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ČÍSLO 2.

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO
ÚŘADU
Upozorňujeme občany, kteří ještě
nezaplatili vodné za II. pololetí roku
2010, aby tak neprodleně učinili!

konalo se...
Vítání občánků
Poslední únorovou neděli proběhlo
uvítání nových občánků do naší obce.
Slavnostního slova se ujal pan starosta Bohumil Pavliš, který rodičům a jejich dětem předal nejen pamětní list,
ale i krásné dárky. Přivítáni byli tentokrát dva chlapečci, Šimon Dřínovský
a Čeněk Pánek.
připravila Petra Vojáčková

ČISTÁ U LITOMYŠLE

zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce
18. 4. v 18:00 se konala 5. řádná
schůze ZO. Členové ZO mimo běžných
majetkových a ﬁnančních záležitostí také přijali informaci o průběhu realizace projektu „Revitalizace centra obce“
s tím, že ke konci března bylo proinvestováno 12 745 962Kč a obec přijala dotaci ve výši 5 461 447Kč. ZO
také neschválilo podání žádosti o dotaci
z OPŽP na projekt „Revitalizace údolí
Jalového potoka“.
Mimo této řádné schůze se někteří členové ZO zúčastnili také výjezdního
zasedání do Kulturního klubu ve Skutči a také do nedávno zrekonstruovaného
Obecního domu ve Džbánově u Vysoké-

ho Mýta. Prohlídkou obou zařízení se zastupitelé seznámili s vybavením a provozem budov, které mají obdobný charakter jako námi budované
„Víceúčelové zařízení pro kulturu, sport
a spolkovou činnost“.

Rada obce
RO se v období březen až květen sešla celkem 4krát. Rozhodnutí RO se týkala především aktuálních úkolů rozhodnutí souvisejících s realizací rozsáhlého produktu „Revitalizace centra obce“.
Navýšení kapacity MŠ, přípravou stavebních úprav ZŠ a samozřejmě také
běžnými provozními a ﬁnančními záležitostmi.
připravil Bohumil Pavliš

Slavnostní vysazení lípy
před Hostincem
u Chlebounů
Dne 17. dubna 2011 byla slavnostně vysazena nová lípa před Hostincem

Slavnostní poděkování
za záchranu maminky
Jak už měli možnost někteří z vás vidět v Televizních novinách nebo si přečíst v denním tisku, na 7. dubna 2011
nikdy nezapomene rodina Pakostových.
Malé Daně se podařilo zachránit život svůj a své maminky, za což jí bylo
15. května slavnostně poděkováno panem starostou Bohumilem Pavlišem. Za
přítomnosti rodiny a části zastupitelů
převzala Dana v upomínku na tento den
řetízek s věnováním a další pěkné dárky.
Svojí přítomností velice potěšila i operátorka Záchranné zdravotnické služby
z Pardubic paní Hana Čermáková s rodinou, která v osudný den „seděla na druhé straně Danuščina telefonu“. I díky
její duchapřítomnosti měla tato událost
šťastný konec.
připravila Petra Vojáčková
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u Chlebounů. I když bylo počasí velmi
nejisté, a každou chvíli se očekával déšť,
dorazilo okolo 80 lidí, kteří se společnými silami na vysazení nové lípy podíleli.
Svojí přítomností nás potěšili i nadšenci
starých motorek pod vedení Pavla Kuře-

ho. Celá akce se velice vydařila a nám
nezbývá než nové lípě popřát, aby se dožila tak úctyhodného věku jako její předpředchůdkyně.
připravila Petra Vojáčková

organizace zřizované
obecním úřadem
ZŠ
Informace ze ZŠ
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili 1. února velice poutavým programem pro žáky „Česká republika – země
známá, neznámá“. Žáci kroužku zdravotního Tv společně s dětmi ze ŠD navštívili nově otevřený bazén v Litomyšli, čímž si zpestřili jeho činnost. V tomto měsíci jsme se dále zúčastnili výtvarné akce „Hrajeme si s panem Janem Zrzavým“.
V březnu jsme si prověřili své logické
myšlení v mezinárodní matematické soutěži „Matematický Klokan“ a navštívili
hudební vystoupení ve Smetanově domě
„Hodina zkoušení a zpívání – J. Uhlíř“.
V předvelikonočním období jsme připravili dvě tvůrčí odpoledne pro maminky s dětmi, kam byly pozvány i maminky z MŠ. Na programu byla výroba ve-

