1/2007
Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
právě se Vám do rukou dostává první číslo nového obecního časopisu. Rádi bychom vás jeho prostřednictvím seznamovali
s celkovým děním v obci. Jelikož s vydáváním časopisu začínáme, nejsme schopni vám v tuto chvíli zajistit pravidelnost jeho vycházení.
Budeme se samozřejmě snažit, aby se k Vám tento časopis dostal, v co nejkratších možných intervalech. Nejlépe každý měsíc nebo podle
aktuální potřeby.
Úroveň a četnost vydávání občasníku bude významně ovlivněna ochotou ke spolupráci všech organizací, spolků i zájmem Vás čtenářů.
Budeme moc rádi, když si každý v novém vydání najde něco, co ho osloví a zaujme. Pokud budete mít jakékoli připomínky či nápady, které
by mohli zvýšit celkovou úroveň jednotlivých vydání, předem vás prosíme o jejich sdělení. Kontakty na naši „redakční radu“ naleznete na
zadní straně každého čísla.
Doufáme, že vás články zveřejněné v tomto čísle zaujmou a budete se společně s námi těšit na vydání čísla dalšího.
Nashledanou
Vaše „redakční rada“
Dne 10. února se v Kulturním domě konala DĚTSKÁ
DISKOTÉKA. I když byla tato akce naplánována pouhý týden
před tímto termínem, účast byla hojná. Zatančit si přišly děti
místní i přespolní.

PLESOVÁ SEZÓNA V OBCI
HASIČSKÉ PLESY
V měsíci lednu se v Kulturním domě konaly dva hasičské plesy.
V pátek 26.1.2007 – hrála hudební skupina ABC Boskovice. Prodáno
bylo okolo 100 vstupenek.
V sobotu 27.1.2007 – hrála hudební skupina MIX. Tohoto plesu se
zúčastnilo cca 210 lidí.
OBECNÍ PLES
Dne 10. února se konal již IV. OBECNÍ PLES. K tanci a poslechu hrála
skupina MEDIUM II. I zde byla účast velmi hojná, cca 170 lidí.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatek ze psů
Splatnost poplatku ze psů je stanovena každoročně na
31.března. Poplatek za prvního psa je 60,- Kč, za každého
druhého a dalšího psa 90,-Kč. Povinností každého majitele psa
je nahlásit údaje potřebné k přiznání poplatků za psa na
Obecním úřadě a poplatek zaplatit. Další povinností majitele
psa je nahlásit jakoukoli změnu ve vlastnictví psa (pořízení psa,
uhynutí, …)
Komunální odpad
Sazba poplatku pro všechny osoby, které mají k 1. lednu 2007
trvalý pobyt v obci Čistá činí 350,-Kč na osobu. Splatnost
tohoto poplatku je stanovena do 31.března 2007. V roce 2007
se již nebudou přiznávat úlevy z poplatku za KO pro studenty.
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Vodné za 2.pololetí r. 2006
Splatnost vodného za období červenec-prosinec 2006
byla stanovena na 31.března 2007. Koncem února budou
složenky k vyzvednutí na Obecním úřadě v Čisté.
Elektronická daňová podání pro daňovou správu a dostupné
informace na internetových stránkách České daňové správy –
elektronická komunikace s finančními úřady z místa sídla
daňového subjektu
S využitím vlastní výpočetní techniky a připojením k
síti Internet můžete uskutečnit daňová podání a vyplnit i daňové
přiznání. Při vyplňování se údaje uvedené v daňovém přiznání,
s využitím kontrolních mechanismů, ověří a po této operaci i odešlou
na vámi určený místně příslušný finanční úřad.
Pro elektronická daňová podání můžete používat aplikaci
EPO (elektronické podání pro daňovou správu), která je dostupná na
internetových stránkách České daňové správy.
Podrobné informace a doporučený postup pro zpracování
daňového přiznání nebo jiné písemnosti v elektronické podobě pro
daňovou správu prostřednictvím aplikace EPO (online i offline) můžete
získat na internetových stránkách
České daňové správy
http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm.
Další důležité a užitečné informace, spojené s daňovou
problematikou, můžete získat na internetových stránkách České daňové
správy http://cds.mfcr.cz.

Svoz komunálního odpadu
Popelnice budou vyváženy jako obvykle ve 14ti denním cyklu, tj. 8.3.,
22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6. a 28.6.

Svoz nebezpečného odpadu
Ve středu 21.března 2007 bude odborná firma
odvážet k nezávadné likvidaci nebezpečný odpad
z domácností.
15:00 zastávka „U Pily“
15:15 prostranství „U Chlebounů“
15:30 prostranství u Pošty
15:45 prostranství před OÚ
16:00 prostranství za domem č.p. 18 (p. Filip ml.)
16:15 křižovatka a řekou u domu č.p.58 Briolovi



Výměna řidičských průkazů
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás
upozorňuje na nutnost výměny řidičských průkazů
vydaných od 1.července 1964 do 31.prosince 1993.
Bližší informace naleznete a úřední desce Obecního
úřadu, případně na dopravně správních agendách
vydávajícího úřadu dle místa trvalého pobytu
držitele řidičského průkazu. Ke konci mohou být
z provozních důvodů výměny řidičských průkazů
spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na
úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez
platného řidičského průkazu se řidič dopouští
dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou
řidičských průkazů za nové neotálejte!
Společenská kronika
V měsíci lednu a únoru oslavili svá životní jubilea tito
spoluobčané:
60 let: Dolanová Jarmila, Sotona Jaroslav, Šedová Věra
70 let: Havlíčková Božena, Rozsypalová Emílie
Všem výše zmíněným gratulujeme!
Narodili se:
Kateřina Tobková, Denisa Dřínovská
Novým občánkům přejeme do života hodně zdraví a
štěstí!
Navždy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
Marie Klatovská (č.p. 260),
Jaroslava Kmošková (č.p. 151),
Marie Hladíková (dříve Čistá č.p. 47)
Upřímnou soustrast.

