel.: 461/634 903,
starosta tel.: 777/634 903, mail:
obec.cista@iol.cz

ČISTÁ U LITOMYŠLE

konalo se...
Ta n e č n í v Č i s t é
Na začátku letošního roku jsme se
zúčastnili „Základního tanečního kurzu
pro dospělé páry“, který se konal v novém Kulturním domě v Čisté. První lekce pod vedením zkušeného tanečního

mistra Ing. Jana Lexmana a jeho výborné taneční partnerky a zároveň manželky Heleny byla zahájena v pátek večer
3. 2. 2012.
pokračování na str. 2

V následujících osmi lekcích jsme byli
seznámeni se všemi druhy tanců a také
podstatnou část z nich nás za výborné
výuky a předtančení dle našich schopností naučili. O přestávkách mezi jednotlivými tanci nechyběla ani přednáš-

ka o etiketě, kterou všichni ze zúčastněných vyplňovali výborným občerstvením
ze svých kuchyní a dobrým pitím z místního baru, kde se po celou dobu kurzu
střídala skvělá obsluha. Závěrečná lekce
byla na programu 30. 3. 2012.

Tímto bychom chtěli poděkovat nejen
výborným lektorům tance, ale také organizátorům této skvělé společenské akce
a pevně věříme, že nebyla v naší obci
touto akcí poslední.
Manželé Kmoškovi

Babský bál
V sobotu 10. 3. 2012 se v Čisté konal
Babský bál. Organizoval ho Obecní úřad Čistá spolu se skupinou žen z „babince“. Ženy
připravily večeře a napekly koláče.
Bál zahájil starosta obce pan Pavliš se
dvěma pohlednými dámami. Návštěvníky čekala bohatá tombola, znamenité pohoštění.
Společnosti výborně hrála skupina Rytmik
Jedlová.
Zpočátku bylo jen málo masek, ale pak
se jimi již zaplnil celý sál. Byl tam Krakonoš,
víla, Bob a Bobek, pan páter, energická stařenka na invalidním vozíku, nechyběl ani pravý skot.
Bál byl hojně navštíven a všichni byli spokojeni.
jedna za „babince“

pozn. red.: ﬁnanční výtěžek z obecních akcí pořádaných v kulturním domě je a bude investován zpět do dalšího vybavení kulturního domu
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Poděkování
Dne 10. 6. 2012 proběhlo v naší obci vítání občánků. Úsměvy na tvářích organizátorů a ostatních nemohla zkazit ani zatažená obloha plná dešťových kapek a ani fakt,
že z původně tří miminek se dostavilo pouze jedno jediné, zato s celou svou početnou
rodinou.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem organizátorům, především paní Dřínovské a Pánkové a starostovi obce panu Pavlišovi za oﬁciální přivítání naší dcery Editky.
Dík patří také paní učitelce a dětem z mateřské školky za velmi pěkné vystoupení s básničkami a písněmi. A ještě velké poděkování patří také panu Špičanovi za profesionální foto a nikdy neztrácející úsměv na tváři.
Děkujeme.
Jana a Štěpán Maiwaldovi

Májová křídlovka
Dne 5. května 2012 se v přírodním areálu v Trstěnici uskutečnil 2. ročník přehlídky dechových kapel zvaný „Májová křídlovka“. Tuto akci uspořádala obec Čistá a obec

Trstěnice za ﬁnanční podpory AG Maiwald
a ZZN Svitavy. V letošním ročníku se zde
představili Galáni z Přibyslavic, Svitavská
dvanáctka, Dolnovanka a Túfaranka ze Šakvic. Výtěžek z tohoto festivalu byl rozdělen

mezi ZŠ Čistá a ZŠ Trstěnice. Velký dík patří Sboru dobrovolných hasičů v Čisté, který se na organizaci a průběhu této akce aktivně podílel.
připravil Mgr. Radek Klusoň

zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce Čistá se v uplynulém
čtvrtletí sešlo celkem 3krát.
Dne 19. března se zabývalo především ﬁnančním ukončením projektu „Revitalizace
centra obce“ a výsledkem kontroly čerpáním
dotace na tento projekt. Současně také dokončením a dovybavením kulturního domu
včetně okolí.