likonočních dekorací z keramiky a patchworku.
V dubnu jsme zorganizovali sběr papíru a touto cestou děkujeme všem, kteří
tuto akci podpořili. Škola se dále zúčastnila programu Městské knihovny v Litomyšli „Čtvrtkoviny“, který byl věnován V.
Čtvrtkovi. Zároveň si děti prohlédly výstavu modelů letadel a lodí v Lidovém
domě.
Velmi rušný první květnový týden začal projektem „Čarodějnická škola“ a pokračoval kulturním vystoupením dětí ke
Dni matek. V současné době s nadšením
absolvujeme plavecký výcvik v bazénu v
Litomyšli. Našim dalším akcím plánovaným na poslední školní týdny, mezi kterými nebude chybět školní výlet, pasování na čtenáře, přespávání pod stanem
a sportovní a kulturní akce, popřejme
hodně smíchu a radosti.
připravila Miloslava Siglová
(ředitelka ZŠ)

Obdiv a díky naší škole
Chtěla bych svoji úvahou všem našim občanům sdělit svůj pocit a obdiv k
dění v naší malé vesnické škole, kde celý
pedagogický sbor včetně ochotné paní
školnice pracuje nejen s našimi dětmi a
svými žáky, ale i pro nás rodiče tvoří díl
práce s dětmi, pro ně ale i pro nás. Jejich
náročné práci, jak ve škole tak i v družině, musíme spravedlivě poděkovat za tu
aktivitu navíc.
Jejich nápadité besídky od mikulášské
- vánoční, jarní až po vystoupení pro nás
mámy, je toho důkazem. Vtipně vyrobené dárečky, přednes básní a písní, hra na
ﬂétnu, doplňuje vždy pohoštění, kterého se ujímá paní školnice, ač by nemusela. Tím ale našim dětem pomalu vštěpuje, též cosi, co patří k oslavě. Jejich nápady dávají naší malé škole punc velikosti. Myslím, že tímto převyšuje naše škola i velké moderní školy. Neučí děti jen
pedagogicky, ale i prakticky je vedou k
slušnému jednání a vystupování, k úctě
k práci, ke krásnému vztahu k lidem i
přírodě.
Tímto chci poděkovat celému kolektivu Základní školy v Čisté za jejich aktivity.
připravila maminka dítěte
základní školy

Den matek
Dne 4. 5. se uskutečnilo ve škole vystoupení dětí na počest všech maminek.
Děti zpívaly, hrály na ﬂétnu, tančily a
recitovaly básničky. V doprovodu p. uč.
Kladivové a její harmoniky jsme si skvěle
zazpívali. Bylo to úžasné. Všechno bylo
promyšlené do posledního detailu a určitě se to všem maminkám líbilo. Paní
školnice nabízela maminkám sladké občerstvení a kávu. Na konci vystoupení
všechny maminky dostaly růži a přáníčko. Maminky byly nadšené.
připravila Anna Tauerová
(žákyně 5. ročníku)
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Čarodějnický den
Jako každý rok, tak i letos, jsme se
sešli v čarodějnické škole, tentokrát v
pondělí 2. 5. 2011.Všichni přišli v převlecích čarodějnic a čarodějů, které byly
ještě hezčí než vloni. Přivítal nás kouzelník Jiříček a kytarista Mireček, se kterými jsme kouzlili a zpívali společně s dětmi z MŠ Čistá a MŠ Benátky. Po vystoupení nás čekala svačina – čarodějnické langoše podle jídelníčku čarodějů,
které nám připravila čarodějnice Hanimíra Benešová. Byly moc dobré, děkujeme! Potom následovaly soutěže mezi
čarodějnickými školami Bubákovem, Netoperštejnem a Zelmírem v letu na koštěti a v hodu na cíl tzv. famfrpálem.
Všichni soutěžili s nadšením včetně dětí
z mateřských školek a po zásluze byli nakonec odměněni.
Je nám líto, že příští rok už v čarodějnické škole nebudeme.
připravili žáci 5. ročníku