Rada a zastupitelstvo obce Čistá
Po podzimních komunálních volbách je složení obecní rady a
zastupitelstva následující:
 rada obce - 5 členů:
Beneš František
Klusoň Radek
Pavliš Bohumil
Simonová Martina, Mgr.
Zavřel Petr, Ing.
 zastupitelstvo obce - 15 členů:
Beneš František (místostarosta obce)
Boštíková Božena (členka finančního výboru)
Dřínovský Petr
Hurych Jaromír
Jůza Jaroslav
Klusoň Radek (člen kontrolního výboru)
Kmošková Blanka (členka finančního výboru)
Pavliš Bohumil (starosta obce)
Pekáriková Jana, Mgr. (členka školské rady)
Simonová Martina, Mgr. (předsedkyně kontrolního
výboru)
Stibůrek Jiří
Stibůrek Vladimír
Vojáčková Petra (členka kontrolního výboru)
Zavřel Petr, Ing. (předseda finančního výboru)
Zölfl Radek




Z jednání rady obce
RO schválila zadání prováděcí projektové
dokumentace – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE.
RO bere na vědomí informaci přidělení dotace
Nadace OF na opravu kříže a kapličky na Brlence.
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RO pověřuje finanční výbor vypracováním návrhu
úpravy ceny za odběr vody z obecního vodovodu tak,
aby odpovídala nákladům na provoz.
 RO schválila podání žádostí o granty Nadace
Partnerství: MÍSTO POD STROMY – obnova školní
zahrady, STROM ŽIVOTA - zeleň památné úvozové
cesty Voštice.
Z jednání zastupitelstva obce
První veřejné zasedání zastupitelstva obce se v letošním roce
konalo ve středu 24. ledna 2007 od 17.00 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
 ZO projednalo organizační záležitosti:
přípravu Obecního plesu; jednací řád ZO; zpráva o
činnosti rady a výborů; plán činnosti ZO na rok 2007
 ZO schvaluje majetkoprávní záležitosti:
prodej pozemků (J.Vomáčka, JUDr. J. Klusoň),
rozpočtová opatření

Další jednání zastupitelstva se bude konat
dne 2.4.2007 od 17:00 v zasedací místnosti
OÚ.
Jednání zastupitelstva je veřejné, proto jste
srdečně zváni.
Něco málo z historie naší obce
Obec byla ve 13. století na pozvání českých panovníků
osídlena Němci, kteří kolonizovali pustá a neobydlená místa
v Čechách. Podél Lauterbach vedla v dávných dobách takzvaná
„přeseka“ - zásekové opevnění kolem velkého útočištného
hradiště v Lauterbachu a malého hradiště v Benátkách.
Opevnění vedlo od Širokého Dolu podél Jalového potoka přes
Lauterbachy ke Strakovu, Sloupnici, Sv. Jiří až do Pelin u
Chocně. Záseka oddělovala obydlené území od pralesa. Obec
patřila litomyšlskému klášteru. Z farské kroniky je zřejmé, že
obec Lauterbach byla významným místem už za opata
litomyšlského premonstrátského kláštera roku 1286. Měla už
svůj vlastní mlýn a kovárnu. Muselo tu tedy žít už mnoho
osadníků. Po založení biskupství v Litomyšli v roce 1344
obdržel roku 1347 celou ves litomyšlský biskup Jan řečený
Loucký. Tehdy byla velká část obyvatel česká. Zdejší fara je
poprvé uvedena v seznamu far biskupství litomyšlského roku
1350. Kostel byl patrně ze dřeva. Filiální k němu byl kostel
v Trstěnici (Střenici). Za husitských bouří biskupství zaniklo a
pánem panství se stal roku 1432 Vilém Kostka z Postupic. Od
poloviny 16. století ho vlastní nový majitel Vratislav
z Pernštejna. Po vymření rodu Valdštejnů koncem 17. století
vlastní obec hrabě Trautmansdorf. V té době, za selského
povstání, tu vyhořel panský dvůr.
Krajem z Litomyšle na Moravu a dále táhla od 14. století vždy
vojska králů, husitů, sirotků, Matyáše Korvína, vojska za 30-ti
leté války, švédská, francouzská a ruská. Obyvatelstvo obce
muselo živit vojáky i koně. Lid tím velmi trpěl, často byl i
vybit. Říká o tom i zápis ve schránce věže zdejšího kostela o
začátku i druhé polovině 19. století.
Škola při faře se uvádí už roku 1640.
K obci patří i osada Brlenka, založená na půdě sedláka Urbana
z Janova roku 1690.
V roce 1929 v Lauterbachu žilo 1573 obyvatel (Čechů 66), na
Brlence 84 obyvatel převážně národnosti německé.
Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, řemesly a obchodem.
Dnes má obec okolo 890 obyvatel.
V obci byla za 1. ČSR mlékárna, pošta, záložna, německá
obecná čtyřtřídní škola, česká státní menšinová jednotřídní
škola, německá knihovna. Silnice přes Brlenku k Mikulči byla
vybudována roku 1939.
Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto
do Německa a obec osídlena českým a slovenským
obyvatelstvem.
Od roku 1945 se název obce „počeštil“ na Litrbachy.
Roku 1947 byla obec oficiálně přejmenována na Čistou.
Zdroj: pro almanach SDH sestavila Jana Nemčeková

