4/2007
Z důvodu velmi malého zájmu občanů o rozhodování o znaku Obce Čistá byl
Zastupitelstvem obce Čistá schválen jako nejzdařilejší uvedený návrh znaku. Autor
návrhu pan Mgr. Pakosta bude jednat a připravovat jeho schválení a přidělení
obecního symbolu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Při rozhodování se
vycházelo především z názoru občanů, které zazněly na informativní schůzce
konané dne 12. 7. 2007.

Konalo se…
Den dětí
Dne 30. června pořádal Sbor pro občanské
záležitosti za finanční podpory Obecního úřadu
Den dětí. Akce se konala na místním fotbalovém
hřišti. Pro děti byla připravena spousta zajímavých
soutěží, za které byly po zásluze odměněny. Na
závěr akce připravil místní Sbor dobrovolných
hasičů pro malé i velké pěnu.
Celá akce sklidila velký úspěch, zúčastnilo se jí
kolem 80 dětí, jak místních tak přespolních.
Nezapomeňte, že dne 31. srpna se bude konat od
16.00 hod. na fotbalovém hřišti další akce s názvem
„Putování za čisteckým grošem“.

poztrácená písmenka, ze kterých potom složily celý
název. Název pak zdobil chatu po celou dobu trvání
tábora. S každou pohádkou byly pak spjaty určité
úkoly, které bylo zapotřebí splnit. Posledním
úkolem bylo vždy najít nebo „vysvobodit“ klíč, aby
mohla být pohádka patřičně uzamknuta a oddělena
od spletice ostatních pohádek. Také měly často za
úkol přijít i na název pohádky další, kterou pak
vysvobozovaly následující den. Během tábora se
plnila nejen celotáborová hra, ale také se
uskutečnilo několik výletů. Byl to výlet na
Perníčky, Zkamenělý zámek, celodenní výlet na
Devět skal, k rybníku Milovy a dále děti navštívily
muzeum hasičů v Přibyslavi. Také nechyběla stezka
odvahy, „bojovka“ jen pro starší oddíl a několik
táboráků, u kterých, ač bez nástrojů, se všem pěkně
zpívalo. Protože bylo hezké počasí, mohli se
táborníci i koupat. V parných dnech využili rybníka
vedle tábora a zahráli si i Mokrou Olympiádu, u
které se nejen děti, ale i vedoucí dobře bavili.
Z tábora
účastníci
odjížděli
s krásnými
vzpomínkami na hry i kamarády dne 18. srpna.
připravila Pavlína Lopaurová

Tábor mladých hasičů
Tábor Březiny 2007 pořádala SDH Čistá společně
s SDH Udánky a velice se vydařil. Z Čisté jelo
devět dětí a čtyři vedoucí. Celkem se tábora
zúčastnilo 27 dětí, šest vedoucích, hlavní vedoucí
tábora, kuchařka a zdravotník. Nástupní den byl 11.
srpna 2007. Děti přijely řádně natěšené a tak se
mohla hned začít plnit celotáborová hra. Letos měla
heslo: Z pohádky do pohádky. Děti měly za úkol
během jednoho týdne vysvobodit ze spletice
známých pohádkových příběhů pohádky :
Perníková
chaloupka;
Dlouhý,
Široký
a
Bystrozraký; Jezerní královna; Šípková Růžena a
Večerníčky. Jejich prvním úkolem ale bylo příjít na
to, co bude „celotáborovkou“. Musely v lese najít
Uzávěrka dalšího čísla bude 20. října 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady nebo
na Obecní úřad.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Webové stránky
Upozorňujeme občany, že si na webových
stránkách obce Čistá mohou aktivovat
emailové zasílání novinek z Obce.