Na kolách do Trstěnice
Všechno začalo v zimě. S dětmi ve
Školní družině jsme si povídali o létu,
jak moc se na něj těšíme, jak se budeme koupat a jezdit na kolách. Zakrátko začali naši páťáci řešit otázku, kam
nastoupí do šesté třídy - do Litomyšle
nebo do Trstěnice? Nakonec vyhrála u
většiny z nich škola v Trstěnici. Zbývající děti ve škole se dozvěděly, jak krásně opravená je tamní škola, jakou mají
velkou tělocvičnu a dětské hřiště. A tak
se stalo, že jsme si naplánovali cyklovýlet do sousední obce. V úterý 24. května se před naší školou shromáždilo 17
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malých cyklistů v bezpečnostních vestách, helmách a s batůžky na zádech.
Hned po odjezdu od školy spadl jeden
řetěz, ale to byla první a také poslední
nehoda, jaká se nám přihodila. Možná k
tomu přispěl i obsah mého batohu, který všichni účastníci viděli na vlastní oči
- lékárnička, Ajatin, Peroxid vodíků atd.
Zpočátku jsme jeli mírně do kopce
po polní cestě, kde se mnohé menší děti
ztrácely a některé úseky pro ně znamenaly boj s vysokou trávou. Po příjezdu
do Trstěnice jsme si prohlédli školu, trochu se posilnili a šli jsme vyzkoušet tělocvičnu. Při hrách nám sice štěstí ne-

přálo - dvakrát jsme prohráli vybíjenou
- hlavu jsme si s tím ale nelámali. Čekalo nás dětské hřiště a svačina od starostlivých maminek v batůžcích. Počasí bylo
nádherné, zábava v plném proudu a mně
se ani nechtělo zavelet k odjezdu. Cesta zpátky k naší škole probíhala v pohodě, dorazili jsme chvilku před pátou hodinou bez jediného škrábance nebo odřeniny. Závěrečná pochvala patří všem dětem za bezpečnou jízdu a všem rodičům
za spolupráci. Přeji vám krásné prázdniny s vašimi šikovnými cyklisty.
připravila Věra Kladivová,
vychovatelka ŠD

Poděkování
Už po několikáté jsem se zúčastnila
akce pro maminky a děti, kterou pořádala ZŠ v Čisté a opět mě její zorganizování nezklamalo. Byla jsem příjemně překvapená, že letošní rok pro nás bylo připraveno kromě vyrábění keramiky také
šití technikou patchworku. Za přínosné
považuji také to, že akce se zúčastnily i
děti a maminky z místní mateřské školy,
což může podpořit volbu rodičů k umístění svého dítěte do místní ZŠ, protože vidí, že je ve škole plně rozvíjena dětská tvořivost a zručnost. Paní učitelky
měly vše perfektně připravené a čekalo
nás dokonce pohoštění. Celou akci jsme
si všichni moc užili a těšíme se na další setkávání.
spokojení rodiče

Čím jsme zaměstnaní
odpoledne?
Vyplnění volného času všem školním
dětem nabízí školní družina. Můžeme
tady využívat keramickou dílnu, učebnu počítačů, tělocvičnu. Děti si mohou
vyrobit malé dárečky pro své nejbližší z keramiky, ušít si něco patchworkovou technikou nebo si vyšít přání křížkovým stehem. Kromě mnohých sportovních, výtvarných i „studijních“ aktivit
se každým rokem vypravujeme na výlet.
V loňském roce jsme (úplně náhodou)
mohli v Litomyšli sledovat akustickou
zkoušku operního představení v litomyšlském zámku (v rámci probíhajícího festivalu Smetanova Litomyšl). Bylo zajímavé sledovat práci režiséra, osvětlovačů, operní hvězdy na jevišti v riﬂích a
podobně. Letos jsme si již dopřáli výlet
do bazénu, do knihovny nebo na výstavu modelářství. Ten hlavní zážitek nás
čeká 24. května. Bude to tentokrát historicky první cyklovýlet do školy v Trstěnici. Nezbývá nám všem nic jiného než si
přát krásné počasí a to nejen při šlapání na kole, ale i o celých, rychle se blížících prázdninách.
připravila Věra Kladivová
(vychovatelka ŠD)