SPOLKY
Rádi bychom tedy vybudovali podél delší strany hřiště
opěrnou zeď, jejíž součástí budou střídací kabiny s novým
zastřešením. Nad touto zdí vznikne prostor, který bude zpevněn
a upraven do podoby divácké tribuny. Součástí prostoru pro lepší
diváckou podívanou bude i přístupová cesta vedoucí od
stávajícího posezení u klubovny kabin. V neposlední řadě máme
v úmyslu obnovit studnu na rohu hřiště a položit hlavní
vodovodní rozvod pro připravovaný zavlažovací systém.
Aktuálně dokončujeme majetkoprávní záležitosti ohledně
dotčených pozemků a připravujeme podklady pro komplikované
územní řízení ve spolupráci se stavebním odborem MÚ
Litomyšl.
Finanční náklady spojené s touto etapou výstavby jsou
samozřejmě nemalé. Podali jsme proto žádost v grantovém řízení
na Pardubický kraj, věříme ve spolufinancování obce Čistá a
částečně se budeme podílet na celé akci z vlastních zdrojů.
za výkonný výbor TJ Sokol, Petr Dřínovský

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Čisté byl založen v roce 1878.
V dnešní době má 73 evidovaných členů (42 mužů, 10 žen, 2
dorostence a 15 dětí)
Je nutno zmínit, že ne všichni členové SDH Čistá jsou členy
výjezdové skupiny JPO 3, která je plně pod patronátem Obce
Čistá..
Ve výjezdové skupině je celkem 20 hasičů (velitel,
strojník,hasič).
SDH Čistá má k dispozici 3 hasičská vozidla: TATRA 815,
RTHP Š706, Avia 31. Největší pýchou je historická motorová
potahová stříkačka z roku 1923.

Český svaz chovatelů
ZO ČSCH je poměrně mladá organizace, která byla založena
v roce 1981. Zakládající členové byli převážně zaměstnanci
Státního statku. Byli to: Josef Čapek, Zdeněk Jůza, Milan
Kmošek, Oldřich Nepraš, Josef Rožek, Arnošt Maiwald a další.
Předmětem chovu ČSCH byli králíci, nutrie, slepice, kachny a
ovce. Nutrie a králíci se chovali pro maso a kožky, ostatní
zvířectvo pro vlastní potřebu. Mnozí chovatelé se zúčastňovali
výstav okresních i krajských (Dvořák, Novotný, Kořízek).
Chování zvířectva bylo výhodné, protože stát tyto produkty
vykupoval. V osmdesátých letech bylo v obci vykupováno až
20q králičího masa.
Členové svazu chovatelů se podíleli na kulturních akcích v obci,
a to jak finančně, tak organizačně.

VÝJEZDY JEDNOTKY SDH ČISTÁ

Dne 19.ledna 2007 ve 4:56 obdržela jednotka SDH
v Čisté zprávu s prosbou o pomoc při odklízení
následků noční vichřice. Jednalo se o spadlý strom
v Benátkách, který zasáhl právě projíždějící vozidlo
značky Škoda Forman, dráty elektrického vedení a
dům na protilehlém kraji vozovky. Dráty
elektrického vedení byly pod napětím, bylo tedy
nutné vyčkat příjezdu pracovníků společnosti ČEZ,
kteří provedli vypnutí elektrického proudu. Až poté
se mohlo započít s odstraňováním spadlého stromu.
Při nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn. Doprava
byla ale po celou dobu odklízení značně
ochromena.
Díky síle nočního větru, však nemohla být doprava
ihned odkloněna ani přes Brlenku a Vysoký les.
Zde se také vichřice podepsala na několika
stromech, které spadly na vozovku. Hasičská
jednotka musela tedy zasahovat i na Vysokém lese,
kudy byla poté vedena doprava směrem do
Litomyšle.
Silnice v Benátkách byla zcela zprůjezdněna až asi
po 3 hodinách.