Na programu schůze ZO 11. června bylo
kromě běžných majetkových a ﬁnančních záležitostí také schválení rozsahu a ﬁnancování
opravy budovy Základní školy v Čisté. V letošním roce budou ve škole vyměněna okna,
opraveny podlahy a omítky ve třídách a vyměněny radiátory topení. Celkové náklady
dosáhnou bezmála milionu korun.
Časově i obsahově náročný bod programu

„Schválení závěrečného účtu obce a celoročního hospodaření v roce 2011“ byl přesunut
na jednání schůze 25. června 2012, kdy ZO
závěrečný účet schválilo s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o kontrole hospodaření za rok 2011. ZO také přijalo opatření k odstranění těchto nedostatků. Dále
ZO schválilo přidělení obecního bytu.

rada obce
Rovněž Rada obce Čistá se sešla v uplynulém čtvrtletí 3krát a to 5. března, 2. dubna a 23. dubna. Mimo jiné schvalovala objednávku akustického obkladu v kulturním domě
v hodnotě 146 000,- Kč, výměnu plynového
kotle v obecním bytě v hodnotě 48 000,- Kč,
ke zveřejnění schválila záměr prodeje pozemků, konání akcí v kulturním domě s cenou za
pronájem a další běžné majetkové, ﬁnanční a
provozní záležitosti obce.
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organizace zřizované
obecním úřadem
Základní a mateřská škola
Z činnosti školy
ve druhém pololetí
V sobotu 3. března uspořádala ZŠ
a MŠ dětský karneval v novém kulturním
domě pod názvem „Mořský svět“. Potěšila
nás hojná účast dětí, jejich rodičů a prarodičů. Odpoledne bylo plné her a soutěží odměněných bohatou tombolou. Velké poděkování patří rodičům a ostatním sponzorům za ﬁnanční a věcné příspěvky.
Ve středu 21. března jsme připravili „Velikonoční dílny“ pro rodiče. Společně
s dětmi si mohli přijít ozdobit velikonoční věneček nebo vyrobit květináč z keramické hlíny.
V pondělí 16. dubna jsme se vypravili do Smetanova domu v Litomyšli, kde
jsme shlédli pohádku „ Jak se Honza dostal
na hrad“ výborného divadelního spolku paní
Jurištové z Prahy.
V pondělí 30. dubna proběhl projekt „Čarodějnická škola“, který již tradičně
zahájilo kouzelnické vystoupení doplněné písničkami. Pro čarodějnické školy a školičky
byla připravena řada úkolů, které prověřily jejich dovednosti. Odměnou byla truhla s pokladem ryze čarodějnickým – pravá nefalšovaná krysa, na které si všichni pochutnali :-).
V měsíci květnu jsme zahájili ve
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spolupráci s panem Maiwaldem a SDH Čistá
projekt, který je zaměřen na požární a zdravotnickou prevenci, seznámení žáků s historií obce Čistá, zemědělskou a ekologickou tématiku. Při této příležitosti jsme také navštívili moderní zemědělskou ﬁrmu AG Maiwald
v Benátkách a v posledním červnovém týdnu jsme si prohlédli místní hasičskou zbrojnici s praktickými ukázkami hasičů z Čisté. Děkujeme všem zúčastněným na tomto projektu za jejich cenné informace, názorné ukázky
a čas, který nám věnovali. Těšíme se na další besedy i v příštím školním roce.
Naší další akcí byla oslava Dne matek, kterou jsme připravili ve spolupráci s MŠ
v kulturním domě. Velký úspěch mělo nastudování miniopery „Šípková Růženka“ dětmi ZŠ a roztomilé vystoupení pod názvem
„Barvičky“ dětí z MŠ. Jako poděkování byly
maminkám rozdány kytičky a drobné dárky.
Součástí programu byl i jarmark prací žáků
základní školy.
Dne 1. června jsme se vypravili i
s předškoláky z mateřské školy na školní výlet na hrad Bouzov, který byl zároveň oslavou Dne dětí. Přes nepřízeň počasí byly děti
spokojené, protože si mohly vyzkoušet střelbu z kuše, vylézt do Trojského koně, účastnit se rytířského klání v historickém převleku
a zároveň se dozvěděly spoustu informací o
životě rytířů.