Pasování na čtenáře
Poslední květnový den byly děti z 1. a
2. třídy pasováni na čtenáře v Městské
knihovně v Litomyšli.
Obřad „Pasování na čtenáře“ byl
vskutku slavnostní. Různé pohádkové
bytosti prováděly děti knihovnou a představovaly jim úkoly, kterými měly prokázat nejen svou čtenářskou zralost, ale i
schopnost naučit se oslavný tanec. Konečně nastal slavnostní okamžik přednesení čtenářského slibu a samotné pasování na čtenáře. Děti si kromě zážitku
ze slavnostního předávání odnesli knížku, průkazku do knihovny a odznáček s
upomínkou na slavnostní den.
Vše jsme oslavili v Klášterních
zahradách zmrzlinkou a sladkou odměnou.
připravila Martina Zahálková,
třídní učitelka
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MŠ
Co jsme od začátku
roku 2011 prožili
v MŠ ?
V lednu proběhlo rodičovské sdružení
předškolním dětem byl určen test školní zralosti, který vedla Mgr. M. Nádvorníková
v únoru jsme navázali na práci p.
Kmoškové a začali pravidelně hrát s přihlášenými dětmi na ﬂétnu
začal pracovat kroužek angličtiny pod
vedením p. S. Kotvanové
každé dítě dostalo svůj pracovní sešit,
který si odnese v červnu domů
v březnu dostaly děti k dispozici malou knihovničku, vybavenou obrázkovými
knihami i encyklopediemi, určenými dětem od 3 do 6 let
proběhla beseda s psycholožkou
PhDr. S. Sodomkovou o vývoji dítěte od
3 do 6 let
shlédli jsme divadlo „Trampoty čarodějky Čarymůry“
v dubnu nám základní škola nabídla
účast na tvořivých dílnách, kde si mohly maminky (i tatínkové) vyrobit s dětmi něco z keramiky (a po vypálení přijít
i naglazovat), nebo si ušít malou velikonoční dekoraci patchworkovou technikou
navštívila naší MŠ paní logopedka
Mgr. L. Novotná
začala předplavecká výuka v krytém
bazénu v Litomyšli
v květnu jsme se zúčastnili kouzelnického představení v ZŠ a s předškoláky
jsme se zúčastnili projektu „Čarodějnická škola“
ke Dni matek jsme s dětmi připravili besídku

Co ve školce probíhá ?
Do této chvíle se podařilo dojednat
se zřizovatelem navýšení kapacity Mateřské školy na 4O míst. V praxi to znamená nejen přestavbu sociálního zařízení
v přízemí i v patře ale také zřízení druhé
třídy. Tato třída vznikne místo stávající
jídelny a přilehlého skladu v prvním patře MŠ. Všechny děti tak budou zůstávat ve školce. Možná má někdo na mysli otázku, proč to dříve nešlo a teď to
jde? Za touto otázkou se skrývá obrovská snaha řešit problém velkého počtu
zájemců o místo v Mateřské škole a zároveň snaha vedení ZŠ a MŠ a zástupců Obecního úřadu problém navýšení kapacity MŠ vyřešit nejen pro příští školní
rok, ale natrvalo. V souvislosti s navýšením dojde také ke zrušení málo využívané jídelny pro cizí strávníky v přízemí
školky a tím získání potřebných prostor
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pro Mateřskou školu tak, jak to požadují příslušné předpisy. Dnes se píše 12.
květen a před námi je ještě hodně práce. V současné době probíhá již zmíněná přestavba sociálního zařízení a zároveň stavební úpravy nutné pro vznik druhé třídy. Následovat musí odsouhlasení
nových prostor hygienou, krajem a nakonec povolení navýšení kapacity školky
MŠMT. Teprve po odsouhlasení a vydání rozhodnutí z těchto úřadů je možné na sto procent prohlásit, že kapacita školky je 40 míst. Všechny tyto kroky
potřebují nějaký čas a s tím souvisí i zápis do MŠ. Přihlášku rodiče musí podat
do 31. května, rozhodnutí o přijetí nebo
nepřijetí dítěte bude vydáno v pozdějším
termínu než bývalo zvykem v minulých
letech, a to až ve druhé polovině června.
Současně s přestavbou interiéru školky probíhají i úpravy zahrady. I tady jsou
nutná určitá omezení, která se nějakým
způsobem dotýkají všech zaměstnanců
školky. Závěrem mi dovolte vyjádřit touto cestou poděkování zastupitelům obce
za rychlé a vstřícné kroky vedoucí k řešení problémů školky. Doufám, že naše
spolupráce bude pokračovat a že se nám
podaří pro vaše děti díky ﬁnanční podpoře Obecního úřadu vybavit do začátku
nového školního roku novou třídu a snad
možná i šatnu.

