2/2007
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Nový stavební zákon
Postupy při umisťování a povolování vybraných
druhů nejčastěji se vyskytujících staveb
1. Novostavba rodinného domu se zastavěnou
plochou do 150 m2, s 1 podzemním podlažím do
hloubky 3 m a nejvýše 2 nadzemními podlažími a
podkrovím
a) územně plánovací informace + ohlášení
stavby:
Nejjednodušší postup: Stavebník zažádá stavební
úřad o územně plánovací informaci o podmínkách
provedení stavby bez předchozího územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu. Stavební úřad
stanoví zda a za jakých podmínek je toto možné a
stavebník po opatření všech náležitostí uvedených
v územně plánovací informaci stavbu ohlásí.
Stavebník může stavbu provést na základě
písemného souhlasu stavebního úřadu, neobdrží-li
tento souhlas do 40 dnů ode dne ohlášení, platí, že
stavební úřad souhlas udělil.
Nutné podklady: žádost o územně plánovací
informaci o podmínkách provedení jednoduchých
staveb,
ohlášení
stavby,
prohlášení
stavbyvedoucího, rozsah a obsah projektové
dokumentace a náležitosti a způsob vedení
stavebního deníku.
b)územní souhlas + ohlášení stavby
Stavebník může současně oznámit stavebnímu
úřadu stavbu k vydání územního souhlasu (a
vyvěsit po dobu nejméně 30 dnů informaci o stavbě
na veřejném místě u stavby nebo na pozemku) a
ohlásit stavbu stavebnímu úřadu. Stavební úřad po
posouzení věci do 30 dnů může vydat územní
souhlas, který je planý 12 měsíců,a souhlas
stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby.
Stavebník může stavbu provést na základě
písemného souhlasu stavebního úřadu s provedením
ohlášené stavby.
Nutné podklady: oznámení o záměru v území
k vydání územního souhlasu, ohlášení stavby,
prohlášení stavbyvedoucího, rozsah a obsah
projektové dokumentace a náležitosti a způsob
vedení stavebního deníku.
c) územní rozhodnutí + stavební povolení
Nejsložitější a časově nejnáročnější postup.
Stavebník zažádá stavební úřad o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení a v žádosti uvede,
že žádá o sloučení územního a stavebního řízení.

Stavební úřad nařídí veřejné projednání a stavebník
vyvěsí do doby jeho konání informaci o stavbě na
veřejně přístupném místě u stavby nebo na
pozemku. Po konání jednání stavební úřad nařídí
rozhodne. Požádá-li o to stavebník, lze s řízením
spojit i řízení o povolení výjimky.
Nutné podklady: žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby, žádost o stavební povolení, žádost
o povolení výjimky – je-li o ní žádáno, rozsah a
obsah projektové dokumentace k žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby, rozsah a obsah
projektové
dokumentace,
prohlášení
stavbyvedoucího, náležitosti a způsob vedení
stavebního deníku.
Čerpáno z Lilie (zpravodaj Města Litomyšle)

Legalizace studen od 1.1.2008
Veškeré potřebné žádosti o povolení k nakládání
s vodami a další řízení vodoprávního úřadu
můžete naleznout na webových stránkách:
www.litomysl.cz – město – úřední formuláře –
odbor životního prostředí – vodoprávní řád nebo
na Městském úřadě v Litomyšli – Odbor
životního prostředí.
Jednotlivé domácnosti (užití: pitná-včetně
zalévání zahrad, WC, apod.):
1) Povolení bylo někdy vydáno:
a) Studna před rokem 1955 – není třeba listinného
důkazu povolení, pokud se požádá, potvrdí se
pasport stavby studny.
b) Studna po roce 1955 (povolení nabylo právní
moci do 31.12.2001 nebo po 31.12.2001) –
povolení platí, skončí dobou uvedenou v povolení,
v případě, že není kolaudace, dokončí se kolaudační
řízení nebo se potvrdí pasport.
2) Povolení nikdy nebylo vydáno:
a) Studna před rokem 1955 – není třeba listinného
důkazu povolení, pokud se požádá, potvrdí se
pasport stavby studny.
b) Studna po roce 1955 – je třeba o povolení
požádat!
Nikoliv jednotlivé domácnosti (např. dvě
domácnosti, fyzické osoby podnikající, sdružení,
právnické osoby)
1) Povolení bylo někdy vydáno:
a) Povolení nabylo právní moci do 31.12.2001 –
bez ohledu na uvedenou dobu platnosti v povolení
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je třeba o prodloužení platnosti povolení požádat
nebo požádat o povolení nové!
b) Povolení nabylo právní moci po 31.12.2001 –
povolení platí, skončí dobou uvedenou v povolení.
2) Povolení nikdy nebylo vydáno:
Je třeba o povolení požádat!