Ve středu 6. června odjeli naši prvňáčci na slavnostní Pasování na čtenáře do
Městské knihovny v Litomyšli. Odměnou pro
ně byl čtenářský průkaz a knížka na památku. Přejeme jim všem příjemné prázdninové
čtení.
Od dubna do konce června jsme
absolvovali plavecký výcvik v Městském bazénu Litomyšl, kde si děti upevňovaly své
plavecké dovednosti.
Další akcí v měsíci červnu byl sběr
papíru. Děkujeme všem, kteří přispěli svým
dílem. Získaná ﬁnanční částka bude použita
ve prospěch dětí na odměny a výlety.
Začátkem června absolvovali žáci
pátého ročníku ZŠ celoplošné testování ČŠI
v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk. Velice nás potěšili svými výsledky a přejme si, aby i v příštích letech testování pátých tříd bylo stejně úspěšné.
Koncem měsíce jsme vyjeli do blízkého okolí i na kolách. Se školní družinou na
výlet do Litomyšle a žáci 4. a 5. ročníku jeli
na kolách do Osíku, kde přespali ve stanech
a čekalo je nemalé dobrodružství. Druhý den
jsme se vraceli přes Dolní Újezd a Vysoký les
zpět.
Poslední dva týdny probíhají ve škole velké změny. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce schválilo ﬁnanční prostředky
na nové podlahy ve třídách, výměnu radiátorů a výměnu oken, začalo se ve škole opravdu budovat. Děkujeme všem, kteří se podílejí na těchto opravách a mají zájem na tom,
aby se i škola stala opravdu příjemným a moderním prostředím.
Krásné prázdniny všem
a v září v novém prostředí na viděnou
učitelky ZŠ

Za kulturou
i sportem
do Litomyšle
Ve středu 20. června odjela školní družina na letos již druhý cyklovýlet do Litomyšle. Hlavní náplní toho prvního, který se konal v září, byla návštěva Dne otevřených dveří Záchranného systému a děti se zde dozvěděly mnoho o práci zdravotníků a hasičů. Cílem červnového výletu byl zámek a bowlingová hala. A tak mohli někteří z vás potkat 20.
června po 13. hodině dlouhou šňůru dvaceti
kol směřujících k Litomyšli. Počasí nám tentokrát moc nepřálo. Cestou na výlet nás provázelo tropické vedro, sluníčko pálilo dětem
na helmy teplotou 32 stupňů Celsia. Při pro-

My jsme děti
ze školičky v obci
jménem Čistá
Pojďme si spolu připomenout minulý školní rok. Během prázdnin byla kvůli velkému počtu dětí upravena jídelna a herna pro
mladší děti, rozšířena společná šatna. Kapacita MŠ se zvýšila na 40 dětí, o něž pečují 3
učitelky – Jitka Marešová, Lenka Tringelová a Ivetta Šnébergerová, vedoucí stravování
N. Lipavská, kuchařka V. Bartošová a školnice R. Holcová.
Odloučení od maminek a zvykání na nové
prostředí jsme si 2x zpříjemnili pohádkou.
Přijela až k nám spolu s dětmi MŠ Karle, Trstěnice a Benátky. Děti se vzájemně poznávaly, při hrách získaly nové kamarády. Pěkný teplý podzim jsme využili k „telátkovému
výletu“ do Trstěnice, kdy děti putovaly autobusem, pěšky. V polovině října se vydařilo „Jablíčkové odpoledne“ s písničkami, říkadly a tanečky. Jistě si vzpomeneme na jablíčko z tácku, drátků a keramiky. Maminky napekly jablkové dobroty, zbyl čas na posezení.
Abychom se více poznali s velkými kamarády, zapojili jsme se do projektu „Podzimníčci“. Předškoláci zhotovili Skřítka a prohlédli jsme si „podzimní výstavu“ v budově ZŠ.
„Strašidýlkový den“ byl vekou příležitostí
pro děti – bubáky, bílé paní, čaroděje, kostlivce, hejkaly, ale nejvíce pro fantazii a nápa-