Co nás ještě čeká?
v květnu bude pokračovat předplavecký výcvik
v červnu nás čeká divadlo
pro děti a jejich rodiče plánujeme výlet do ZOO v Olomouci
dokončíme plavání v litomyšlském bazénu
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát pěknou dovolenou, dětem krásné prázdniny a na sklonku léta příjemný
vstup do „nové“ školky.
připravila Věra Kladivová

spolky

tj sokol čistá
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sbor dobrovolných hasičů
OKRESNÍ ZÁVODY
V MĚSTEČKU
TRNÁVCE
27. - 28. KVĚTNA
Na závody jsme vyrazili opět společně s SDH Pohodlí, jelikož jsme se s dětmi doplňovali. Od nás z Čisté jela Lucka
Bakaračová, Daniel Tefr, Jarmila Vonšáková, Nikola Kroupová, Miluše Lopaurová a Michaela Sochorová. Družstva
byli dvě. Mladší a starší. Za mladší družstvo běhala Lucka s Danielem a za starší družstvo Nikola s Jarmilou a Miluška
s Míšou. Jelikož jsme běhali za SDH Pohodlí, tak jsme žádný diplom nedostali,
ale nám to vůbec nevadilo. I přes ošklivé
počasí se nám všem na závodech moc líbilo. Dokonce jsme podnikli výlet na nedalekou zříceninu hradu Cimburk. Všem
se nám tam moc líbilo a máme spoustu
krásných fotek. Na konec jsme vybojovali pro mladší družstvo 6. místo a pro
starší družstvo 8. místo.
Těchto Okresních závodů se také zúčastnili naši dorostenci a to v podání
smíšeného družstva a jednotlivců.
Smíšené družstvo tyto závody vyhrálo
a domů se přivezli krásný pohár a na diplomu číslo 1. Za Jednotlivce běhali Kateřina Stehlíková, která se umístila na
4. místě, dále František Kuchta, který
se umístil na krásném 3. místě a Tomáš Stibůrek, který se umístil na 2. místě. Oba tito chlapci postupují do Krajského kola, které se uskuteční 18. června v Mladkově.

O pohár Malé Hané
ve Velkých Opatovicích
Závody proběhly v sobotu 7. května
ve Velkých Opatovicích za velice slunečného počasí. S pomocí SDH Pohodlí
jsme dali dohromady družstvo mladších
a tak po hodně dlouhých letech měl náš
sbor mladší družstvo dětí. Děti si vedly
opravdu výborně, vše se jim dařilo, i když
na první místo to nebylo. Obsadily krásné 7. místo.
Za mladší děti závodily: Lucka Bakaračová, Dana Pakostová, Zuzka Hopová, Zdenča Broulíková, Daniel Tefr
A naopak my ,,půjčily“ SDH Pohodlí naše dvě starší děti, což byla Jarmila Vonšáková a Nikola Kroupová. I těm
se celkem dařilo a vybojovali pěkné 6.
místo.
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Okrskové závody
v Karli, 14. května
Už od začátku se našim ženám nevedlo. Na štafetě vypadla Markétce proudnice, Lucka spadla, Marušce se skácel
,,hasičák“, a tak na štafetě byli lepší, ať
na první pohled pomalejší ženy z Janova.
Na jednotlivcích se nám také nedařilo, i
přesto, že Vendula Mazůrková se umístila celkově na 2. místě. Požární útok byla
pro nás úplná katastrofa. Ač se Marketka s Vendulkou a Míšou moc bály, že se
jim nepovede nabrat vodu, nabraly takovou rychlostí, že zase nestíhala doběh-