Rekonstrukce školy
V době prázdnin probíhá na naší základní
škole
dlouho
plánovaná
rekonstrukce.
Kompletní opravou prochází sociální zařízení a
šatny. Probíhá přístavba na místě zbourané
dřevěné kůlny, kde bude vytvořen prostor pro
keramickou dílnu, knihovnu, školní klub.
Náklady stavby dosáhnou téměř 3 mil. Kč.
V souvislosti s probíhajícími stavebními
pracemi bude provoz školy v prvních dnech
školního roku mírně omezen.
Děti, nemusíte se obávat, že by z důvodu
stavby došlo k prodloužení prázdnin. Už teď
se na vás paní učitelky moc těší!

Oprava silnice
Od května tohoto roku provádí firma Profistav
s.r.o. Litomyšl tolik potřebnou opravu
komunikace a opěrné zdi u Dolní zastávky.
Celkové náklady na
realizaci stavby
překročily 4 miliony Kč. Investorem stavby je
Pardubický kraj. V měsíci září má být stavba
dokončena a sloužit plně svému účelu.
Úpravou projdou také okolní pozemky a zeleň.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu
Dne 19. září 2007 bude odborná firma odvážet
k nezávadné likvidaci nebezpečný odpad
z domácností.
16:00 zastávka U Pily
16:15 prostranství U Chlebounů
16:30 prostranství u Pošty
16:45 prostranství před OÚ
17:00 prostranství za domem č.p. 18 (Filip ml.)
17:15 křižovatka za řekou u Briolů
Příští svoz proběhne až na jaře 2008!

Příprava výstavby kanalizace
V příštích dnech navštíví všechny domácnosti
v obci pověření pracovnici firmy JAFIS
Litomyšl, která zpracovává projektovou
dokumentaci „Odkanalizování obce Čistá“.
Projektanti se prokáží pověřením Obecního
úřadu. Návštěvy budou probíhat především

v odpoledních hodinách a o sobotách. Všichni
občané budou před těmito návštěvami ještě
informováni letákem.
Cílem návštěv je shromáždění maximálního
množství informací o skutečném stavu
kanalizace a jejím umístění v jednotlivých
domech. Tyto informace poslouží k
optimálnímu návrhu trasy nově budovaných
kanalizačních přípojek. Připravovaný projekt
vůbec neposuzuje současný stav a úroveň
odvádění, čistění a likvidace odpadních vod.
Prosíme tedy občany, aby podali opravdu
skutečné informace o řešení jejich kanalizace
(nemusíte se obávat ani zmínit případné
vypouštění odpadních vod do řeky, jejich
likvidaci nevhodným způsobem, apod.) .