jíždění Benátek jsme si díky mírnému větru
mohli připadat jak ve slunné Itálii.
Na zámek jsme dorazili přesně ve 14 hodin, kdy nám začala objednaná prohlídka
věže a strašidel v ní. Odměnou za vyšplhání 136 schodů byla krásná vyhlídka do všech
světových stran. Již tady, ve věži, dětem zavoněla zmrzlina z Klášterních zahrad a samozřejmě nejen ta. Po chvíli skončilo 16 párů
bot a ponožek na trávníku a děti se vesele začaly „čvachtat“ ve zdejším jezírku. Pak
už byl čas jít do Sport haly na Černou horu.
Tady nás čekaly tři dráhy a hodina prožitá ve
společnosti bowlingových koulí, které mnohé
děti držely v rukou poprvé. Všechna pravidla,
která se běžně dodržují, skončila v prachu a
každé dítě si hned vytvořilo svá vlastní. Tady
nás ovšem překvapila silná bouřka a liják, ale
tato změna počasí brzy ustala a my se rych-

le přesunuli k ohni, kde všem moc chutnaly
opečené párky s chlebem. Tady je nutno poděkovat všem dětem za sběr papíru, protože
právě za takto získané peníze jsme si mohli zahrát bowling a připravit si toto malé občerstvení.
V pozdních odpoledních hodinách jsme
vyrazili k domovu. Cesta zpátky připomínala projížďku tropickým brazilským pralesem,
což způsobil předchozí silný liják a neuvěřitelné vedro. Unavené, upocené, ale spokojené děti se v doprovodu šesti dospělých rozjely postupně do svých domovů. Chvíli před 20.
hodinou se dočkali i poslední z rodičů svého
dítka a pak, na konci Čisté, čekala odměna i
na nás, dospělé. Už teď se všichni těšíme na
výlety v příštím školním roce.
připravila Kladivová Věra,
vychovatelka školní družiny

ditost rodičů, jež nás mile překvapila. Učitelky připravily čarodějnou kuchyň i celou školu.
Dlouhý měsíc listopad – vůbec ne deštivý
vyplnilo nacvičování pohádky „Smolíček pacholíček a zvířátka“. Zprvu nám bylo těžko,
potom rodiče opět vykouzlili krásné přestrojení pro zvířátka a výsledek jsme všichni prožili při otvírání kulturního domu. Pro děti ne-

zapomenutelný prožitek a přirozená výchova
k vlastenectví.
V prosinci se děti potěšily pohádkami divadelka „Sluníčko“, také mezi nás přišel Mikuláš s nadílkou a pozvali jsme rodiče na vánoční posezení s vlastním vánočním pečivem,
dárky a pohádkou na přání. Děti se pochlubily s anglickou písničkou „Barvy“. Za odmě-
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nu mohly mlsat opravdovou perníkovou chaloupku.
Adventní čas jsme si netradičně zpestřili
besedou s policií ČR a návštěvou vánoční výstavy na OÚ a v ZŠ.
V lednu se školáčkům přiblížil zápis - školu navštěvovali každý týden s angličtinou –
teď si prohlédli celou školu a seznámili se s
vyučovací hodinou, plnili úkoly pracovního
listu. Do ZŠ bylo zapsáno 12 dětí.
Měsíc únor jsme v MŠ věnovali pohádkám, přijelo divadélko Jojo s pohádkou „Hrnečku, vař“, předškoláci zhotovili kouzelné
hrnečky a s maminkami i tatínky jsme šili pohádkové zvonečky technikou pachtworku.
K Velikonocím děti zhotovily a kolorovaly
keramická vajíčka, barvily vejdunky, skládaly
papírové slepičky a zajíce.
Na pohádky dobře navázal karneval s námětem „Mořský svět“. Spolu jsme připravovali program – soutěživé hry, taneční vystoupení „Loď“, rodiče opět karnevalové masky.
Všichni jsme se vydováděli a navíc poznali

