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číslo 1.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

ÚHRADA POPLATKŮ
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili vodné za rok 2014, aby tak učinili co nejdříve.
Splatnost byla stanovena na 30. listopadu 2014.

KÁCENÍ
STROMŮ
Měsíc březen je každoročně obdobím, kdy majitelé pozemků často na poslední chvíli odstraňují nežádoucí zeleň. V této souvislosti upozorňujeme, že na kácení některých dřevin je
nutné povolení. O povolení je třeba žádat,
pokud obvod kmene stromu přesahuje 80 cm
ve výšce 1,30m. Výjimku z tohoto pravidla tvoří
pouze ovocné stromy na oplocených zahradách. Povolení je také třeba k likvidaci keřů na
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ploše větší než 40 m . O povolení prosím žádejte včas, protože kácení je možné pouze do
konce období vegetačního klidu tj. do 31. 3.
a vyřízení vaší žádosti, včetně povinného místního šetření, nějaký čas trvá.

NAKLÁDÁNÍ S BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝM
ODPADEM
Obec Čistá zahájila přípravu projektu Zkvalitnění nakládání s odpadem na území obce. Jeho
součástí je snaha snížit produkci komunálního
odpadu vytříděním složky, kterou lze kompostovat. Pro usnadnění této činnosti občanům budou zájemcům v případě realizace projektu dodány bezplatně kompostéry. Zájemci
o kompostér o objemu 400 až 2 000 litrů se
mohou přihlásit na Obecní úřad na tel. 461 634
903, e-mailem obec.cista@iol.cz, písemně
nebo osobně a to nejlépe v termínu do 10. 3.
2015.

SMUTNÝ KONEC „FAJMANOVY LÍPY”
Odpoledne 29. listopadu loňského roku přijali hasiči hlášení o požáru lípy v polích u Čisté. Bezohledný žhář do dutého stromu nalil neznámou hořlavinu a strom podpálil. Po staletích tak zničil
významnou přírodní dominantu obce, cíl mnoha procházek a výletů. Strom, který od nepaměti
poskytoval stín kolemjdoucím a také domov ptactvu a hmyzu. Protože si snad nikdo z nás neumí
křižovatku polních cest na Janov bez tohoto krásného stromu představit, ihned vznikla iniciativa
zasadit lípu novou. Na oslavu Dne země bude slavnostně zasazena vzrostlá sazenice lípy a všichni
budeme doufat, že strom bude čekat lepší osud v lepších časech.

OBECNÍ ÚŘAD V ČISTÉ
POŘÁDÁ ZÁJEZD
do Prahy na výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované v Jízdárně Pražského hradu
Termín - 11. 3. 2015
Odjezd - v 6 hodin z jednotlivých autobusových
zastávek (bude upřesněno)
Cena - 160 Kč jízdné ( spoluúčast obce)
Vstupné na výstavu bude vybráno v autobuse,
- senioři, děti a studenti 80,-Kč,
plné vstupné 150,-Kč, držitelé průkazek ZTP
a ZTP/P mají vstup zdarma ( předložit doklad).
Jízdné ve výši 160,-Kč bude vybíráno při přihlášení u
- pí Ivany Koníčkové na Obecním úřadě v Čisté
- pí L. Žroutové, Čistá
- pí Dagmar Jůzové, Čistá 349
Zájezd se uskuteční v případě, že bude přihlášeno alespoň 40 účastníků.
Program:
10:00 - 12:00 prohlídka výstavy
12:00 - 15:00 prohlídka památek Pražského
hradu a okolí
15:00 – 18:00 společný přesun pěšky nebo
městskou hromadnou dopravou do centra
města, individuální program nebo společná
procházka centrem města
18:00 – odjezd z Prahy, návrat cca ve 22 hodin
Velkolepá výstava je řešena jako putování
tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území.
Docenění pokladů, které jejich zdi chovávají,
napomůže i hudba a poezie umělců minulých
staletí, opěvujících slávu a hodnoty české
minulosti.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce Čistá se v uplynulém období sešlo celkem 3x. Na
schůzi 24. 11. zastupitelstvo obce kromě běžných majetkových záležitostí přijalo rezignaci čtyř členek Finančního výboru a jedné členky
Kontrolního výboru, zvolených na schůzi 3. 11., schválilo zástupce obce ve
Školské radě při MŠ a ZŠ Čistá, schválilo pověření osobám disponovat
s peněžními prostředky u bank.
ZO schválilo Výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá za
školní rok 2013/14.
Třetí schůze ZO 15. 12. se zabývala schválením jednacího řádu. Na rezignací uvolněná místa byli zvoleni zbývající členové finančního a kontrolního výboru. Bylo schváleno rozpočtové opatření a především vyrovnaný rozpočet obce na rok 2015 s plánovanými příjmy i výdaji ve výši 14
091 000,-. Přijat byl také rozpočtový výhled na období 2016 – 2018.