Včelaři
Historie
Včelařský spolek pro Litomyšl a okolí byl založen dne 14.ledna
1906. Při svém vzniku měl spolek 80 činných členů. Dne 10.
dubna 1910 bylo za účelem snadnější správy spolku rozděleno
území spolku na 14 obvodů. Každému z nich byl určen
obvodový důvěrník, který byl prostředníkem mezi členy a
předsednictvem spolku.
Za zmínku stojí období let okolo1962-1974, kdy byl předsedou
spolku pan Václav Vomáčka, včelmistr státního statku v Čisté.
Chov včel byl v JZD Čistá založen v padesátých letech. Založil
jej již zmíněný pan Václav Vomáčka a po mnoho let úspěšně
včelařil. JZD v obci zaniklo a hospodářství přešlo pod Státní
statek Janov a později pod Státní statek Svitavy. Po odchodu
pana Vomáčky do důchodu včelstva převzal pan Pavel Rejzl.
Včelstva musela být ale v roce 1981 v ochranném pásmu
varroázy utracena.
Mladí včelaři
Každá činnost a každý spolek potřebuje mít své nástupce. Ve
včelařství je to o něco složitější, protože včely u dětí svými
žihadly vzbuzují strach. Proto je třeba děti vést k poznání, že
včela je zvíře ušlechtilé a potřebné a pomalu je zvykat na včelí
přítomnost a sem tam i nějaké to žihadélko.Na území
litomyšlské organizace pracoval donedávna jeden kroužek při
Základní škole v Trstěnici. Po mnoho let jej vedl ředitel školy
pan Bohumil Petráň. Po jeho smrti se kroužku ujal pan Vladimír
Kunart a vedl jej až do roku 1996, kdy jej pro svoje stáří a
špatný zdravotní stav předal novému řediteli školy panu Milanu
Provazníkovi. Jenže i jeho život záhy skončil, pak kroužek vedl
Petr Říha z Trstěnice. V současné době se ale bohužel, i přes
ochotu vedoucího s dětmi pracovat, nepřihlásil ani jediný žák,
který by měl o včely zájem.
Nyní
V současné době má organizace včelařů pro Litomyšl a okolí
236 aktivních členů.
Z tohoto počtu je 12 včelařů z Čisté. Důvěrníkem čisteckých
včelařů je pan Josef Stibůrek. Členy jsou: Beneš František,
Beneš Miroslav, Čapek Václav, Javůrek Zdeněk, Jůza Adolf,
Kuře Pavel, Lenoch Miroslav, Minář Josef, Říha Miroslav,
Simonová Martina, Stibůrek Josef

V neděli 25.2.2007 ve večerních hodinách vyjížděla
jednotka místních hasičů k požáru osobního auta
Volkswagen v Trstěnici. Přes rychlý výjezd a
účinný zásah bylo vozidlo požárem téměř zničeno a
hmotná škoda vysoko přesáhla milion korun.

TJ Sokol
Dobudování sportovního areálu
V letošním roce patří k jedné z priorit TJ Sokol dobudovat
sportovní areál u fotbalového hřiště. Současný stav, kdy
odstraněná zemina z přilehlé stráně leží opodál hřiště a není tak
prakticky možné divácky využívat ani stráň ani tréninkový
prostor u hřiště, není příliš uspokojivý.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola
Kontakt
Základní škola Čistá
569 56, Čistá 3
Tel.: 461 634 115
e-mail: skolacista@tiscali.cz
Zaměstnanci základní školy
ředitelka: Mgr. Miloslava Siglová
učitelé:
Mgr.Martina Zahálková
Dis. Marie Zelenková
vychovatelka:
Iva Šarounová
školnice: Jaroslava Kučerová
Rozdělení tříd
I.(1.ročník) Dis. Marie Zelenková
II.(2. a 3.roč.) - Mgr. Martina Zahálková
III.(4. a 5 roč.) - Mgr. Miloslava Siglová
Počty žáků zapsaných ve školním roce 2006/2007
ZŠ
35 žáků
Školní družina
25 žáků

Družina
Tělocvična po rekonstrukci září novotou

Naše škola patří mezi malotřídní školy, které jsou v současné
době hodnoceny MŠMT velice dobře. Podle náměstka dr.
Jaroslava Millera mají tyto malé školy daleko lepší výchovné
výsledky než velké anonymní školy. Dětem je při malém počtu
žáků věnováno více času a učitelé uplatňují především
individuální přístup, navíc se učitelé snadněji domluví na
společném způsobu práce. I když by se mohlo zdát, že spojení
ročníků může působit problémy, ukazuje se, že vzdělávací
výsledky žáků jsou naprosto srovnatelné. Velkou výhodou je
však samostatnost a spolupráce žáků. Proto současná reforma
v našem školství, která klade důraz na tyto kompetence a
výukové metody, bude přirozeným pokračováním dosavadní
práce.
Prostředí malé školy je pro děti velkým přínosem. Děti, které
zahajují školní docházku, se jednoznačně cítí lépe v rodinném
prostředí s menším počtem dětí ve třídě. Naší snahou bylo
vytvořit pro naše prvňáčky a jejich rodiče důvěrné prostředí a
jejich vstup do školy jim zpříjemnit. Škola má vybaveny učebny
moderním nábytkem, počítačová učebna je rozšířena na 6
pracovních stanic.
Nabízíme i množství zájmových kroužků.
Zájmové kroužky
Podle zájmu dětí naše škola
nabízí možnost
navštěvovat zájmové kroužky:
 Počítače (vedený p.
uč. Zahálkovou, počet
zapsaných dětí - 23)
 Keramika (vedený p.
řed.. Siglovou, počet
zapsaných dětí - 18)
 Taneční (vedený p.
Kleinerovou, počet
zapsaných dětí - 24)

Pololetní vysvědčení
Dne 31.1. 2007 bylo žákům naší školy rozdáno pololetní
vysvědčení. Škoda, že nemůžete vidět tu spoustu krásných
jedniček.