Odběr povrchové vody od 1.1.2008
Všichni bez rozlišení
1) Povolení bylo někdy vydáno:
a) povolení nabylo právní moci do 31.12.2001 – bez
ohledu na uvedenou dobu platnosti v povolení je
třeba o prodloužení povolení požádat nebo
požádat o povolení nové!
b) Povolení nabylo právní moci po 31.12.2001 –
povolení platí, skončí dobou uvedenou
v povolení.
2) Povolení nikdy nebylo:
Je třeba o povolení požádat!

Vypouštění odpadních vod
od 1.1.2008
Všichni bez rozlišení
1) Povolení bylo někdy vydáno:
a)povolení nabylo právní moci do 31.12.2001 – bez
ohledu na uvedenou dobu platnosti v povolení je
třeba o prodloužení platnosti povolení požádat
nebo požádat o povolení nové! (vždy je třeba si
zkontrolovat, zda-li jsou dokončena kolaudační
řízení ke zkušebnímu i trvalému provozu)
b)povolení nabylo právní moci po 31.12.2001 –
povolení platí, skončí dobou uvedenou
v povolení (vždy je třeba si zkontrolovat, zda-li
jsou dokončena kolaudační řízení ke zkušebnímu
i trvalému provozu).
2) Povolení nikdy nebylo:
Je třeba o povolení požádat!