Příspěvky pro Charitu Litomyšl a středisko sociálních služeb Salvia
Svitavy. Vzhledem k chybě při přípravě podkladů pro jednání zastupitelstva bylo nutné svolat ještě mimořádnou schůzi 29. 12. , jejímž jediným
bodem programu byla úprava rozpočtu obce na rok 2014 a pověření rady
k provedení rozpočtových opatření na konci roku.
Mimo pravidelné schůzovní činnosti členové zastupitelstva obce zahájili
na schůzkách 23. 1. a 11. 2. přípravu tvorby PROGRAMU ROZVOJE OBCE
ČISTÁ. Tento dokument by měl nahradit dříve schválený Místní program
obnovy venkova, který je zastaralý a nevystihuje všechny cíle, které
členové zastupitelstva míní v nadcházejícím volebním období naplnit.
Termín příští schůze zastupitelstva obce je 9. 3. 2015 od 17 hodin, schůze
je ze zákona vždy veřejná. Srdečně zveme všechny občany.

KONALO SE

TANEČNÍ
Loňské podzimní pátky jsme si příjemně zpestřili v dobré společnosti na
tanečních kurzech pro začátečníky i pokročilé v KD Čistá. Taneční mistři
Jan a Helenka Lexmanovi nás naučili nejen taneční kroky, ale pro nás
i dosud neznámé názvy tanečních ﬁgur. Díky těmto kurzům jsme si
v letošní plesové sezóně užili více tancování a rozšířili svůj šatník i botník.
Děkujeme manželům Dřínovským za perfektní organizaci a všem tanečním párům za skvělou zábavu. Těšíme se na viděnou na letošních podzimních kurzech.
Renata a Martin Edlmanovi

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 14. 12. 2014 od 15 hodin proběhlo v Kulturním domě v Čisté Vítání
občánků. Úvodního slova se ujal sám starosta pan Bohumil Pavliš, který
nám pěknými slovy přivítal naše drobečky do obce Čisté. Hudebního
doprovodu se ujala děvčata na kytaru a housle, básničkami přispěly už i k
tak příjemné atmosféře děti ze školky. Na památku nám naše dítka vyfotil pan Špičan.
Po nabitém programu jsme dostali ve sklence něco dobrého (někdo
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džus, někdo víno) a společně s pořadateli, starostou a příbuznými, kteří
se přišli také podívat, jsme si přiťukli na zdraví našich malých občánků.
Za krásně strávené odpoledne děkuji všem, kteří se nějak podíleli na
uvítání našich dětí do obce.
Myslím, že se mnou budou souhlasit i ostatní zúčastnění rodiče.
Za maminky a tatínky přivítaných dětí
Iveta Hondlová

ADVENTNÍ KONCERT • ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU • ADVENTNÍ VÝSTAVA
Stává se již vítanou tradicí, že 1. adventní víkend připravuje obec společně s MŠ, ZŠ a několika šikovnými vystavovatelkami zpestření a navození právě nadcházejícího vánočního období. I loni tomu nebylo jinak.
Program začínal v kostele, kde nám zazpívaly koledy děti ze Základní
školy a mateřské školy v Čisté. Následoval koncert skupiny LamůrA.
Nádech Vánoc nám připomněla i vůně a chuť sladkého kořeněného punče, vánočního čaje či jiných moc dobrých nápojů, které byly pro všechny
připraveny i přímo v kostele.
Po koncertě jsme se spokojeně přesunuli ke kulturnímu domu, kde jsme
mohli zhlédnout a zakoupit krásné výrobky „našich“ vystavovatelů.
Nabídka je rok od roku pestřejší a bohatší. Bylo se opravdu na co dívat.
Mnohdy stačilo jen sledovat návštěvníky, jak i s trochou nostalgie prohlíží některé výrobky, které ještě před několika lety dokázala vytvořit
každá zručná maminka či babička. V dnešní době bývají některé, nejen
ruční práce, velice opomíjeny. Proto všem, kteří se na přípravě této akce
podílí, patří veliký dík!

Otevřen byl i bar a malý sál v kulturním domě, kde se tvořily skupinky
známých, diskutujících o právě končícím roce.
A pak najednou nastala ta dlouho očekávaná chvíle… „Budeme rozsvícet“… zaznělo kulturním domem. Všichni s velkým očekáváním obklopili
vánoční strom, u něhož pan starosta pronesl pár vlídných slov.
Zakončil poděkováním manželům Landsmannovým, kteří strom darovali, a krátkou vzpomínku věnoval rovněž manželům Minářovým, u nichž
byl tento strom před lety vysazen.
Za doprovodu skupiny LamůrA jsme zazpívali ještě několik koled a následovalo společné odpočítávání, deset, devět, … a najednou se před námi
rozsvítil překrásný vánoční strom. Rozzářené oči dětí i dospělých si ho
dlouze prohlížely a s příjemným pocitem všichni odcházeli domů, kde
občas už také vonělo cukroví…
připravila Petra Vojáčková
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Poděkování
Tímto bych ráda poděkovala za hojnou účast na adventní výstavě, která se konala ve dnech 29. - 30. 11. 2014
Dále pak chci poděkovat vystavujícím. Velké díky každému, kdo se podílel na přípravě a chodu této výstavy, i obci, která zapůjčila prostory a vypomohla při přípravě.
za pořadatelky Romana Křivková