1. třída s paní učitelkou Zelenkovou

Zde si můžete prohlédnout několik fotek z naší školy:

2. a 3. třída s paní učitelkou Zahálkovou

Vstupní hala

4. a 5. třída s paní ředitelkou Siglovou
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Zápis do 1. třídy
V úterý 13. února 2007 přivítala naše škola pět dětí, které se
přišly zapsat do 1. třídy. Přivítali jsme mezi nás Danečka,
Davídka, Ladíka, Čendu a Tomáška v doprovodu svých
rodičů.Po přivítání pohádkovou písničkou je čekalo krátké
vyprávění o pejskovi a kočičce, jak pekli svůj dort. Jejich
velkým úkolem bylo pomoci pejskovi a kočičce zapálit čtyři
svíčky na dortu. Každý předškoláček dostal svůj dort a po škole
hledal dveře s pejskem a kočičkou. Za jedněmi dveřmi musel
předvést, zda dokáže vystřihnou boudu pro pejska, jestli zná
základní barvy a geometrické tvary. Jinde předvedl svou slovní
zásobu, zda slyší písmenka, která jsou obsažena ve slově a
pochlubil se s básničkou nebo písničkou. V tělocvičně ukázal
svou mrštnost, obratnost a šikovnost. Za každý splněný úkol si
mohl na dortu „rozsvítit“ svíčku. Kluci byli moc šikovní a
nakonec všichni získali za svou odvahu poslední plamínek a
diplom s dárkem od pejska a kočičky. Z rozzářených očí a
spokojených výrazů ve tváři bylo vidět, že se děti do školy těší.
A škola se těší na ně.

14.3. se uskuteční třetí keramická dílna pro
rodiče a děti
téma: „Velikonoce“
Práce dětí z MŠ a ZŠ

Adámek Masopust, 5let

Bruslení 1.2. 2007
Den po pololetním vysvědčení se děti se svými učitelkami
rozjely do Litomyšle na zimní stadion. Chtěly vyzkoušet své
krasobruslařské umění. Je pravda, že zpočátku děti na ledě spíše
ležely než stály, ale postupem času si jejich nohy začaly přivykat
neobvyklému obutí a povrchu a jejich pohyby začaly být
plynulejší a oku lahodnější. Pro velikou spokojenost dětí a
legraci musel být pobyt na ledě o pár desítek minut prodloužen a
teprve potom se všichni značně unavení, vydali autobusem
zpátky do školy.

V prosinci 2006 proběhla vánoční výstava prací žáků a dětí ze
Základní a Mateřské školy.
Zde můžete vidět několik fotek:

Návštěva Policie
V předvánočním týdnu, vedle slavnostního otevření Vánoční
výstavy, Vánoční diskotéky s besídkou, návštěvy pana J. Junga
se svým hudebním vystoupením nás také navštívila Policie ČR.
Jejich připravený program byl zajímavý a plný napětí. Díky
poutavému vyprávění se děti ocitly na místě činu, kam se
vloupal zloděj. Na okenním rámu po něm zbyly otisky prstů.
Určený „dětský“ policista je musel zručně sejmout a potom
rozhodnout, kdo z několika možných pachatelů (učitelka,
uklízečka) je skutečným viníkem. Rozhodně to nebyl lehký
úkol. Po této konkrétní ukázce zločinu si děti mohly vyzkoušet
snímání otisků, prohlédly si zbraně, které policie používá při
zásahu, otěžkaly si neprůstřelnou vestu a mohly si zkusit složit
zbraň. Celá beseda byla velmi přínosná a děti povídání bavilo.
Škola děkuje za čas a ochotu policistů.

Mateřská škola
Kontakt
Mateřská škola Čistá
569 56, Čistá 256
Tel.: 461 634 112
Zaměstnanci mateřské školy
- zástupkyně ředitele:
učitelé:
školnice:
kuchařka:
výdej stravy:

Matýsek Simon, 6let

Blanka Kmošková
Jitka Marešová
Růžena Holcová
Vlasta Bartošová
Naděžda Lipavská

Počty dětí zapsaných ve školním roce 2006/2007
MŠ
28 dětí
Prosinec v MŠ byl ve znamení adventu. S dětmi jsme tvořily,
povídali si o zvycích, nacvičovali besídku pro rodiče.
Naše výtvory jste mohli shlédnout na „Vánoční výstavě“, kterou
jsme společně se ZŠ připravili pro veřejnost v prostorách OÚ.
Odměnou pro děti byla Mikulášská nadílka, divadelní
představení „Malá pohádka o velkém čarování“. A hlavně dárky
pod stromečkem.
V měsíci lednu jsme si udělali výlet do Vysokého Mýta, kde
jsme navštívili výstavu „Rozumíte zvířatům?“. Pro děti byl
zážitek i to, že se svezly vlakem.
S předškolními dětmi jsme si byli prohlédnout prostory ZŠ. Děti
mohly nahlédnout i do vyučovací hodiny.
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Pátek 2.3.2007, 20.00 h
Ples Nemocnice Litomyšl
- hraje skupina COMBO 2
- bohatá tombola, občerstvení, předtančení

Akce plánované na březen
Základní škola a Mateřská škola v Čisté
srdečně zve všechny,
kdo se rádi baví
na

Sobota 3.3.2007, 20.00 h
Ples H.R.G., s.r.o. Litomyšl
- hraje skupina VEPŘO KNEDLO ZELO
- bohatá tombola a občerstvení

Music club Kotelna Kpt. Jaroše 1129, Litomyšl, 570 01,
10. 3. 2007 od 14:00 v Kulturním domě v Čisté
Čeká Vás předtančení, hudba, soutěže a bohatá tombola

tel.: 461 615 297, www.mckotelna.cz
Pátek 2.3.2007, 20.00 h
DESET OČÍ
Koncert + rockotéka


Dne 25. března 2007 se bude v zasedací místnosti
Obecního úřadu konat VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Pozvány budou
všechny děti narozené v naší obci během roku 2006.