Návrh znaku a praporu obce Čistá
Byl osloven Mgr. Oldřich Pakota, ředitel Státního
okresního a krajského archívu, zda by byl ochoten
zhotovit několik návrhů obecního znaku a praporu.
Pět návrhů, které nám předložil vychází
z heraldických
zákonitostí
a
historických
souvislostí:
Návrh znaku a praporu obce Čistá
(Autor návrhu: Mgr. Oldřich Pakosta)
Z dějin obce
Ves Čistá (dříve Litrbachy, německy
Lauterbach) leží 4 km východo-jihovýchodně od
Litomyšle po obou březích řeky Loučné. Lokalitu
Starých Litrbach (patrně pozdějších Benátek) a
Litrbach (jak uvedeno nynější Čisté) spojuje
novodobá historiografie s existencí slavníkovského
hradiska (zmiňovaného v Kosmově Kronice české k
roku 981), jehož lokalizaci kladla starší
historiografie do prostoru severozápadního návrší
současného litomyšlského zámku. Ves Litrbachy
vnikla patrně již ve 13. století kolonizační činností
litomyšlského premonstrátského kláštera. V
písemném materiálu je ve tvaru „villa Luterbach“
prvně zmíněna k roku 1347 v listině vratislavského
biskupa Přeclava z Pogorelly, kterou (na žádost
papeže) učinil zmíněný biskup majetkové
narovnání mezi litomyšlským biskupem a
biskupskou kapitulou, přičemž se ves Litrbachy
stala majetkem biskupovým. Listinným pořízením z
roku 1398 vlastnil tehdejší litomyšlský biskup Jan
IV., řečený Železný, celou ves s výjimkou
kapitulního mlýna. K témuž roku se v Litrbaších
zmiňuje též svobodná rychta. Roku 1412 osvobodil
biskup Jan IV. ves od odúmrti. Po faktickém zániku
litomyšlského biskupství k roku 1421 byla ves
Litrbachy součástí litomyšlského zámeckého
panství, a to až do zániku patrimoniální správy v
roce 1848.
Místní farní kostel sv. Mikuláše byl (spolu s
filiálním kostelem v Trstěnici) od roku 1350
součástí poličského děkanátu. Roku 1677 se ve věži
(zvonici) kostela nacházely 4 zvony a roku 1740
byla přestavěna loď kostela (poslední zásadnější
opravou kostel sv. Mikuláše prošel v devadesátých
letech 20. století).
Od roku 1850 byla obec Litrbachy součástí
politického okresu Litomyšl, v letech 1960 až 2002
pak okresu Svitavy; nyní je součástí Pardubického
kraje.
Převážnou část obyvatelstva tvořili do roku 1945
Němci; po jejich vysídlení v poválečném období a
příchodu českých osídlenců došlo roku 1947 ke
změně názvu obce Litrbachy (německy Lauterbach)
na obec Čistou.
Podle Antonína Profouse se název obce
Lauterbach, resp. Litrbachy přikláněl v českém
jazyce k adjektivu ľútý = lítý (prudký, hrozný,
divoký); český ekvivalent Litrbachy však mohl být
prý též odvozován od názvu Litomyšl (srov.
Litrbachy). Dle mého soudu je tato slovní
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(žerďovém) bílém pruhu černán kotva, v druhém
konstrukce
poněkud
krkolomná;
mnohem
černém pruhu žlutý heroldský kříž, v třetím
jednodušší se zdá být německé označení obce od
(vlajícím) bílém pruhu černá kotva. Dolní část listu
řeky Loučné (Lauterbach = Čistý potok), jež obcí (a
praporu dělena do vodorovných pruhů – modrého –
ostatně i Litomyšlí) protéká. Od názvu Lauterbach
bílého – modrého. Poměr šířky k délce listu je 2 . 3.
= Čistý potok, též Čistá voda, již není daleko k
- list praporu rozdělen svisle na dvě poloviny
současnému názvu obce – Čistá.
v poměru 1 : 1; v žerďové bílé polovině modrá lilie,
Znakové privilegium nebylo obci Čistá nikdy
ve vlající bílé polovině modrá lilie; uprostřed listu
vydáno.
Vyobrazení
symboliky
obce
se
praporu svisle modro-bíle dělená kotva. Poměr
nedochovalo ani na otiscích pečetního typáře ani na
šířky k délce listu je 2 : 3.
otiscích razítek. Během tzv. první republiky byl užit
- list praporu rozdělen do čtyř vodorovných
na úředním razítku symbol lva, znaková figura
pruhů – modrého – bílého – modrého – bílého
Československé republiky, která ale neprezentuje