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

TURNAJ VE STOLNÍ TENISE

Po krásném Štědrém dni jsme společně s dalšími (nejen) domorodci
Čisté absolvovali sváteční bruslení na zimním stadionu v Litomyšli.
Někteří oprášili své „kaňky“ po pár letech, někdo neměl své brusle na
nohou od základní školy. Mnozí popadli příležitost vyzkoušet vánoční
dárek nebo využít možnosti naučit či zdokonalit své ratolesti, jak brázdit
kluziště, nebo se o to jen pokusit…
Dvouhodinová krasojízda nejen dokolečka vytvořila všem přítomným
krásné ruměnce ve tvářích a vykouzlila mrazivý až ﬁalový úsměv na
rtech. Další si odnesli otlaky, puchýře a drobné modřiny - i to však
k těmto zimním radovánkám patří…. Každopádně povedlo se příjemně
unavit tělo i naše jindy nezkrotné děti.

Obec Čistá ve spolupráci s Vladimírem Horáčkem uspořádala 29. 12. tradiční turnaj ve stolním tenise, který tentokrát proběhl za překvapivě
malé účasti hráčů. V kategorii dospělých nastoupily asi dvě desítky
mužů a jedna odvážná dívka. Vítězství si odnesl pan Lopaur z Benátek.
Favorizovaný Jan Klofanda skončil druhý a třetí na pomyslném stupni
vítězů skončil Jaroslav Minář st.. V dětské kategorii svoje soutěžní
začátky odstartovali Matyáš a Vojta Kmoškovi, Nikolka a Damián Žroutovi a Radim Zölﬂ. Všechny děti si sportovní odpoledne užili.

Chtěli bychom poděkovat Hokejovému klubu Čistá, že zprostředkoval
místním toto vánoční bruslení, které přispělo k příjemnému prožitku
všech zúčastněných. Dopoledne na ledě nahradilo absenci sněhu, který
nám všem u Vánoc tolik chybí.
Těšíme se na další akce, které snad navštíví daleko více občanů Čisté.
Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů a vyhraných zápasů nejen na
ledové ploše
připravili Věra a Tomáš Broulíkovi

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Díky obětavosti koledníků a štědrosti vašich příspěvků se v obci
Čistá při tradiční Tříkrálové sbírce 2015 vybralo 25 629,Vedoucí: Marie Klusoňová,
Koledníci: Daniela Minářová, Sára Šedivá,Vojta Buben
vybráno: 3 822 Kč
Vedoucí: Vladimír Klusoň,
Koledníci: Lukášek Drahoš ,Ondra Vojáček, Evička Vojáčková
vybráno: 1 573 Kč
Vedoucí: Veronika Binková,
Koledníci: Karolínka Kuchtová, Pavlínka Klusoňová, Michal Pánek
vybráno: 1 961 Kč
Vedoucí: Miluška Lopaurová,
Koledníci: Eliška Pánková, Laura Kmošková,Terka Pulkrábková
vybráno: 4 375Kč
Vedoucí: Lucie Maiwaldová,
Koledníci: Anežka Maiwaldová, Kuba Vomočil, Nikolka Kmošková
vybráno: 3 285 Kč
Vedoucí: Jiřina Filipčíková,
Koledníci: Jára Černý,Mates Stříteský, David Hladík
vybráno: 5 652 Kč
Vedoucí: Kristýna Binková,
Koledníci: Nela Stříteská, Domča Jůzová,Verča Jůzová
vybráno: 4 961 Kč
Velké poděkování patří jak vedoucím a dětem, kteří se Tříkrálové
sbírky zúčastnili, tak všem občanům, kteří přispěli na dobrou věc.
Díky vám všem je vybraná částka opět o něco vyšší než v minulých
letech.

Vzhledem k tomu, že většina místních aktivních sportovců zklamala jak
malou účastí, tak výkony, kdy se nechala doslova rozbít o generaci staršími stolními tenisty, rozhodli se obětaví pořadatelé uspořádat další
turnaj, tentokrát na velikonoční sobotu 4. 4. 2015.
Bohumil Pavliš

SILVESTR
Jako noví občané Čisté jsme s 5letou dcerou dne 31. 12. odpoledne
navštívili Silvestrovské odpoledne v místním kulturním domě.
Musím přiznat, že jsme byli příjemně překvapeni skvělou atmosférou
a ještě lepší organizací. No prostě příjemní spoluobčané v kombinaci s
dobrou hudbou a zábavou pro děti, to nemělo chybu. Jen tak dál.
Budeme moc rádi, když se podobné akce budou opakovat a svým ohlasem mohou přitáhnout i lidi z okolních měst, a tak posílit dobré jméno
naší obce.
Moc děkujeme, jsme tu spokojeni.
připravil Michal Filip

NETRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES 2015
Letošní lednový ples nebyl plesem jen tak obyčejným. Jednalo se o malé
jubileum našeho sboru. Krásným a netradičním se stal tento večer z jednoho prostého důvodu. Měli jsme tu čest a mohli protančit již 35. hasičský ples. Od samého začátku atmosféru zpříjemňovala již známá a oblíbená skupina MIX, která je na našich plesech malou tradicí. Přivítání
hostů a zahajovací slovo pronesl starosta sboru Mgr. Radek Klusoň. Začátek plesu byl zpečetěn malým překvapením. Pro naše hosty si taneční
vystoupení připravily Věra a Bára Hladíkovy. Navodily atmosféru a předvedly nám, jak to asi vypadalo v jazzovém kabaretu, kde se tančíval charleston.
Oslavy polokulatého výročí pokračovaly prostřednictvím tance a výbornou zábavou všech přítomných. Hřebem večera se stalo netradiční
vystoupení kouzelníka pana Aleše Krejčího z Lubné. Hosty bavil svými
pestrými kouzly, optickými klamy a bezchybnou profesionalitou. Skvělou společnicí, která ho doplňovala a s kouzly pomáhala, byla jeho manželka. Publikum toto vystoupení velmi mile překvapilo. Všechny nadchlo
a kladně jej hodnotili po celý večer.
Vrchol plesu obohatila půlnoční tombola, ve které se losovali výherci
hlavních cen. Letošní tombola byla velmi bohatá. Na naše hosty čekalo
bezmála 270 cen. Tímto bychom chtěli velice poděkovat našim sponzorům, kterých si moc vážíme. Děkujeme.
Bára Hladíková

2. HOKEJOVÝ PLES
Druhou lednovou sobotu se v naší obci uskutečnil druhý hokejový ples. Byli jsme plni očekávání, zda bude alespoň tak dobrý, jako ten první, nebo
předčí naše očekávání??? A skutečně předčil ...... až na menší či větší problémy s el. proudem (i když všechno zlé je pro něco dobré) ples proběhl dle
našich představ. Za podpory obce, sponzorů a samozřejmě všech hráčů se ples podle reakcí zúčastněných povedl, za což jsme velice rádi a je to pro nás
velká motivace do dalšího plesu (9. 1. 2016). Velké poděkování patří skvělé kapele Vepřo knedlo s Dádou, která hrála skoro až do rána a vytvořili
výbornou atmosféru v sále.
Závěrem bych chtěl poděkovat Vám, kteří jste svojí účastí podpořili, a doufáme, že nám zachováte přízeň i do budoucna. Dále bych chtěl velmi
poděkovat Sboru dobrovolných hasičů z Čisté za technickou pomoc na plese v době, kdy jsme bojovali s výpadky elektrické energie ….Díky...
za HC ČISTÁ o.s. , Jiří Elčkner
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ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PO ROCE OPĚT JESENÍKY 2015

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

V době, kdy byl kapr snědený, dárky rozbalené, Silvestr oslavený a díky
volnu "dobité baterie" nejen v nových tabletech a telefonech, se v mnohých rodinách začaly balit kufry a lyže. Na tradičně atraktivní a velmi
žádaný zimní pobyt v Jeseníkách spojený s výukou lyžování se děti ve
škole přihlašovaly již od září. Po uzávěrce přihlášek jsme napočítali 26
odhodlaných lyžařů, což je historicky zatím nejvyšší počet. Vyjeli jsme od
školy ve středu 7. ledna směr Stará Ves u Rýmařova - Žďárský potok.
Chata Orientka je pro nás místem, kam se všichni rádi vracíme. Příjemná
podhorská chata s vnitřním bazénem, sjezdovka vzdálená pouhých sto
metrů a především tři příjemní lyžařští instruktoři - to vše je zárukou tří
báječně prožitých dnů. Autobus nás dovezl na místo těsně před obědem. Následovalo ubytování, krátké vybalení nejnutnějších věcí, oběd a
pak už rychle na svah. Po rozdělení do tří skupin se děti pod vedením
svých instruktorů (Lišáka, Jardy a Alenky) začaly učit novým dovednostem na lyžích. Dvě družstva měla pro sebe téměř celou sjezdovku a lyžařští začátečníci krátký kopec s lanem. První večer na chatě nás letos
čekala po večeři diskotéka a hry v jídelně. Druhý den jsme se probudili do
slunečného dne s novou vrstvou sněhu - co víc si přát? Z vrcholu sjezdovky se nabízel krásný výhled do pohádkově zimní krajiny, který sice
děti ještě nedokáží příliš ocenit, ale jistě to přispívalo k jejich výborné
náladě a chuti do sportování. Čtvrteční večer nás čekala relaxace v
bazénu se slanou vodou. Páteční dopoledne jsme strávili na svahu a po
výborném obědě nastalo smutné loučení. Plni zážitků a s novými lyžařskými dovednostmi jsme se vraceli domů.
Děkujeme všem rodičům za jejich starostlivou přípravu a sportovní vybavení dětí, paní Doskočilové za výborný dort k oslavě Dorotčiných narozenin a všem dětem za jejich nadšení a radost, které nás vždy velmi potěší
a povzbudí k další práci.
Připravila Věra Kladivová, Miloslava Siglová a Tereza Slavíková