Středa 7.3.2007, 20.00 h
Dance party
Do 21.00 h vstup zdarma!
Pátek 9.3.2007, 20.00 h
Minus 123 min.
Koncert + rockotéka



Pozvání pro seniory
Rada pro občanské záležitosti si dovoluje
pozvat na
POSEZENÍ ČISTECKÝCH SENIORŮ,
které se bude konat v neděli 11.března 2007 od
13.30 v Kulturním domě v Čisté.
Program: vystoupení tanečního kroužku pod
vedením paní Radky Kleinerové, beseda
Policií ČR
K tanci a poslechu bude hrát pan Král z
litomyšlské skupiny BEKRAS

Zámecký pivovar Jiráskova 133, Litomyšl, 570 01, tel.:
461 612 575, www.smetanova-litomysl.cz
Čtvrtek 15.3.2007, 19.30 h
Ro(c)kování s Jiřím Černým – ČECHOMOR
Večer hudby a povídání se známým hudebním kritikem a
publicistou. Tématem večera bude František Černý a skupina
Čechomor, ale také Jiří Břenek a 1. Českomoravská nezávislá
hudební společnost.

Hostinec U Černého orla – sál B.Němcové 177,
Litomyšl, 570 01, tel.: 461 615 778
Sobota 3.3.2007, 20.00 h
Ples FC Sokol Tomyho
- hraje skupina MIX
- vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek v knihkupectví
Paseka
- info: tel. 737 192 606, FC Sokol Tokyjo


V měsíci březnu bude jako každoročně
SDH Čistá pořádat zájezd do Prahy spojený
s návštěvou Matějské pouti. Přesný termín a
další informace budou upřesněny vyhlášením
v místním rozhlase.

Mateřské centrum Smetanovo náměstí 51, Litomyšl, 570
01
Sobota 3.3.2007, 13.00 – 19.00 h
Kurz masáže dětí a kojenců
kurz má omezený počet účastníků, nutno se přihlásit předem

Kam v březnu za kulturou v Litomyšli
Smetanův dům Komenského náměstí 402, Litomyšl, 570

Kino SOKOL

01, tel.: 461 613 239, www.litomysl.cz/sd
Čtvrtek 1.3.2007, 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy
11. lekce

čt 1.3.2007,pá 2.3.2007, 19.30 h
DÉJÁ VU
Film USA.Co když je to něco víc než jen váš pocit?
Hrají: Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton aj.
Režie: Tony Scott, podtitulky, 130 min.
Vstupné 65 Kč, Ml. do12let nevhodný -->
neděle 4.3.2007, 19.30 h
JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
Film ČR. Co všechno se může odehrát během jedné noci, v
jednom městě? Povídkový celovečerní animovaný film.
Režie: Jan Balej, 80 min. Vstupné 65 Kč, Mládeži přístupno
pondělí 5.3.2007, 19.00 h
Diashow: TAJEMSTVÍ POUŠTĚ
Strhující diashow rakouské dvojice Kateřiny a Miloše
MOTANI plná barev, tvarů, světla a slunce, promítána
nejmodernější technikou s živým komentářem a doprovázena
emotivní hudbou. Úchvatné fotografie ze známých i odlehlých
částí Kalifornie, Nového Mexika, Arizony a Utahu, ze kterých
poznáte, jak rychle dovede poušť vyvolat závislost, které se
mnozí nezbaví po celý život ... Vstupné: 100,út 6.3.2007, st 7.3.2007, čt 8.3.2007,pá 9.3.2007, 19.30 h
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Film ČR. Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle
slavného románu Bohumila Hrabala. Hrají: O. Kaiser, Ivan
Barnev, M. Lasica aj.Režie a scénář: Jiří Menzel , 120 min.
Vstupné 70 Kč, Ml. do 12let nevhodný -->
neděle 11.3.2007, 17.00 h

Pátek 2.3.2007, 20.00 h
Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl (S4.B)
Maturitní ples
Úterý 6.3.2007, 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy
12. lekce (nácvik na Věneček)
Čtvrtek 8.3.2007, 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy
13. lekce – Věneček (hraje COMBO 2)
Pátek 9.3.2007, 20.00 h
Ples HC Litomyšl
Ples hokejistů
Pátek 16.3.2007, 20.00 h
Ples VOŠP Litomyšl
Maturitní ples