v poměru 3,5 : 1,5 : 1,5 : 1,5; na ně položena bílá
symboliku obce a nelez ji tudíž při zpracování
špice sahající od dolního žerďového a vlajícího
návrhu znaku a praporu použít. Návrh znaku a
rohu do středu horního okraje listu, ve špici
praporu obce bude proto nutné zpracovat zcela
umístěna modrá kotva. V horním modrém pruhu
nově s tím, že by bylo možné použít jednak
(po obou stranách špice) v žerďové i vlající části
symboliku
nejstarší
vrchnosti
obce
umístěna žlutá lilie. Poměr šířky k délce listu je 2 :
(premonstrátského kláštera v Litomyšli /zlatá lilie
3.
na modrém poli/ a litomyšlského biskupství /zlatý
- list praporu rozdělen do čtyř vodorovných
heroldský kříž na černém poli/), rozhodně
pruhů – modrého – bílého – modrého – bílého v
stylizovaný potok, resp. řeku Loučnou, příp.
poměru 3,5 : 1,5 : 1,5 : 1,5; na ně položena červená
atributy patrona místního kostela, tj. sv. Mikuláše
špice sahající od dolního žerďového a vlajícího
(pontifikálie – mitru, berlu, ale i knihu s třemi
rohu do středu horního okraje listu, ve špici
jablky či chleby, tři měšce s penězi, příp. kotvu a
umístěna žlutá berla sahající do středu dolního
loď). V návrhu znaku obce budou použity tinktury
okraje listu. V horním modrém pruhu (po obou
zlatá, stříbrná, červená, modrá a černá.
stranách špice) v žerďové i vlající umístěna žlutá
Návrh znaku obce Čistá je tudíž následující:
lilie. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
- polcený španělský štít, v pravé modré
polovině zlatá lilie, v levé černé polovině zlatý
heroldský kříž; pata štítu stříbrně-modro-stříbrně
dělená.
- španělský štít třikrát svisle dělený;
v prostředním černém poli zlatý heroldský kříž, v
obou stříbrných krajních polích černá kotva. Pata
štítu modro-stříbrně-modro dělená.
- stříbrno-modře polcený španělský štít
s vertikálně půlenou kotvou opačných barev
uprostřed; v pravém stříbrném poli modrá lilie, v
levém modrém poli stříbrná lilie.
- španělský štít čtyřikrát modro-stříbrně
dělený, na něm stříbrná špice s modrou kotvou, v
horním modrém pruhu po obou stranách špice dvě
zlaté přepásané lilie.
- španělský štít čtyřikrát modro-stříbrně
dělený, na něm červená špice se zlatou berlou
sahající až ke kraji štítu, v horním modrém pruhu
po obou stranách špice dvě zlaté přepásané lilie.
S ohledem na blason znaku obce (tj. tinktury a
erbovní figura), a v souladu s obecně platnými
pravidly vexilologie, lze vytvořit návrh praporu
obce Čistá vycházející důsledně z heraldické
předlohy. V návrhu praporu obce tak budou užity
barvy žlutá, bílá, červená, modrá a černá.
Návrh praporu obce Čistá je následující:
- list praporu rozdělen do čtyř pruhů v poměru
5 : 1 : 1 : 1. Horní pruh dělen do dvou svislých
pruhů v poměru 1 : 1; v horní modré žerďové půli
pruhu žlutá lilie, v horní černé vlající půli pruhu
žlutý heroldský kříž. Dolní část listu praporu
rozdělena do tří vodorovných pruhů – bílého –
modrého – bílého. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
- list praporu rozdělen do čtyř vodorovných
pruhů v poměru 5 : 1 : 1 : 1. Horní pruh dělen do tří
svislých pruhů v poměru 1 : 1 : 1; v prvním
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Konalo se…
Posezení seniorů
Po delší době se dne 11.3.2007 sešla bezmála
stovka místních seniorů a nejen jich, aby společně
strávili pěkné nedělní odpoledne v Kulturním
domě. Po vydařeném vystoupení tanečního kroužku
pod vedením paní Radky Kleinerové, nastala chvíle
pro něco málo rad, jak se nestát zbytečně oběťmi
trestného činu z úst vrchní inspektorky Policie ČR
paní Mgr. Martiny Simonové. Po tomto vážnějším
tématu přišel čas asi nejočekávanější, kdy až do
pozdních odpoledních hodin zahrál k tanci a
poslechu pan Král z litomyšlské skupiny BEKRAS.