Pijte vodu z vodovodu
Podle deníku Dnes má voda z kohoutku často
lepší kvalitu než voda balená. Rozhodující je,
odkud k vám do vodovodu přišla.
Do Čech vtrhlo horké léto a lékaři radí
nezapomínat pravidelně doplňovat tekutiny.
Zamysleli jste se ale někdy nad tím, jakou
vodu pijete a proč? Kupujete vodu balenou,
berete ji ze studně nebo si ji natáčíte přímo
z kohoutku?
Nové ekologické trendy se kloní jednoznačně
k té poslední variantě. Miliardy pet lahví
zamořují náš svět, a i přes krásné reklamy plné
přírody, zvířat a vodopádů jde právě o životní
prostředí, které systematicky ničí.
V loňském roce se vypilo v ČR 875 milionů
litrů balené vody. Velký vliv na kupující má
právě výše zmíněná reklama, ale podle
průzkumů veřejného mínění se k ní lidé kloní
zejména proto, že nedůvěřují vodě z vodovodu.
Mají pocit, že balená voda je kvalitnější. Je to
ale skutečně tak???
Asi bychom se nad tímto článkem měli všichni
zamyslet. Proč právě my, my kteří máme
možnost pít dobrou vodu z vodovodu, jejíž
kvalita je pravidelně a důsledně sledována,
kupujeme vody balené? A i když je voda v naší
obci od 1. 7. 07 „zdražená“ z 10 Kč na 11 Kč
za m3, je to stále v porovnání s vodou balenou
nesrovnatelně výhodnější. Pokud bychom
vycházeli z průměrné ceny balené vody 6 Kč
za 1l, došli bychom k částce 6000 Kč/m3. A to
nezvažujeme náklady na likvidaci pet lahví.
A to je opravdu rozdíl, nezdá se vám?
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Vodné za 1.pololetí r. 2007
Od 3. září jsou na Obecním úřadě v Čisté
k vyzvednutí složenky k úhradě vodného za 1.
pololetí r. 2007. Úhradu bude možné provést
také v hotovosti přímo na OÚ nebo dojednat
platbu převodem.
Splatnost vodného za období leden – červen
2007 byla stanovena na 30. září 2007.
Ptačí chřipka
Dne 13. 8. skončila platnost nařízení Krajské
veterinární správy č. 4/2007 k výskytu ptačí
chřipky, kterým byla obec Čistá zařazena do
pásma s omezením.
Kácení stromů
Od 1. 11. začne období vegetačního klidu, to je
nejvhodnější doba k úpravě zeleně a
případnému kácení stromů. Žádáme tímto
občany, aby si případné kácení stromů již
dopředu promysleli a včas podali na Obecním
úřadě žádost „povolení kácení“. Na vyřízení
žádosti má Obecní úřad 30 dní, ve složitých
případech 90 dní.
NABÍDKA PRO SENIORY
Denní stacionář pro seniory na Dukelské ulici
čp. 750, v Litomyšli v Jindrově vile nabízí
seniorům z Litomyšle a okolí vlídné a
bezpečné prostředí po dobu, kdy během dne
nemohou zůstat doma sami, v době kdy
například jejich blízcí odejdou pracovat.
Každý den (od 6. do 21. hodiny) včetně
víkendu a svátku zde mohou pobýt mezi svými
vrstevníky, dozvědět se něco nového, zkusit
něco vytvořit, zacvičit si a zazpívat, popovídat
si u kávy...sníst něco dobrého a pak se zase
vrátit domů, mezi své blízké. Kolektiv
pracovníků jim poskytuje zázemí a podporu v
činnostech a v péči o vlastní osobu, které
senioři samostatně nezvládnou, např. se zde
mohou s jejich pomocí osprchovat a nechat si
vyfoukat vlasy; po obědě si odpočinout na
lůžku.
Návštěvníkům Denního stacionáře je k
dispozici veliká zahrada kolem Jindrovy vily i
se zastřešenou terasou s pohovkami.
V pracovní dny (od 7. do 15. hodiny) lze pro
dopravu do a ze stacionáře využít služeb
pečovatelské služby Centra sociální pomoci
města Litomyšle, která může samotnému
člověku i pomoci se z domu vypravit.
Dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. číslech
Denního stacionáře pro seniory a Respitní péče
Jindra, FCH Litomyšl: 461 616 106, 731 598
890. M. Kovářová

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve
spolupráci s Obecním úřadem
VYHLAŠUJE
3. H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničkyvše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů
a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT
NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken,
kabáty
dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí.
Sbírka se uskuteční :
dne: 25. - 27. října 2007
čas: 10.00 – 17.00 (25. a 26. 10.), 8.00 – 14.00
(27. 10.)
místo: budova bývalé hasičské zbrojnice (vchod
knihovny)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá OÚ na tel. 461 634 903
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800,
224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární
organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává
práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu
práce. Více na www: diakoniebroumov.org