nout Verča s rozdělovačem a s ní i proudy k cílové čáře. Takže musely celé vedení hadic táhnout v před, aby vůbec sestřelili plechovky. Nakonec nás diskvaliﬁkovali, jelikož František Beneš zasáhnul
Míše do stroje.
Chlapům se celkem dařilo, i když na
první místo to nebylo. Požární útok se
jim ale též nepovedl, jelikož Pavel nemohl našroubovat koš na savici.
Nakonec muži se umístili na 5. místě
a ženy na 2. místě
Foto: dorostenci
připravila Jiřina Filipčíková

jiné
Barevné doteky
Farní charita Litomyšl hostí putovní
výstavu obrazů osob s mentálním, duševním a kombinovaným postižením BAREVNÉ DOTEKY. Výstava putovala od
1. září 2010 po městech Pardubického
kraje a na desátém a posledním místě
bude výstavu možné shlédnout právě v
Litomyšli.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 3. června ve 14 hodin v Lidovém
domě. Výstava potrvá až do konce června.
Díla pochází z dílen Diecézní charity
Würzburg-Eisinger (Německo) a Oblastní charity Polička. Z Německa byla přivezena kolekce 15 obrazů. Jsou to ostře
barevné, převážně abstraktní pocitové
malby - výjevy z běžného života malované akrylem. Za Oblastní charitu Polička vystavuje Zlatuše Berkovcová, která se vyjadřuje tzv. „aztéckou malbou“.
Její obrazy vyjadřují originalitu a osobní výpověď. Dalším vystavujícím je klient Denního stacionáře v Poličce Jakub
Burda. Jeho obrazy jsou doplněné originálními rámečky vyrobenými v dřevařské
dílně Charity, díky kterým obrazy povyšují na atraktivní umělecké objekty.

Letní tábor pro děti
Vážení rodiče, milé děti
dovolte mi, abych Vás jménem DDM Litomyšl pozvala na LETNÍ TÁBOR v ŘADOVĚ
u BRANDÝSA nad ORLICÍ.
Letošní tábor nese název AKU- AKU TAJEMSTVÍ VELIKONOČNÍHO OSTROVA a koná se
ve dnech od 2. 7. 2011 do 15. 7. 2011. Na táboře se věnujeme turistice, přírodovědě, rybaření,
plastikovému modelaření, soutěžím a hrám.
NECHCEŠ se o prázdninách nudit? Tak se neboj, přihlas se a zažij velké dobrodružství, poznej
tajemné ostrovy a jejich obyvatele. S námi zažijete tu pravou srandu!!!
Navštivte i naše webové stránky: www.litomysl.cz/ddm. Více informací na e-mailech:
hladikova.barca@seznam.cz , ddm@litomysl.cz nebo tel.: 461 615 270
za DDM Litomyšl Barbora Hladíková
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Hasičský den bude probíhat u Hasičské zbrojnice

Společenská kronika
Za měsíce únor, březen, duben
a květen 2011
Našim spoluobčanům, kteří oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme:
50 let
Štýbnarová Marie
Kučera Josef
Sigl Petr
60 let
Holec Jiří
Dudková Helena
Jůzová Dagmar
Žroutová Vladimíra
Vašina Josef

70 let
Müllerová Hana
Tauerová Jaroslava
75 let
Havlíček František
81 let
Sochorová Miluška
Dobrá Božena
82 let
Brokešová Jiřina
83 let
Novotná Marta

85 let
Doležalová Marie
89 let
Vašinová Emílie
Narodili se: Jetmarová Veronika,
Lipavská Ema, Rumlerová Natali,
Frajdlová Eliška, Kmošková Aneta,
Krásová Lucie
Novým občánkům přejeme do života hodně zdraví a rodičům gratulujeme!
Zemřeli: Rosypalová Emílie,
Čapková Božena, Lopaurová
Božena, Dvořák Stanislav
Upřímnou soustrast.
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