Vítání občánků
Dne 25.3.2007 se uskutečnilo v zasedací místnosti
Obecního úřadu slavnostní přivítání občánků do
obce Čistá. Pozvány byly všechny děti narozené
v naší obci v roce 2006. Krátký projev přednesl pan
starosta Bohumil Pavliš. Malý kulturní program
zastaly děti z mateřské školy a děti ze školy, které
na kytaru doprovodila paní učitelka Zelenková.
Rodiče stvrdili přivítání svého „občánka“ podpisem
do pamětní knihy a pro své děti obdrželi pamětní
list o uvítání do obce Čistá. Na památku
slavnostního dne si mohli rodiče a příbuzní nechat
zhotovit krásné fotografie profesionálem. Sbor pro
občanské záležitosti v obci Čistá zorganizoval tuto
akci po několikaleté přestávce. Pozvání přijalo
celkem patnáct rodičů s dětmi a příbuznými
z osmnácti oslovených. Sbor pro občanské
záležitosti se těší, že tato akce se stane pro příště
milou a očekávanou tradicí.

Ozelenění památné úvozové cesty Voštice
Dne 22.4.2007 proběhlo za pěkného jarního
odpoledne v obci Čistá ozelenění památné úvozové
cesty Voštice. Sbor pro občanské záležitosti v obci
společně se zastupitelstvem pozvali občany obce,
aby v rámci oslav Mezinárodního dne Země přišli
na památnou cestu, která je možnou částí starobylé
obchodní Trstěnické stezky, vysadit svůj strom. Při
akci se sešlo asi devadesát občanů obce, a o od
kojenců až po seniory. Odborně garantoval výsadbu
půdních druhů lesní hospodář Ing. Hron. Ozelenění
úvozu bylo uskutečněno za finanční podpory
programu Strom života Nadace Partnerství. Po
dobře odvedené práci se občané občerstvili na
místním fotbalovém hřišti.
Omlazená Voštice se jistě stane cílem rodinných
vycházek,
při
kterých
budou
stromky
povzbuzovány svými patrony k tomu, aby dobře
rostly. Do budoucna se uvažuje o využití úvozu
jako místní cyklostezky s překrásným výhledem na
Litomyšl a okolí.

Následující vítání občánků je plánováno na
3.června 2007.
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Čarodějný večer
Více než šedesátka dětí a dospělých se dne
30.4.2007 sešla po 18 hodině na místním
fotbalovém hřišti, kde pro ně TJ Sokol
zorganizovala
starodávnou
tradici
pálení
čarodějnic. Dříve než vzplála připravená téměř dva
metry vysoká hranice, měly děti možnost si
zasoutěžit (díky šikovné Báře Hladíkové a jejím
pomocníkům). Boj to byl urputný a po zásluze
odměněný pěknými cenami. Celou situaci
kontrolovaly z postavené hranice dvě magické
ženštiny.
Poděkování
Dne 11.3.2007 se uskutečnila kulturní akce
„Posezení čisteckých seniorů“, na kterou každý
čistecký senior obdržel pozvánku. V kulturním
domě přítomní nejprve shlédli program tanečního
kroužku a poté besedu s Policií ČR. K tanci a
poslechu hrál pan Král.
Chtěla bych využít obecního časopisu a touto
cestou poděkovat Sboru pro občanské záležitosti, za
krásné odpoledne, kde se jistě každý dobře bavil.
Podle ohlasu a účasti občanů si dovolím tvrdit, že
se tato kulturní akce vydařila, jak po stránce
pořadatelské, tak pozvaných.
Ještě jednou děkujeme a do další práce Vám v naší
obci přejeme hodně úspěchů, pohody a dobrých
nápadů.

Pomlázková zábava
8. dubna jsme pořádali pomlázkovou zábavu, které
se zúčastnilo asi 124 tanec milujících občanů. Všem
se to velice líbilo.
Exkurze u Hasičského záchranného sboru
v Hradci Králové
14. dubna jsme se jako výjezdová jednotka
zúčastnili exkurze u Hasičského záchranného sboru
v Hradci Králové. Byli jsme seznámeni s technikou,
kterou sbor disponuje a mimo jiné se všichni
přítomní mohli svézt na výsuvném žebříku, který je
v rozložené poloze delší jak 30 metrů. Když jsme
odjížděli, tak jsme konstatovali, že je tam techniky
v hodnotě, která asi vysoko překračuje 100 milionů
Kč.
VÝJEZD

Dne 18. března v brzkých ranních hodinách
vyjížděla naše výjezdová jednotka k požáru
dřevěného stavení v Trstěnici. Dům nebyl
obydlený, ale protože je v jeho blízkosti obchod
s restaurací a na druhé straně další dřevěný domek
chalupářů, bylo nezbytné chránit tyto budovy před
ohněm, protože tento byl už skoro shořelý.