Změna územního plánu obce Janov
Na úřední tabuli Obecního úřadu je zveřejněn
návrh zadání změny č.1 územního plánu obce
Janov. Předmětem změny je vymezení lokality
pro výstavbu 2 věží větrných elektráren.
Lokalita se nachází v těsné blízkosti hranic
katastrálních území obcí Čistá a Janov.
Případná výstavba může mít tedy vliv také na
krajinný ráz naší obce.
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Podpora volnočasových aktivit dětí a
mládeže v obci
Jednou
z hlavních
priorit
současného
Zastupitelstva obce je podpora zdravého
rozvoje osobností dětí a mládeže. Také proto
byla na poslední schůzi schválena přesná a
srozumitelná pravidla finančních příspěvků na
nejrůznější aktivity.
O finanční podporu může v podstatě požádat
kdokoli, kdo se nějakým způsobem zabývá
organizováním efektivního využití volného
času mladých. Konkrétně jde samozřejmě o
základní a mateřskou školu, dále pak o
oficiální spolky jako TJ Sokol nebo Sdružení
dobrovolných hasičů. V neposlední řadě se
podpora týká i neoficiálních kroužků a aktivit.
Do přesných pravidel lze nahlédnout jednak na
webových stránkách obce v rubrice Obecní
úřad Čistá odkaz Zápisy a usnesení a jednak
na obecním úřadě. Lze požadovat příspěvky na
podporu činnosti, na podporu konání akce a na
vybavení.

Společenská kronika za červen a červenec
Životní jubilea:
V těchto měsících oslavili svá životní jubilea tito
spoluobčané:
50 let: Brokeš Vladimír
Čapek Zdeněk
Černý Jaroslav
Lipavská Zdeňka
Nováková Jiřina
60 let: Hladíková Marie
75 let: Dohnalová Marta
86 let: Pavlišová Marie
Všem výše zmíněným gratulujeme!
Rozloučili jsme se:
Kadidlová Marie
Upřímnou soustrast
Narodili se:
Radim Zölfl, Natálie Kmošková, Natálie
Navrátilová, Rozálie Rambousková
Novým občánkům přejeme do života hodně zdraví
a štěstí!

Rada obce Čistá
Rada se v uplynulém období sešla celkem
třikrát:
9. července
Jediným bodem programu bylo přidělení
nájemního bytu.
30. července
RO se kromě přípravy na jednání
Zastupitelstva obce zabývala:
- stanoviskem obce ke změně územního
plánu obcí Javorník a Janov
- dopisem společnosti ČEZ obnovitelné
zdroje týkající se výstavby větrných
elektráren v obci
- žádostmi obce o dotace z programu
Obnovy venkova na r. 2008
- návrhy znaku a praporu obce
- stížnostmi obyvatel (stav koryta
Loučné, příjezd k pozemkům)
- oslavami 130 let SDH, které
proběhnou společně se setkáním
rodáků
- majetkoprávními záležitostmi např.
průběhem restitučního soudního řízení,
žalobou Svazku obcí Zelená energie
- oznámení
o
ukončení činnosti
kronikářky obce
8. srpna
RO se zabývala přípravou 7. zasedání ZO,
především přípravou projektu s pracovním
názvem „Revitalizace centra obce“. Projekt by
měl zahrnovat opravu KD; výstavbu
víceúčelových sportovních hřišť včetně
parkovišť, cesty, atd..; oprava kostela; hřbitova
a souvisejících památek; okolí školy.

Zastupitelstvo obce Čistá
Zastupitelstvo se sešlo ke své schůzi 20. srpna,
schůze se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a
zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
• zprávu o kontrole usnesení
• organizaci Sboru pro občanské
záležitosti
• organizaci redakční rady Občasníku a
webových stránek obce
Zastupitelstvo dále schválilo:
• omezení provozu KD v zimních
měsících s ohledem na špatný
technický stav střechy
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•










zadání
architektonické
studie
„Revitalizace centra obce“ projekční
kanceláři Ing. Banzet
• usnesení týkající se návrhu znaku a
praporu obce
rozpočtová opatření, která se týkala
především:
• příjmu dotace na nákup požární
techniky
• výdajů na rozvojové projekty obce
pravidel na poskytování příspěvku na
zájmovou činnost dětí a mládeže
prodeje pozemků na výstavbu nových
rodinných domků
nájmu garáže
koupě pozemků cesty
záměru prodeje části pozemku p.č. 466
schválení žádosti obce o dotace
z programu Obnovy venkova na r. 2008

Úplné znění zápisu ze schůze a usnesení je
zveřejněno na úřední tabuli a webových
stránkách obce.