budoucí kamarády.
Mořským světem jsme dopluli k plaveckému výcviku, účastnily se jej všechny děti. Jezdili jsme do bazénu v Litomyšli – 10x, předškoláci si zlepšili svůj plavecký styl, mladší
děti poznaly, že se vody nemusí bát.
Poslední den měsíce dubna jsme se slétli na čarodějnickém dni před základní školou.
Paní učitelky ZŠ nám připravily sportovní,
poznávací a pracovní úkoly, které malí čarodějové v převlecích od maminek dobře zvládli. Dětem se líbilo kouzelnické představení s
písničkami.
Protože se blížil svátek maminek, začali
jsme pilně nacvičovat a také zhotovovat přáníčka. Zajímavé chvíle jsme prožili při kreslení portrétu a malování šatů pro maminky
a tatínky. Svátek všech maminek jsme slavili opět v kulturním domě s programem „Barvičky“, vystoupením dětí s ﬂétničkami, diskotékou s polštářky pod vedením B. Hladíkové.
Když nám v měsíci červnu dovolilo počasí, vyráželi jsme na výlety – pohádku do Lito-

myšle, Benátek, předškoláci se školními dětmi na hrad Bouzov, všechny děti na pěší výlety do okolí obce. Svátek dětí jsme tradičně oslavili v MŠ Karle. I přes nevlídné počasí jsme viděli ukázku výcviku policejního psa,
děti si zblízka vyzkoušely policejní auto, motorku, přivezli jsme si drobné dárky, moc se
nám v Karli líbilo, těšíme se za rok...
21. 6. proběhlo loučení s předškoláky, kteří plnili různé úkoly. Zvládli je a tak mohli být
pasováni na školáky, domů si odnášeli šerpu
a knižní odměnu. Před koncem školního roku
se děti ještě seznámily s hasičskou technikou,
prakticky poznaly hašení, hasicí auta, výstroj.
Poslední školní den jsme oslavili společně
se ZŠ v kulturním domě.
Děkujeme všem příznivcům mateřské školy za pomoc a podporu, těší nás, že máme
naši školku v tak pěkné obci.
Ivetta Šnébergerová
vedoucí učitelka

Poděkování
Základní škola a Mateřská škola Čistá děkuje Obci Čistá a Obci Trstěnice, dále
panu Klusoňovi R. a p. Maiwaldovi za příspěvek na činnost školy ve výši 13 095 Kč.
Tato částka byla získána jako výtěžek z kulturní akce „Májová křídlovka“. Získaný
ﬁnanční příspěvek bude využit na nákup didaktických pomůcek do výuky anglického
jazyka v MŠ a nákup učebních pomůcek pro žáky 1. ročníku ZŠ.Děkujeme
Siglová M.
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jpo lll - jednotka požární ochrany oú čístá

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů vyjížděla od začátku letošního roku hned k několika požárům:
12. února v 16:38 – požár osobního au-

spolky

tomobilu v Čisté. Jelikož byl automobil zaparkován pod přístřeškem u rodinného domu,
museli být hasiči velice obezřetní, aby nedošlo k rozšíření plamene právě na již zmiňovaný rodinný dům.
14. února ve 22:49 – požár budovy pro
skladování zemědělských produktů v Čisté –
u Pavla Kuře.
24. února 15:32 – požár rodinného domu
ve Chmelíku – jednalo se vzplanutí uhlí v kotelně. Díky otevřeným sklepním oknům a pohotovosti sousedů se podařilo zabránit větším škodám.