V pondělí 9. února 2015 proběhl zápis do 1. třídy základní školy. I letošní
zápis s názvem „Pojďte s námi za pohádkou“ byl vskutku pohádkový,
protože všechny děti po slavnostním přivítání rychle poznaly, že je zápisem provede pohádka O Šípkové Růžence. V doprovodu pohádkových
bytostí úspěšně splnily úkoly, které pro ně byly připraveny. Zakletou princeznu Růženku se tak podařilo kletby zbavit a všem dětem mohl být předán upomínkový list na zápis do 1. třídy a dárečky.
Na svůj velký den v naší škole budou vzpomínat: Bačovský David, Bubnová Helenka, Elčkner Jiřík, Filipová Terezka, Jetmar Vašík, Koller Vítek,
Malinská Agátka, Nepraš Adam, Pavlišová Klárka, Stříteský Lukáš,
Vašina Pepíček.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Opět nastal adventní čas a s ním zpívání v kostele. Nemohli jsme chybět.
Rozsvícený stromeček nám každý den připomínal, že se blíží Vánoce.
Jako každoročně nás „dostala“ předvánoční nálada. S chutí jsme se pustili do pečení cukroví, tvořili jsme přání a dárky pro své nejbližší. Pilně
jsme nacvičovali na besídku, která se konala tentokrát v KD. Vystupovali
jsme společně s žáky ZŠ. Víme, že naše vystoupení není tak dokonalé
jako u starších dětí. O to je však roztomilejší. Doufáme, že vás všechny,
kteří jste ho zhlédli potěšilo.
Nás naopak potěšilo několik divadelních představení. V MŠ jsme přivítali
divadlo „Jójo“ s veselou pohádkou „Bílé přání“, divadlo „Sluníčko“
s pohádkami pro nejmenší „Budka v poli, Máša a medvěd, O Budulínkovi“.Za další pohádkou, s názvem „Hvězdička betlémská“, jsme se vydali
do Smetanova domu v Litomyšli.
Osvěžili jsme také tradice-zpívali jsme koledy, ozdobili stromeček, zapálili „františky“, prskavky, rozkrojili jablíčko…Nechyběly ani dárečky, které
si děti samy rozbalily.
S přípravami nám měly možnost pomáhat tři praktikantky-žákyně SPgŠ
v Litomyšli.
Ty nám také pomohly se zajištěním Mikulášské nadílky. Děti se trošku
bály. Strach však nakonec překonaly a došly si pro svůj balíček.
Za pomoc, touto cestou, ještě jednou děkujeme Barboře Hladíkové,
Petře Machové a Martinu Klusoňovi.
Začátkem prosince jsme se se staršími dětmi („včelkami“) a dětmi z MŠ
Trstěnice vydali na výlet na zámek Potštejn. Půvabným příběhem byly
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děti vtaženy do cesty k Betlému, za Ježíškem. Prohlédly si zámek,
v kavárně pak poobědvaly. Nechyběl ani zákusek. Nakloněno nám bylo
i počasí, proto jsme se vrátili se spoustou krásných zážitků a malým dárkem.
Vybrané děti přivítaly v KD krátkým programem nové občánky naší obce.
Máte doma „mazlíčky“? Nezvyklého „mazlíka“ nám přinesl ukázat Kryštůfek se svojí maminkou. Děti si prohlédly, pohladily, potěžkaly…africké
šneky. Paní Stránská dětem zodpověděla i všechny všetečné otázky.
Děkujeme za rozšíření znalostí a podněcování kladných vlastností dětí.
Po Novém roce jsme přijali pozvání do ZŠ na „Vodnickou pohádku
“.Pohádka to byla poučná, pro naše mladší děti( „broučky“) trošku strašidelná.
V ZŠ jsme zhlédli i pořad „Wolfík“- děti se seznámily s životem W. A.
Mozarta, jeho skladbami, vážnou hudbou. Do hraní se i zapojily.
Děti jsme připravovaly k zápisu do ZŠ. Měly také možnost nahlédnout
a zapojit se do vyučovací hodiny v ZŠ. Vrátily se s kladnými dojmy, splněným úkolem a první jedničkou. Do školy se těší!
Od 3. února jezdíme do Litomyšle na plavecký výcvik. Proběhne v krytém
bazénu, celkem 10 lekcí.
Společně s MŠ Trstěnice plánujeme další výlet se staršími dětmi. Tentokrát do Hvězdárny a Technického muzea v Brně.
za kolektiv MŠ Jitka Marešová

JPO III - JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY OÚ ČISTÁ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA JSDH ČISTÁ
Poslední týden v únoru proběhne odborná příprava velitelů a strojníků
na stanici HZS Litomyšl, kde proběhne i následné přezkoušení. Čtyřikrát ročně probíhá praktický výcvik nositelů dýchací techniky a jednou
ročně je teoretická část zakončená písemnou zkouškou.
V letošním roce budeme také absolvovat odbornou přípravu všech členů
jednotky nařízenou generálním ředitelstvím HZS ČR (v rozsahu 40
hodin).
Mezi témata patří např.:
• Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce
• Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
• Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop
vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru
• Obsluha radiostanic

• Volba hasební látky a její správná aplikace
• Odvětrávání objektů
• Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě
zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru
• Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na
místě zásahu
• Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
• Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti
absolvovat kurz T OOB-16
• Zásah v objektu Armády ČR
Přijímáme nové členy jednotky, proto kdo má zájem pomáhat lidem, ať
se přihlásí (Oldřichu Vašinovi na tel.731 075 240). Rádi ho přivítáme
v našem kolektivu hasičů.
Oldřich Vašina ml.