Lidový dům Bělidla 392, Litomyšl, 570 01, tel.:
461 619 183, www.lidovy-dum.cz
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SPLÁCHNUTEJ
Film V.Británie.Někdo skončí tam dole. Animovaná komedie
pro každého.Režie: David Bowers, Sam Fell, český dabing, 90
min. Vstupné 35 Kč -->
neděle 11.3.2007, 19.30 h
NOC V MUZEU
Film USA.Všechno ožije. Hrají: Ben Stiller, Robin Williams aj.
Režie: Shawn Levy, podtitulky, 105 min.
Vstupné 60 Kč, Mládeži přístupno -->
út 13.3.2007,st 14.3.2007, 19.30 h
KVASKA
Film ČR. První český film ze zákulisí muzikálu !!! Od režisérky
muzikálových hitů KRYSAŘ a TAJEMSTVÍ !!! S původní
hudbou Daniela Landy !!! Hrají: Lucie Vondráčková,Jiří Korn,
R. Hrušínský, Filip Tomsa Režie: Mirjam Landa, 105 min.
Vstupné 60 Kč, Ml. do12let nevhodný -->
čt 15.3.2007, pá 16.3.2007, 19.30 h
BORAT
Nakoukání do americké kultury na objednávku slavného
kazašského národu. Film USA.Hrají: Sach Baron Cohen, Ken
Davitian, Pamela Anderson (hraje sama sebe) Režie: Larry
Charles, podtitulky, 85 min. Vstupné 55 Kč. Ml. do 15let
nevhodný -->
neděle 18.3.2007, 19.30 h
TAXIDERMIA
Film Maďarsko/Rakousko.Projekt 100. Provokativně ohavný
film „ adrenalinové“chování,dovedné do absurdní nadsázky.
Režie: György Pálfi, 90 min. Vstupné 60 Kč Ml. do12let
nevhodný
út 20.3.2007 st 21.3.2007, 19.30 h
KRVAVÝ DIAMANT
Film USA. Dali byste za něj cokoliv…
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jenifer Connelly aj.
Režie: Edward Zwick, podtitulky, 140 min.
Vstupné 65 Kč. Ml. do15let nevhodný -->
čt 22.3.2007, pá 23.3.2007, 19.30 h
APOCALYPTO
Film USA. Byl jejich osud předurčen? Hrají: Rudy
Youngblood,
Dalia Hernandez, Mayra Serbulo aj. Režie: Mel Gibson,
podtitulky, 130 min. Vstupné 65 Kč. Ml. do15let nevhodný -->
neděle 25.3.2007, 17.00 h
HAPPY FEET
Film USA. Tučňák Brumla je skvělý tanečník ale nejhorší
zpěvák na světě. Režie: George Miller, český dabing, 105 min.
Vstupné 35 Kč -->
neděle 25.3.2007, 19.30 h
MY DVA A KŘEN
Film USA. Byli by ideální pár. Kdyby nebyli tři.
Hrají: Kate Hudson, Owen Wilson, Michael Douglas aj.
Režie: Anthony Russo, Joe Russo, podtitulky, 105 min.
Vstupné 55 Kč. Ml. do12let nevhodný -->
pondělí 26.3.2007, 9.30 h
KUŤÁSEK A KUTILKA
Pásmo dětských pohádek pro nejmenší.
Vstupné 20 Kč
út 27.3.2007 st 28.3.2007, 19.30 h
PRÁZDNINY
Film USA. Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život.
Hrají: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law aj.
Režie: Nancy Meyers, podtitulky, 130 min.
Vstupné 60 Kč, Ml. do12let nevhodný -->
čt 29.3.2007, pá 30.3.2007, 19.30 h
SAW 3
Film USA.
Budete omdlévat hrůzou.
Hrají: Tobin Bell, Shawnee Smith, Dina Meyer aj.
Režie: Darren Lynn Bousman, podtitulky, 105 min.
Vstupné 65 Kč. Ml. do18let nevhodný -->

„Týden opravdových plen“
Dne 8.3.2007 v 10.00 hod. proběhne v zasedací místnosti
Obecního úřadu prezentace ekologických výrobků: kalhotkové
plenky z přírodních materiálů šetrné k miminku, životnímu
prostředí i peněženkám a další výrobky firmy Poponini a dále
ekologické prací a čistící prostředky firmy Missiva.
Akce je podpořena z EU programu Transition Facility 04
Nadace ROS a MPO.

Služby stomatologů
Termín
LSPP
3. - 4.
3.
10. 11. 3.
17. 18. 3.
24. 25. 3.
31. 3. 1. 4.
7. - 8.
4.

MUDr. Příjmení

Jméno

Adresa ZZ
Polička,
Janáčkova 523
MUDr. Kašparová Leona
Dolní Újezd
MUDr. Kočí
Jiřina
838
Bystré, nám.
MUDr. Kopecká
Eva
Na Podkově 25
Polička,
MUDr. Kossler
Pavel
Haškova 445
Polička,
MUDr. Kosslerová Jitka
Haškova 445
Litomyšl,
MUDr. Králová
Zdena
Družstevní 69
Litomyšl,
Mariánská
9.4. MUDr. Krpčiar
Patrik
1137
14. Polička,
15. 4. MUDr. Kučerová Marta
Smetanova 55
Litomyšl,
21. Mariánská
22. 4. MUDr. Oliva
Vladimír 1137
28. Litomyšl, ul. 9.
29. 4. MUDr. Pokorná
Jana
Května 809
Litomyšl, Kpt.
1.5. MUDr. Procházka Pavel
Jaroše 404

Ambulance oddělení dětí a dorostu
Ambulance dětského oddělení v Litomyšli nadále
ordinuje i pro všechny nemocné s náhlým
zhoršením zdravotního stavu v rozsahu
pohotovostní služby pro děti a dorost. Ošetřuje
všechny pacienty ve věku 0-19 roků bez rozlišení
místa bydliště.
Pracovní doba:
Všední dny:
15.30 – 7.00
So, Ne a svátky: nepřetržitě
Doporučujeme nemocným s odkladnými stavy, aby
o víkendech a svátcích NEPŘICHÁZELI
K OŠETŘENÍ V DOBĚ OD 7.00 DO 11.00HOD.
Lékař slouží i pro lůžkové oddělení a v tuto dobu
vykonává vizity.
Závažné stavy budou ošetřeny přednostně.