6. března ve 20:05 – požár skladu průmyslového zboží, polotovarů a suroviny v Litomyšli – Na Lánech.
25. května ve 00:18 – podezření na požár bytu v panelovém domě v Litomyšli - Dukelská ulice.
7. června v 16:33 – proběhlo námětové
cvičení v bioplynce v Trstěnici. Byla vedena dálková doprava vody od řeky Loučná až
k objektu bioplynky, který se nachází v areálu zemědělského družstva.
připravila Petra Vojáčková

tj sokol čistá
Z činnosti
TJ Sokol Čistá
První taneční zábava v historii nového kulturního domu v Čisté se konala dne 8. 4.
2012. K poslechu a tanci hrála skupina Modrý Mauricius. Dle ohlasu se velikonoční zábava velmi vydařila.
Další akcí byl turnaj starých gard. Dne 23.
6. 2012 jsme na našem hřišti pořádali tradiční a velmi kvalitně obsazený 12. ročník turnaje starých gard ve fotbale (hráči nad 35 let).
Pořadí: 1. Havířov, 2. Horní Jelení, 3. Dolní
Újezd, 4. Svitavy, 5. Sebranice, 6. Čistá A,
7. Rybník, 8. Čistá B. Kromě mužstev byli
rovněž oceněni nejlepší střelec a brankář turnaje, nejstarší hráč, nejužitečnější hráč atd.
Na turnaj byly jen kladné ohlasy, protože se
po roce opět sešli všichni „staří známí“ a vše
si dostatečně užili. Ve večerních hodinách se
ještě konala taneční zábava, na které vystoupila hudební skupina MIX. Hrálo se a tančilo
do brzkých ranních hodin.
připravil Jan Boštík

7

sbor dobrovolných hasičů
Hasičské závody
Dne 5. května se naše družstvo žen a
mužů zúčastnilo Okrskové soutěže, která se
pro letošní rok konala v obci Chmelík. Od samého rána celé soutěži přálo příjemné slunné počasí. Ženskému týmu se od samého začátku velice dařilo. Už první disciplínou (štafetou 4x100m) hned porazily ženské družstvo
z Janova a i dalšími disciplínami toto družstvo porážely, pouze v jednotlivcích v celkovém součtu se naše ženy přehouply na druhé místo. V jednotlivcích tentokrát z našeho družstva zabodovala Vendula Mazůrková
a to se svým časem 19.65s a tím si zaběhla i
svůj osobní rekord. Po odběhnutí posledních
pokusů jednotlivců přišla na řadu královská
disciplína a to Požární útok, který rozhodl
o tom, které z družstev postoupí na Okresní soutěž. Zde přes veškeré boje na proudu u
Marušky Klusoňové, která zápasila se zamotanou hadicí, se zastavil čas na 33.6s a tento čas stačil na vítězství v této disciplíně a
díky tomu mohlo naše ženské družstvo oslavovat krásné celkové 1. místo a tím i postup
na Okresní soutěž. Družstvo mužů po celkovém boji obsadilo krásné 4. místo.
Měsíc a půl utekl jako voda a je tu 30.
června a s ním přichází Okresní soutěž mužů
a žen ve Vítějevsi.
Celá soutěž se odehrávala v pěkném sportovním areálu. Počasí vypadalo od samého
rána příjemně krásně, ale během pár hodin
ještě více překvapilo ve velké horko, se kterým jsme během celé soutěže museli hodně bojovat, ale dostatek tekutin byl na místě, takže jsme to všichni ve zdraví zvládli :-)
V samotných disciplínách se nám ale bohužel nedařilo, tak jak jsme si sami přáli. Byly
jsme rády za každý čas, který jsme ten den
vybojovaly. Štafety se nám podařily v relativně dobrém čase, ale bohužel u jednotlivců
jsme nebodovaly tolik jak na okrskové soutěži. Bylo to už jen díky tomu, že zde byla velká konkurence mnohem lepších závodnic, ale