Říhová

Sbor dobrovolných hasičů
Zájezd do Prahy
Jako již tradičně se i letos konal 31. března zájezd
do Prahy na Matějskou pouť.
Ráno jsme nasedl do autobusu, který vyjížděl
z Moravské Třebové – Udánek a vystoupili jsme až
v Praze na Černém Mostě, kde jsme přestoupili na
metro a jeli k Národnímu muzeu. Tam jsme si
prohlédli vystavené exponáty, ale je tam toho tolik,
že na to je potřeba více času, ale i tak to byl pro děti
zážitek. Po ukončení prohlídky muzea jsme se
odebrali pěšky přes Václavské náměstí na
Staroměstské náměstí, kde jsme si počkali na celou
hodinu, abychom shlédli Orloj v pohybu. Potom se
pokračovalo metrem k výstavišti a na Matějskou
pouť. To je ohromné lákadlo pro děti, ani se jim
tam odtud nechtělo. Cestou domů jsme se stavili za
Hradcem Králové na chutnou večeři a potom jsme
pokračovali spokojeně domů.

Společenská kronika
Životní jubilea za březen a duben:
V měsíci lednu a únoru oslavili svá životní jubilea
tito spoluobčané:
50 let: Dana Jetmarová
55 let: Jiřina Kmošková, Jaroslava Kučerová
60 let: Miroslav Klicpera Pavel Kmošek, Hana
Kmošková, Marie Novotná
65 let: Jiří Hurych
75 let: Milada Minářová
80 let: Marta Peřinová
85 let: Emílie Vašinová
Všem výše zmíněným gratulujeme!
Narodili se:
Ondřej Vojáček, Pavlína Klusoňová
Novým občánkům přejeme do života hodně zdraví
a štěstí!
Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
Josef Minář
Upřímnou soustrast.

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

Rada a zastupitelstvo obce Čistá
Z jednání rady obce
RO schválila:
smlouvy o dílo rekonstrukce ZŠ Čistá –
stavební část, elektroinstalace, instalace voda odpady
s projekční kanceláří Ing. Šafář
Polička

RO bere na vědomí:
•
návrhy Mgr. Oldřicha Pakosty na znak a
prapor obce Čistá a navrhuje zveřejnění návrhů
včetně doprovodného slova na webových
stránkách obce a vývěskách, včetně prezentace
v obecním
občasníku.
Návrhy
budou
projednány na příštím řádném zasedání ZO.
•
přípravu rekonstrukce ZŠ
•
prodej pozemků ve vlastnictví PFČR p.č. 4107.
Prodej se uskuteční 16.5.2007
•
usnesení valného hromady DSO Zelená
Energie z 5.4.2007 – vyloučení obce Čistá ze
svazku

RO pověřuje:
•
B.Pavliše, F. Beneše a M. Simonovou dojednat
konečnou podobu a rozsah uprav dětského
hřiště MŠ a ZŠ.
•
Pavliše B. zajistit opravu kapličky a instalaci
restaurovaného kříže na Brlence.
•
Beneše F. svolat stavební komisi
Pavliše B. předložit na příští RO zadání
geometrického plánu (Doležalova zahrada) tak,
že vzniknou pozemky s uliční čarou min. 25 m.
a okolo místní komunikace bude pruh o šíři
min. 1,5 m. od zpevněné části komunikace.
Prodej pozemků V+K+H tak, že zůstane obecní
pozemek o šíři min. 2 m. okolo cest, Benátská
II. - podle zastavovacího návrhu.
•
FV a SK se sejít nad otázkou nevyužívaných
pozemků obce.