SVĚTOVÝ DEN VODY
Čistička odpadních vod, Litomyšl

Poplatek za ambulantní ošetření se neúčtuje.

22.3.2007
Den otevřených dveří na městské čistírně odpadních vod v
Litomyšli.
Kontakt: +420 461 653 270, Martina Červinková, Město
Litomyšl
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Telefon
461724559
461631126
606182715
461724369
461724369
461614727

461619670
461724635

461614614
461615414
461612733

Knihovna
Knihovna bude otevřena v tyto dny:
14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.
vždy od 15 do 17 hod.
O případných změnách budete informováni.
Nashledanou se těší knihovnice V. Quaiserová

Luštitelský koutek
Rozšíření železa v Řecku
Staří Řekové znali železo již v pozdně heladském období.
Železné nástroje přivodily znatelný pokrok ve všech způsobech
obživy obyvatelstva. Zvláště některá řemeslná odvětví rozšířila
už v 7. stol. př. n. l. množství i jakost vyráběných předmětů.
Bylo to např. kovářství (používající dvojitých dmýchacích
měchů, kleští a soustruhu), hrnčířství (zhotovující veliké
hliněné nádoby, v nichž se pro nedostatek dřeva uchovávaly a
dopravovaly zemědělské plodiny a výrobky), tkalcovství
(užívající horizontálních stavů místo dřívějších vertikálních) aj.
Řemeslná výroba dodávala především běžné ... (viz první
tajenka) a neomezovala se jen na přepychové předměty určené
pro vládnoucí třídu, jak tomu bylo v otrokářských despociích.
V Athénách byly při vykopávkách v roce 1949 nalezeny v
jednom hrobě různé ... (viz druhá tajenka) ze druhé poloviny
10. stol. př. n. l.: dlouhý meč, dva hroty oštěpů, dva nože,
široká sekera či dláto, teslice, udidla se zubci, úzký řezák a
kousek petlice. Hrob pravděpodobně patřil nějakému
athénskému kováři. Ještě časteji se se železnými předměty
setkáváme v nálezech z 9. stol. př. n. l.

Česká pošta
Česká pošta s.p.
569 56, Čistá 314
Tel.: 461 634 118
Otevírací hodiny: aktuální od 1.3.2007
pondělí:
8:00 - 9:30
13:15 15:15
úterý:
8:00 - 9:30
zavřeno
středa:
8:00 - 9:30
13:45 - 16:30
čtvrtek:
8:00 - 9:30
13:15 15:15
pátek:
8:00 - 9:30
13:15 - 15:15

Miloslava Pavlišová – kadeřnictví, holičství
Po – Út 8.00-17.00
(provozovna v areálu Nemocnice Litomyšl, značeno od vstupu do
areálu)
St – Pá
možnost docházky domů
objednání na tel: 603 343 776, 461 634 220

VODOROVNĚ: A. První tajenka. - B. Polévkový knedlíček;
nevyřízený spis; draví ptáci; Chaplinův film. - C. Primát;
jihoamerický hlodavec; nejstarší útvar druhohor; mužské
jméno. - D. Obilniny; obec ve Východočeském kraji;
podbradek. - E. Hon; hořké žaludeční léky; jihoamerická
mince; zde. - F. Dívčí jméno; alkaloid obsažený v čaji; saň;
opravna lodí. - G. Druhá tajenka.
SVISLE: 1. Svazek obilí; nepravda. - 2. Obuvnické lepidlo;
divadelní úloha. - 3. Označení našich letadel; hornické lešení. 4. Dráha; značka teluru. - 5. Vodní tok; hranice. - 6. Nejvyšší
karty; bratrovrah. - 7. Značka cigaret; umělecký zájezd. - 8.
Seveřanka; římskými číslicemi 505. - 9. Oční duhovka
(slovensky); říká se, že... - 10. Špatnosti; Shakespearův hrdina.
- 11. Značka bismutu; část NSR. - 12. Kolem; značka decibelu.
- 13. Obilovina; proud. - 14. Řecké pohoří; popelářské vozy.

Kadeřnictví Betlachovi
Út
12.30 – 17.00
St
12.30 – 17.00
Čt
8.30 – 15.00
Pá
8.30 – 14.00
Objednání na tel. 461 634 812, 608 551 809

Něco pro děti
Dětská křížovka s obrázky
ŘEŠENÍ TAJENKY:
YKBORÝV ÉNZELEŽ, ÍŽOBZ ÍNBEŘTOPS

1.

Kontakty na redakci:
Petra Vojáčková, mobil: 724 058 142,
e-mail: petravojackova@seznam.cz
Mgr. Martina Simonová, mobil: 608 554 490,
e-mail: martinasimonova@seznam.cz
Bohumil Pavliš, mobil: 777 634 903,
e-mail: obec.cista@iol.cz
Obecní úřad Čistá, tel,záznamník fax: 461 634 903
www.cista.info
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