Hasičský den
Poslední červnová sobota byla ve znamení her a zábavy. Uskutečnil se již 3. HASIČSKÝ DEN, během kterého se děti pobavily v několika soutěžích a disciplínách. Počasí
žhavě odstartovalo začátek prázdnin, a proto
ochlazení v pěně bylo příjemným zpestřením
nejen pro děti. Během horkého odpoledne se
všichni mohli mimo jiné i bohatě občerstvit.
Za spokojené „Čisťáky“ organizátorům
akce děkujeme
Iva, Martin, Lukášek a Vojtíšek Drahošovi
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zároveň i velké horko ubíralo hodně na síle,
všech závodnic. Jako poslední disciplína, jak
už tomu ve všech soutěží bývá, byl Požární
útok, na který se asi převážně všichni těšili, že se konečně trošku osvěžíme. Zde jsme
měly pěkný čas, ale na zlepšení umístění nám
to bohužel nepomohlo a tak jsme celkově odjížděly s 6. místem, ale pro nás pěkným místem. Jsme rády, že jsme mohly okrsek Čistá
zrovna prezentovat my a budeme se snažit i
v příštím roce aby tomu nebylo jinak. Heslo našeho týmu: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!:-) A to my moc rády plníme :-)
připravila Vendula Mazůrková

-

Prevence
Prevence
Prevence

Ve všech oblastech lidského konání je
zapotřebí preventivního rozhodnutí, ať již
v péči o své zdraví, ve výrobním procesu,
nebo v požární ochraně. Vzhledem k hmotným škodám nebo újmě na zdraví to v hasičské branži platí dvojnásob. V posledních dvou
letech došlo proto na úseku požární ochrany
k posílení preventivní činnosti a to jak směrem k dospělým občanům, tak k dětem všech
věkových kategorií.
SDH Čistá v rámci okresu Svitavy rozběhla po dohodě s paní ředitelkou Siglovou vzdělávací projekt pro děti I. stupně na ZŠ v Čisté. Aby nezůstalo pouze u požární prevence a
další hasičské činnosti, tak byla přednášková
činnost obohacena o další zajímavá témata:
historie obce a okolí
zdravověda, první pomoc atd.
zemědělství, životní prostředí, případně
ekologie
výtvarná činnost zaměřená k požární
ochraně
Na jednotlivé lekce jsou zajišťováni znalí přednášející. Témata lze dle zájmu žáků
po dohodě se školou rozšířit. V průběhu kalendářního roku je zajištěno 9 hodin přednáškové činnosti. V prosinci letošního roku bude
projekt školou vyhodnocen na výroční valné
hromadě SDH Čistá. Zkušenosti budou použity na úseku prevence při OSH ve Svitavách.
připravil Maiwald Arnošt
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jiné
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům školky a školy v Čisté, obzvláště kuchařkám (personálu kuchyně) za to, že nám
s velkou ochotou vyšli vstříc se stravováním
našeho syna, kterému letos byla diagnostikována celiakie. Je to obrovská pomoc pro nás,
kteří se sami ještě učíme řešit vše, co tato
nemoc s sebou přináší. Dobře si uvědomujeme, že v dnešní době, ne všude, bychom se
setkali s tak kladným přístupem.
Děkujeme.
rodiče žáka ZŠ Čistá

Obec Čistá si dovoluje pozvat všechny zájemce o
kvalitní společenskou zábavu na
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ PÁRY
s tanečním mistrem ing. Janem Lexmanem.
Kurz se uskuteční vždy v pátek od 20.00 hod.,
zahájení 19. 10. 2012
v kulturním domě v Čisté.
Kurz bude obsahovat 6 lekcí a závěrečný ples.
Překonejte svůj ostych a přijďte se ještě před
plesovou sezonou naučit nebo zdokonalit
své taneční znalosti.
Přihlášky a placení kurzovného: Jana Dřínovská,
tel. 608 178 868,
email j.drinovska@seznam.cz
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Charitní
pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba (dále CHPS)
vznikla jako samostatné středisko 1. listopadu 2008. Kancelář služby se nachází v suterénu historické budovy Lidového domu, který je situován v centru města a je snadno dostupný pro zájemce o službu a ostatní občany.

Od začátku svého samostatného působení až do konce roku 2011 středisko zajistilo podporu 148 osobám z Litomyšle a okolí,
nejčastěji seniorům nad 70 let.
Z nabízených služeb je největší zájem o
zajištění úkonů hygieny, nákupů, běžného
úklidu nebo doprovodu k lékaři.