•

Další jednání zastupitelstva se bude konat dne
11.6..2007 od 17:00 v zasedací místnosti OÚ.
Jednání zastupitelstva je veřejné, proto jste srdečně
zváni.

Z jednání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se dne 2.dubna
od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
 ZO projednalo organizační záležitosti:
Odměny neuvolněným členům ZO, webové
stránky obce, obecní noviny, pozemky pro
výstavbu rodinných domů, humanitární sbírka,
Den Země - Voštice
 ZO schvaluje majetkoprávní záležitosti:
Dotace na činnost JSDH, rozpočtové opatření –
rekonstrukce zahrady mateřské školy, oprava
cesty (chodník č.p.50 až č.p.46), ozelenění
památné úvozové cesty Voštice, tisk a distribuce
Obecního
občasníku,
prodej
pozemků
(Vojáčkovi, Klusoňovi, Hurychovi), prodej
pozemků u hřiště (Doležalova zahrada).
 ZO ustavuje Výbor pro kulturu, sport a volný
čas – předsedou byl zvolen R. Klusoň, dalšími
členy jsou J. Pekáriková a P. Dřínovský.
Uzávěrka dalšího čísla bude 20.června 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady
nebo na Obecní úřad.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola
Kontakt
Základní škola Čistá
569 56, Čistá 3
Tel.: 461 634 115
e-mail: skolacista@tiscali.cz

Vzhledem k odchodu dosavadní ředitelky Mgr.
M.Siglové na mateřskou dovolenou dojde k těmto
změnám:
Statutární zástupce- Mgr. M. Zahálková
Třídní učitelka 4.a5.ročníku – I. Šarounová
Vychovatelka ŠD – V. Kladivová
Vedení kroužku keramiky se ujala p. Zdena Haitová

I v tomto období naplněném školní prací se na naší
škole realizovalo několik akcí.
V sobotu 10.3. se konal dětský karneval. Příprava
vždy trvá několik týdnů. Letos nám udělala radost
míra, s kterou přispěly děti ke zdárnému průběhu. Již
tradičně jim patří výzdoba sálu. Rok od roku více
přispívají do tomboly a snaží se, aby seznam cen byl
co nejdelší. Kde síly dětí nestačí, pomohou rodiče,
kteří neváhají přispět vlastnoručními výrobky. Lístky,
které jste si kupovali, stříhali a svinovali naši školáci.
V neposlední řadě nás potěšilo vystoupení dětí
z tanečního kroužku pod vedením paní Kleinerové.
Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat dětem i
rodičům, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali.
Dne 16.3. nás čekal velmi rušný den. Žáci naší školy
měli možnost zúčastnit se mezinárodní matematické
soutěže Klokan 2007. Žáci 2. a 3. ročníku soutěžili
v kategorii Cvrček. Zvládnout měli 12 úkolů během
45 minut. Starší žáci (4.a5.ročník) plnili 24 úkolů za
60 minut. Jejich kategorie se jmenovala Klokánek.
Nejlepší řešitelé z každé kategorie:
Cvrček: T. Pavlišová, B. Bubnová, M.Masopustová
Klokánek: V. Pavlišová
Další akcí tohoto dne byla beseda v knihovně.
Knihovnice z Městské knihovny v Litomyšli přijely
děti seznámit se svou prací a s možnostmi, které jim
knihovna nabízí. Mladší děti měly možnost půjčit si
knihu od p. Quaiserová přímo v knihovně. Děti
z 3.a5.ročníku čekal kvíz z oblasti pohádek. Znalosti
dětí byly nevyrovnané a poznali se opravdu aktivní
čtenáři.