Příští schůze zastupitelstva obce se bude
konat dne 8. 10. 2007 v zasedací místnosti
OÚ.
Schůze zastupitelstva obce je vždy veřejná,
účast občanů je tedy velmi žádoucí.
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SPOLKY
Zájmová dobrovolná činnost – SDH Čistá
Hasiči jsou nejdůvěryhodnější
Hasičům v evropském měřítku vyslovilo důvěru 95%
respondentů. Také v Česku je nejdůvěryhodnější
profesí hasič, svůj hlas mu dalo 97% dotázaných,
následují piloti s 95%, zdravotní sestry s 88% a lékaři
s 82%. První pětici uzavírají učitelé s 80%.
Celkem se průzkumu zúčastnilo 44679 respondentů.
V Česku bylo rozesláno 13500 dotazníků.
PYRO ČR ´07, Přibyslav 8. - 9. září 2007
Setkání 300 požárních automobilů, řidičů, strojníků a
osádek z České republiky a zahraničí.
Doprovodný program:
 volná prohlídka hasičské techniky
 koncert Hasičské dechovky
 vystoupení rockové skupiny Šatlava
 ukázka hašení požáru z vrtulníku
 příjezd motorkářů – Přibyslavské motodění
 ukázka hašení 100 let starou paní stříkačkou
 vyhlídkové lety nad Českomoravskou
vysočinou
 zapálení vatry – ohňostroj
Čistečtí hasiči budou přitom!
Za SDH Čistá připravil pan A. Maiwald st.

JPO III. – OÚ Čistá (výcvikový rok 2007)
V uplynulých dvou měsících byla naše výjezdová
jednotka hasičů přivolána hned k několika případům:
• Dne 28. 6. v dopoledních hodinách došlo
v Litomyšli na Moravské ulici ke vznícení
kamionu.
• Dne 6. 7. kolem 17.30 hodin byl oznámen
požár bytu v panelovém domě v Litomyšli,
směr Osík. Majitelé nechali zapnutou troubu
a odešli z domu. Díky rychlé reakci
sousedů, nedošlo k poškození bytu (shořelo
pouze maso v pekáči).
• Dne 28. 7. v 19.20 hodin zasahovali naši
hasiči při odstraňování spadlého stromu
v Litomyšli – Vodní Valy. Jednalo se strom
starý přes 250 let.
• Dne 3. 8. v podvečerních hodinách začal
v Trstěnici směrem na Vysoký Les hořet lis
na slámu. Požár se začal rozšiřovat po
okolním poli, proto museli zemědělci okolí
požáru oborat, aby zamezili jeho dalšímu
rozšíření.
• Dne 8. 8 kolem poledne došlo ke vznícení
jednoho
elektromotoru
na
Čistírně
odpadních vod v Litomyšli.
Členové výjezdové jednotky byli v červenci
požádáni o třídenní technickou pomoc při
dekontaminaci areálu Zemědělského družstva
v Netřebech, které bylo postiženo ptačí
chřipkou.
Za JPOIII. Petra Vojáčková

TJ SOKOL Čistá
Rozpis zbývajících fotbalových zápasů na
podzim 2007
Okresní přebor - muži
Domácí
Hosté
Čistá
Jevíčko
Čistá
Radiměř
Čistá
Bystré
Mladějov Čistá
Čistá
Jaroměřice
Kamenná Čistá
Horka
Čistá
M.
Trnávka
Dlouhá
Čistá
Loučka
Čistá
Cerekvice
n.L.
Janov
Čistá
Čistá
Linhartice
Okresní přebor - dorost
Domácí
Hosté
Čistá
Boršov
Čistá
Radiměř
Čistá
Bystré
Čistá
Čistá
Jaroměřice
Kunčina
Čistá
Čistá
M. Trnávka
Vendolí
Čistá
Čistá
Třebářov
Čistá
Čistá
Chornice
Okresní soutěž - žáci
Domácí
Hosté
Čistá
Opatov
Hradec n. Čistá
S.
Čistá
Březová n.
S.
Čistá
Radiměř
Jedlová
Čistá
Opatov
Čistá
Čistá
Hradec n.
S.
Březová
Čistá
n. S.
Čistá
Radiměř
Čistá
Jedlová

Kdy
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.