Pokud máte o naši službu zájem, více informací a odpovědi na Vaše dotazy získáte
na telefonním čísle 605 156 882, případně na
internetových stránkách www.litomysl.charita.cz.
Kolektiv pracovníků CHPS Litomyšl

CHPS je služba terénní, což znamená,
že pracovníci vykonávají svoji činnost přímo
v domácnosti občanů.
Jejím posláním je poskytnout podporu rodinám s dětmi a občanům, kteří vzhledem
ke svému věku, zdravotnímu omezení či postižení nejsou schopni si sami zajistit péči o
vlastní osobu nebo domácnost.
Podstatou služby je podporovat občany v jejich schopnostech a dovednostech, a
umožnit jim prožití plnohodnotného života
v domácím prostředí.
Tým je tvořen pracovníky v sociálních službách, mezi širokou veřejností známými spíše pod pojmem „pečovatelky“. Ty,
díky svým vědomostem a zkušenostem, vykonávají svoji práci na profesionální úrovni.
V rámci povinného vzdělávání si tyto vědomosti dále rozvíjejí a současně získávají informace nové, které přispívají k jejich odbornému růstu a přístupu ve vztahu ke klientům.
autor fotograﬁe: Gabriela Dvořáková
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Tančení v Lidovém domě v Litomyšli
Farní charita Litomyšl letos opět zve všechny zájemce o společenský tanec do Lidového domu na
podzimní taneční akce.
Základní taneční kurz pro mládež bude probíhat o sobotách od 8. září v 17,00 hod. Kurz se
skládá z dvanácti lekcí, z nich jsou tři prodloužené lekce, na které jsou zváni také rodiče, příbuzní
a známí. Kurz bude zakončen slavnostním závěrečným věnečkem s kapelou Combo 2.
Taneční pro dospělé se budou konat od 8. října v sobotu večer od 20,15 hod. Celý kurz obsahuje osm lekcí a závěrečný ples. Ples je pro účastníky tanečních v ceně kurzu, ale jsou na něj zváni
všichni, kdo si chtějí zatančit již 7. prosince, ještě před plesovou sezonou, s kvalitní kapelou různé společenské tance.
Přihlášky na oba kurzy přijímáme již nyní v kanceláři Lidového domu, na telefonech
461 619 183/117, 731 460 663 a na mailové adrese: lidovydum@lit.cz.
Zveme do Lidového domu také dříve narozené, pro které pravidelně každý měsíc připravujeme
Odpolední čaje s hudbou a tancem. Nejbližší termíny jsou tyto neděle:
27. května, 24. června a po prázdninách se opět sejdeme 30. září, 28. října, 18. listopadu a závěr
roku oslavíme 30. prosince. Hrát k poslechu a tanci Vám budou různé oblíbené kapely.
Další informace o akcích v Lidovém domě a o činnosti Farní charity Litomyšl získáte na
www.litomysl.charita.cz a na vývěsních tabulích před Lidovým domem.
Hana Šauerová, vedoucí LD

Společenská rubrika
Za měsíce leden, únor,
březen, duben, květen a červen
2012
50 let Stříteský Josef
Lopaur Jiří
Málková Irena
60 let Kmošková Blanka
Boštík Jan
Kučera Stanislav
Pavlišová Václava
Dvořáková Jaroslava
Morávková Božena
Kmošková Jiřina
Kučerová Jaroslava
Minář Jaroslav
70 let Kovář Emil
Vomáčka Václav
Šplíchal Jiří
Hurych Jiří
Kroulík Pavel

80 let
Minářová Milada
86 let
Doležalová Marie
90 let
Vašinová Emílie
Našim spoluobčanům, kteří
oslavili svá životní jubilea,
srdečně blahopřejeme.
Narodili se:
Jakub Kuře
Cacek Jonáš
Jirmásková Alice
Martincová Sarah
Borková Lucie
Chmelová Monika
Novým občánkům přejeme do
života hodně zdraví a rodičům
gratulujeme!
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