SPOLKY

SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

TJ SOKOL ČISTÁ
ROZPIS JARO - 2015

Hasičský kroužek
PŘIBÍRÁME STÁLE NOVÉ ČLENY
děti od 6 do 18 let jsou mezi námi vítány
Společně se naučíme topograﬁi, zdravovědu,
požární ochranu, atd. Jezdíme na závody.
Připravíme na případnou dráhu člena zásahové jednotky
Cena kroužku: zdarma (platí se pouze pojištění
100 kč/rok)
ZAČÍNÁME 6. března od 17 hodin
U HASIČÁRNY
více informací na emailu sdhcista@seznam.cz
nebo na tel. čísle 604 972 934
Jiřina Filipčíková

HOKEJOVÝ KLUB
ČISTÁ
Výsledky HC ČISTÁ o.s.
v MHL bezkontakt Litomyšl

Jan Boštík

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
28. 3. od 19:00 pořádá TJ SOKOL ČISTÁ v kulturním domě divadlo.
Hraje divadelní spolek Jožina Janouška, rezervace vstupenek - Jiří Stibůrek od 1. 3. 2015
Po skončení divadelního představení bude následovat TANEČNÍ ZÁBAVA.
Hraje skupina MIX

12. kolo HC Čistá – Makov
5:6na sm. n.
13.kolo HC Čistá – Česká Třebová 3:2
14.kolo HC Čistá – Jenišovice
5:10
15.kolo HC Čistá – Opatov
6:2
16.kolo HC Čistá – Peak Sport
0:4
17.kolo HC Čistá – Proseč
4:3
Další informace a rozpis utkání na webu:
http://hccista.webnode.cz/
Tabulka:
1. Vidlatá Seč
16 12 0 2 2 82:41 38
2. Sloupnice
15 12 1 0 2 65:42 38
3. Peak sport
16 9 2 3 2 78:47 34
4. Vysoké Mýto 16 9 1 1 5 61:43 30
5. Čistá
16 9 1 1 5 79:62 30
6. Opatov
16 7 2 0 7 72:68 25
7. Fitcentrum
15 5 2 0 8 45:64 19
8. Jenišovice
15 5 0 2 8 70:80 17
9. Příluka
16 4 2 1 9 42:77 17
10. Proseč
16 5 0 1 10 52:77 16
11. Hokej sport
14 3 2 2 7 48:45 15
12. Česká Třebová 15 3 1 1 10 46:64 12
13. Makov
16 3 1 1 11 31:61 12
Jiří Elčkner
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JINÉ

HODINY NA VĚŽI KOSTELA SV. MIKULÁŠE V ČISTÉ
V létě roku 1819 byla osazena báň a kříž na věži
farního kostela. Tento původní zlacený kříž je
ozdobou kostela dodnes.
V roce 1840 byly na věži umístěny první věžní
hodiny. Nikdo z našich předků asi tenkrát netušil, jak pohnuté a dramatické události se
budou v obci odehrávat. Po jak dlouhé době
budeme na tento počin vzpomínat. Brzy na to
22. června 1879 v půl šesté odpoledne udeřil do
věže kostela blesk. Shodil malou báň a kus zdi
východní části věže i s ciferníkem hodin. Při
opravě byla věž zvýšena na současných 37 m.
Po dlouhá desetiletí hodiny odbíjely spravedlivě a nekompromisně čas jak bohatým, tak
chudým. Jak spravedlivým, tak těm druhým.
Pro mnohé byly věžní hodiny vedle slunce jediným ukazatelem času. Tisíce kolemjdoucích za
více jak sto let pozvedly své pohledy k hodinám
a současně i k nebi. Letitý hodinový stroj tepal
až do roku 1946. Tepal, dokud zvoník každý den
stoupal po schodech věže, aby odzvonil „ranní“, „Anděl Páně“ i „klekání“ a také, aby natáhl
hodinový stroj.
S odsunem původních německých obyvatel se
po více jak sto letech zastavilo i kyvadlo věžních hodin. Po dlouhá léta chátral kostel i věž.
Jediná dominanta obce byla skryta za hradbou