V kolik
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30

Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO

6. 10.

16:00

SO

13. 10.

16:00

SO

20. 10.

15:30

SO

27. 10.
3. 11.

14:30
14:00

SO
SO

Kdy
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.
3. 11.

V kolik
14:30
14:30
14:30
14:00
14:00
14:00
13:30
13:30
13:00
12:00
11:30

Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Kdy
26. 8.
1. 9.

V kolik
10:00
10:00

Den
NE
SO

9. 9.

10:00

NE

16. 9.
22. 9.
29. 9.
7. 10.

10:00
10:00
14:30
10:00

NE
SO
SO
NE

13. 10.

10:00

SO

21. 10.
28. 10.

10:00
10:00

NE
NE

Uzávěrka dalšího čísla bude 20. října 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady nebo
na Obecní úřad.

Akce plánované na příští měsíce:
Sbor pro občanské záležitosti obce Čistá srdečně zve
všechny děti, mládež i dospěláky na …

které se bude konat v pátek 31. 8. 2007
od 16,00 hodin na místním fotbalovém hřišti.
Přijďte si zasoutěžit o „čistecké groše“, za které si
v bazárku cen můžete vybrat co je Vám libo.
Na trase měřící bezmála dva kilometry budou
pro malé i velké účastníky připraveny zajímavé
vědomostní a sportovní úkoly. Odpočinout si poté
můžete při táborovém ohni, hudbě a zpěvu.
Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté
zve občany na
MEMORIÁL VLADIMÍRA TAUERA,
který se bude konat 15. 9. 2007 od 13.00
na hřišti TJ Sokol Čistá.
Sbor pro občanské záležitosti bude
dne 23. 9. 2007
pořádat letos již třetí
Vítání občánků.
Pozvány budou všechny děti narozené
v období květen – srpen 2007.

Kam v září a říjnu v Litomyšli
V září doporučujeme:
Klášterní zahrady
čtvrtek 6. 9. 2007, 17.00 h
POSEZENÍ S LITOMYŠLSKOU
JEDENÁCTKOU - BEKRAS
Již 3. sezónu pro dobrou náladu posezení s
dechovkou. Vstup zdarma.
pořádá Dechový orchestr Litomyšlská jedenáctka BEKRAS
Evropské školící centrum
úterý 4. 9. 2007,
Seminář: "Chyby současného školství, osobnost
učitele a osobnost žáka, problémy v současné
škole"
- přednáší dr. Pekařová
- v rámci projektu "Celoroční interaktivní program
primární prevence pro učitele a rodiče"
- bližší info a přihlášky podá paní Mgr. Milada
Nádvorníková, vedoucí odboru školství, sportu a
volného času MÚ Litomyšl (tel. 461 653 350, e-mail:

milada.nadvornikova@litomysl.cz)
pořádá Město Litomyšl
Primátorská hráz
sobota 1. 9. 2007, 14.00 h
Orion cup EXTREME motoshow 2007
- desátý ročník
Uvidíte salto přes hráz, Petra Kuchaře, Petra Piláta,
trial show Mirka Lisého a Pavla Baláže, skok přes
auta Jana Fraňka. Moderuje Zdeněk Izer.
Doprovodný program: dětské soutěže, pouťové
atrakce, pivní spartakiáda, závody na pitbike, soutěž v
pojídání párků, nejhezčí motorkářka, nejhezčí
motorka.
Večerní program od 18.00 h: koncerty skupin Walda
Gang, Rammstein revival, Judast Priest revival a Red
Hot Chilli Peppers revival. Slosování vstupenek a
velkolepý ohňostroj.
Celodenní vstupné 100 Kč, děti do 12-ti let zdarma.
pořádá ORION-RACING TEAM s.r.o.
V říjnu doporučujeme:
Galerie Café Bar v hotelu SOFIA
sobota 26. 5. 2007 - středa 31. 10. 2007, denně od
10.00 do 20.00 h
Sergej Iščuk: Spirála vzpomínek
Prodejní výstava obrazů ruského malíře žijícího v
Čechách. Spolu s jeho díly jsou v interiéru k vidění
cínové plastiky akademického sochaře Arnolda
Bartůňka, v exteriéru pak mohou návštěvníci
obdivovat dřevěnou plastiku Umírající pták od
akademického sochaře Stanislava Malého a dřevěné
plastiky od Jiřího Šimka.
pořádá Hotel Sofia - Galerie Café Bar
A-kart aréna Litomyšl
středa 3. 10. 2007, 18.00 h
EXTRA racing.cz Liga A-kart areny
Závody otevřené soutěže na motokárách o poháry pro
širokou veřejnost v kategoriích Open, Veterán, Junior
a Ženy.
Další informace na webu www.akartarena.cz,
přihlášky v A-kart areně.
pořádá A-kart aréna Litomyšl
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 11.00 HOD.
Lékař slouží i pro lůžkové oddělení a v tuto dobu
vykonává vizity.
Závažné stavy budou ošetřeny přednostně.
Poplatek za ambulantní ošetření se neúčtuje.

Uzávěrka dalšího čísla bude 20. října 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady nebo na
Obecní úřad.

Služby stomatologů
1. – 2. 9. 2007 MUDr. Marta Kučerová
Polička, Smetanova 55
461724635
8. – 9. 9. 2007 MUDr. Vladimír Oliva
Litomyšl, Mariánská 1137
461614614
15. – 16. 9. 2007 MUDr. Jana Pokorná
Litomyšl, ul. 9. května 809
461615414
22. – 23. 9. 2007 MUDr. Pavel Procházka
Litomyšl,zubní poliklinika, Kpt. Jaroše 404
461612733
28. 9. 2007 MUDr. Jarmila Dostálová
Litomyšl, Šmilovského 1122
461613663
29. – 30. 9. 2007 MUDr. Jitka Sejkorová
Polička, Husova 25
606202501

Nabídka doučování AJ
Nabízím levné doučování anglického jazyka pro
děti navštěvující základní školu. Pouze Čistá a
Litomyšl
Začátek doučování - září 2007. Děkuji za každé
zavolání o případné informace
Simona Šmídová, tel.: 737 660 055
SUDOKU
Pravidla hry
Vyplňte celou tabulku tak, aby v každém řádku,
sloupci i v každém z devíti čtverců byla použita
vždy všechna čísla od 1 do 9.

Případné změny budou zveřejněny na zub. poliklinice
v Litomyšli, Kpt. Jaroše 404 nebo na
www.pardubickykraj.cz

Inzerce

Stavební firma Ječmínek,
spol. s r.o.
Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001
Renomovaná firma v oblasti stavebnictví
Stavební firma Ječmínek spol. s r.o. se sídlem
v Pardubicích přijme
omítkáře, fasádníky zateplování budov, zedníky,
ucelené stavební party i jednotlivce s ŽL i do
hlavního pracovního poměru
pro své stavby v Pardubickém kraji.
Nabízíme perspektivní zaměstnání
zázemí stabilní společnosti
dobré platové podmínky
úhradu faktur s krátkodobou splatností v termínu
dlouhodobou spolupráci i v zimním období
Požadovaný nástup: ihned nebo dle dohody
Zájemci se mohou hlásit na telefonech:
777 165 145, 777 135 011, 466 303 530.

Kontakty na redakci:
Petra Vojáčková, mobil: 724 058 142,
e-mail: petravojackova@seznam.cz
Jana Dřínovská, mobil: 608 178 868,
e-mail: j.drinovska@seznam.cz
Bohumil Pavliš, mobil: 777 634 903,
e-mail: obec.cista@iol.cz
Korektura: Mgr. Petr Dřínovský, Mgr. Jana Pekáriková
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