BAZÁREK POTŘEB
PRO RODINY S DĚTMI
V BŘEZNU
Letošní beneﬁční bazárek potřeb pro rodiny s
dětmi se bude konat poslední březnový týden
od 23. do 27. 3. 2015 v Novém kostele v Litomyšli. Od loňského roku nám všem děti zase
vyrostly a my se těšíme, že to nepotřebné oblečení poslouží druhým a zároveň bude příležitost pořídit to nutné, za dobré ceny, s nohavicemi o pár centimetrů delšími! V pondělí a
úterý Vaše zboží do prodeje rádi přijmeme, ve
středu a ve čtvrtek probíhá samotný prodej. V
pátek budeme zboží třídit a vyplácet Vám utržené peníze. Nepoužívané zachovalé oblečení,
hračky a knížky můžete do prodeje také darovat. Díky Vám, mnoha dobrovolníkům a laskavým partnerům akce budeme moci opět podepřít vybraný charitativní záměr – během minulých třech ročníků se tak podařilo vybrat téměř
sto tisíc korun! „Výtěžek z jarního bazárku
věnujeme humanitární zdravotnické organizaci Lékaři bez hranic v ČR, kteří poskytují
nestrannou a nezávislou zdravotnickou pomoc
v nejkrizovějších oblastech světa. Sledujeme
rostoucí množství válečných konﬂiktů a zoufalou situaci místních lidí - i když jen zprostředkovaně. Proto jsme se rozhodli pomoci tady.
Mají naši důvěru, obrovský respekt a poděkování za to, co dělají,“ říká Jana Kašická, koordinátorka bazárku. Na ni se můžete také obracet
s Vašimi případnými dotazy (tel: 737236653,
email: janakasicka@seznam.cz). Úplná pravidla pro příjem zboží, jeho správné označení,
výši provize atd. najdete jako vždy na webových stránkách www.novykostel.cz. Nashledanou v Novém kostele!
Martina Soukupová
Farní charita Litomyšl, Bělidla 392,
570 01 Litomyšl
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vzrostlých lip. Po opravě kostela a osazení nových číselníků snad každého napadlo, že by se
na věži měly znova rozeznít hodiny.
Zastupitelstvo obce Čistá proto vyhlásilo
sbírku na instalaci věžních hodin na kostele
sv. Mikuláše v Čisté. Cílem sbírky není pouze
nashromáždit ﬁnanční prostředky na nové
hodiny, ale především umožnit všem, aby
třeba i symbolickým příspěvkem vyjádřili
svůj zájem o znovu zprovoznění věžních
hodin.
Přispět můžete:
- Na zvláštní účet bezplatně provozovaný a
zřízený Českou spořitelnou, číslo účtu:
3653466389/0800. (Možnost vystavit
potvrzení pro daňové účely).
- Příspěvkem stvrzeným na Sběrací listinu.
(Možnost vystavit potvrzení pro daňové
účely).
- Příspěvkem do zvláštní zapečetěné pokladničky zřízené pro tento účel.
- Složením hotovosti do pokladny zřizovatele
sbírky (Možnost vystavit potvrzení pro daňové účely).
- Výtěžkem z prodeje vstupenek na kulturní či
sportovní akce.

Na štědrosti dárců a zájmu nás všech závisí,
zda již o Vánocích 2015 budou v Čisté odměřovat čas nové věžní hodiny.
„Když hodiny bijí, vesnice žije!“
Bohumil Pavliš

JINÉ

O ZVONECH V ČISTÉ
Starý zámek na věži kostela sv. Mikuláše
cvakne někdy až po chvilce přemlouvání. Točité
schodiště je příkré a další tříramenné přímo ve
věži ještě strmější, dohromady nějakých 66
schodů. Těsný je i průlez do zvonového patra u
okenic. Uvítací pohled na staleté trámy masívní dubové zvonové stolice – a pak už je tu on
– zvon. Zvon svatého Jana a Pavla, jediný dochovaný v Čisté, majestátně vyhlížející v nazelenalém kabátě měděnky. Přestože na věži
bydlí 270 let, je stále zvonem živým, rozumějme provozuschopným a především pak žijícím,
protože už opět pravidelně promlouvá ke všem
lidem v okolí. Teď ještě otevřít okenice na
všechny čtyři strany, letmý pohled na zavěšení
zvonu, na páku s provazem, i letitá pomůcka a
trik čisteckých zvoníků je na svém místě. Malá
chvilička ztišení. Jdeme na to. Ze vší síly zabrat
za provaz. Mohutná dubová hlava s kováním a
těžký zvon pod ní se zprvu pomalu a neochotně
odlepí z místa a pak znovu a znovu, to už se
chlapák ochotně a spokojeně houpe, až srdce
uvnitř poprvé udeří a začne naplno tlouct...
Se zvoníkem jsme vystoupali do střední části
velké věže, kde je ve výšce bezmála 19 metrů
nad zemí zavěšen jediný z původně pěti barokních zvonů, ulitých v polovině 18. století pro
farní kostel sv. Mikuláše v Litrbaších (německy
Lauterbach), od roku 1947 Čistá. S hmotností
865 kg a průměrem 114 cm je zvon sv. Jana
a Pavla jedním z největších v okolí. Celková
hmotnost zvonu se srdcem a hlavou (dubový
„trám“, v tomto případě dokonce trojice trámů
nad sebou, ke které je železnými třmeny zvon
připevněn) a kováním se blíží k jedné tuně,
celková výška všeho, co se při zvonění pohybuje, tedy vlastní zvon se srdcem a s hlavou
s čepy, dosahuje téměř dva a čtvrt metru. Jako
většina evropských zvonů je sv. Jan a Pavel ulit
ze zvonoviny, což je speciﬁcký druh bronzu.
V praxi se u nás můžeme setkat i se zvony ocelovými, mosaznými, naprosto výjimečně i skleněnými či porcelánovými, ale z hlediska kvality
zvuku, spolehlivosti a trvanlivosti představuje
bronz to nejlepší řešení.
Když se podíváme daleko do minulosti, objevíme zvony už před 5000 lety v Mezopotámii.
Dost se lišily od těch, které známe, ale zvonily.
Do Evropy se dostávají zvony od 5. století na-

docházelo dříve zejména při požárech (zvon se
roztavil nebo poškodil pádem z věže), při živelních pohromách, puknutím zvonu (většinou
v důsledku špatné údržby, výrobní vady nebo
provozní závadou), ničím neobvyklým nebyly
krádeže. Ovšem zdaleka nejvíce zvonům ublížilo „moderní“ 20. století, kdy za oběť rekvírování v první a ve druhé světové válce padly 2/3
všech českých zvonů.
Největším a patrně nejznámějším zvonem
v česku je Zikmund na věži svatovítského chrámu v Praze. Pochází z roku 1549, váží cca 16,5
tuny. Zvoní se na něj pouze o významných církevních svátcích a při jiných důležitých událostech. K jeho provozu je zapotřebí šesti zvoníků.
O významu zvonů, jejich značení a o osudech
zvonů v Čisté se dozvíte v příštím čísle Občasníku.
připravil Mgr. Pavel Kuře

zvon sv.Jana a Pavla z roku 1744, současný stav

šeho letopočtu a šíří se spolu s křesťanstvím.
U nás se zvony objevují v 9. století a od 14. století se zde i odlévají. Svého vrcholu co do počtu
i kvality dosáhla výroba zvonů v 16. století. Od
té doby se dodnes nezměnila podoba zvonů
a nijak významně ani technologie jejich výroby.
Mistr zvonař musí být nejen zdatným a vysoce
specializovaným řemeslníkem, ale také umělcem, neboť zvon je nejen kovovým odlitkem,
ale také umělecky ztvárněným hudebním nástrojem. Každý zvon je vyroben jednorázově na
zakázku, žádnou z hliněných forem, použitých
při lití, nelze vícekrát použít, je jedinečným neopakovatelným originálem, dodnes s vysokým
podílem ruční práce. Na každém z nich jsou pak
užity zkušenosti a dovednosti předávané z generace na generaci zpravidla v rámci jedné zvonařské rodiny.
Největším nepřítelem zvonů paradoxně není
čas - jejich věk se běžně počítá na stovky let.
U nás nalezneme celou řadu zvonů starších
700 let a jsou stále v provozu. Ke ztrátám

vlevo srdce zvonu sv. Jana a Pavla při výměně závěsu
v lednu 2015 (délka srdce 111 cm, hmotnost 25,6 kg),
vpravo srdce z umíráčku z roku 1753, zrekvírovaného
za 2. světové války (délka srdce 38,5 cm, hmotnost
2,66 kg).

Zájemce o tanec a společenskou zábavu
upozorňujeme na připravované podzimní taneční:
Taneční pro mírně pokročilé s tanečním mistrem Ing. Janem Lexmanem,
vždy pátek od 20 h.
2.10.2015 - 1. lekce
9.10.2015 - pauza (KD již zamluven)
16.10.2015 - 2. lekce
23.10.2015 - pauza (KD již zamluven)
30.10.2015 - 3. lekce
6. 11.2015 - 4. lekce
13. 11.2015 - 5. lekce
20.11.2015 - závěrečný ples
Bližší informace budou následovat.
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Obec Čistá ve spolupráci s nadšenými dobrovolníky
Vás srdečně zve na

OBECNÍ BABSKÝ BÁL
v sobotu 14. 3. 2015 od 20.00 hod.
v Kulturním domě Čistá.
Dostavte se nejlépe
v maškarním kostýmu
nebo masce.
Předtančení, promenáda masek,
cukrárna, bohatá tombola,
domácí kuchyně
a jiné občerstvení zajištěno.

Hraje skupina Vepřo, knedlo, zelo.
Vstupné 100 Kč
Místenky v předprodeji
na Obecním úřadě Čistá,
tel. 461 634 903.
OBECNÍ BABSKÝ BÁL lze již považovat za tradiční vyvrcholení plesové sezóny v Čisté. Pro zdárný průběh této významné kulturní
akce si Vás touto cestou dovolujeme požádat o možné příspěvky do obecní tomboly. Vítané jsou jakékoli dary od domácí výroby
(pletené, pečené, zavařované, vypěstované...), přes drobné dárky všeho druhu až po překvapení.
Děkujeme

STATISTIKA 2014
Svá životní jubilea v měsíci
listopadu, prosinci a lednu
oslavili:
Listopad
70 let - Klusoň Josef
85 let - Kovář Václav
90 let - Pavlišová Marie
Prosinec
50 let - Stibůrek Vladimír
75 let - Rambousek Václav

Leden
70 let - Vomáčková Marie
75 let - Klusoň Vladimír
Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme

Počet občanů 31. 12. 2014 : 981
Narození :

7

Rozloučili jsme se s:
panem Václavem Vomáčkou
panem Josefem Doležalem
panem Miroslavem Pavlišem
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast a na naše spoluobčany vděčně vzpomínáme.

Úmrtí :

6

Přistěhování :

13

Odstěhování :

13

Stěhování v obci :

8

- 485 mužů
- 496 žen
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