angličtiny i nakouknout, jak se slaví Velikonoce
v jiných zemích. Děti si mohly zkusit zdobit vajíčka
voskem nebo sestavit kalendář předvelikonočního
týdne. Na závěr nechybělo tradiční vyšlehání a
odměna mašličkou.
V pondělí 16.4. navštívily děti 1.-3. ročníku divadelní
představení „Princezně a Popletovi“. Divadlo hýřilo
vtipem, dobrou náladou a fantastická byla i souhra
obou protagonistů. Dětem se velmi líbily šité loutky a
kulisy.
Připravujeme:
4.5. – fotografování dětí
Beseda nad kronikou s paní Quaiserovou
Oslava dne matek
Den dětí – projekt Země říše
7.6. – školní výlet

Mateřská škola
Děti byly zapojeny do „Jarního tvoření“, pomohly
s výměnou výzdoby zimní za jarní, společně jsme
připravovali Velikonoce, seznamovali se se zvyky a
tradicemi.
Začala rekonstrukce zahrady MŠ, kde bude
zabudována nová skluzavka, prolézačka a houpadla a
bude také opraveno a zastíněno pískoviště.
16.3. se uskutečnila návštěva ZUŠ v Litomyšli. Děti
zde shlédly pohádku „O Popelce“, kterou nacvičily
děti z dramatického oboru. Naše děti si mohly
vyzkoušet i pohyb s loutkami.
25.3. se vybrané děti zúčastnily Vítání občánků, kde
vystoupily s krátkým kulturním programem.
3.4. jsme navštívili divadelní představení ve
Smetanově domě v Litomyšli „Povídání o sluníčku“.
Připravujeme:
Fotografování dětí
Posezení s maminkami ke Dni matek
Den dětí s opékáním a soutěžemi
Dvoudenní výlet předškoláků do Budislavi
Rozloučení s předškoláky

Po několika letech byla obnovena tradice Vítání
občánků. Také naše škola měla možnost přispět ke
slavnostnímu průběhu akce. Paní učitelky Zelenková
a Kladivová secvičily s dětmi krátká vystoupení
složené z písniček a básniček. Dětem se tak dostalo
příležitosti přivítat spoluobčánky narozené v roce
2006.
Ve středu 3.4. nás čekal již tradiční projekt
Velikonoce po našem. Cílem tohoto projektu je
seznámit se s tradicí Velikonoc u nás a v hodině

Uzávěrka dalšího čísla bude 20.června 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady nebo
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Akce plánované na květen a červen:

Zámek Litomyšl
15.6. – 1.7. – 49. ročník Smetanovy Litomyšle
15.6.ve 20.00 – Galakoncert Evy Urbanové (zahájení
Smetanovy Litomyšle)
Školky Litomyšl
9.-10.6. – Výstava Irisů a jarních trvalek

Služby stomatologů
Termín
LSPP


Kácení máje
V naší obci byla po mnoha letech obnovena tradice
kácení máje.
Slavnostní kácení proběhne dne 26.5.2007 od
14.00hod. na Benátské louce v Čisté.
Hudba a občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme veřejnost.

Kam v květnu v Litomyšli
Doporučujeme:
Kino Sokol
24.5. a 25.5. v 19.30h – Obsluhoval jsem anglického
krále
31.5. v 19.30 – Vratné lahve
Smetanův dům
4.5. v 19.30 – Spirituál kvintet (koncert)
23.5. v 19.30 – Blázinec (Náhlovský, Šíp)
Lidový dům
5.5. v 19.30 – Dance party a Miss Majáles
Evropské školící centrum
15.5. ve 20.30 – Přednáška o astronomii a pozorování
noční oblohy
Orion Aréna
4.-6.5. od 9.00 do 18.00 – Hobby, zahrada,dům –
jarní prodejní výstava

Kam v červnu v Litomyšli
Doporučujeme:
Kino Sokol
1.6. v 19.30 – Vratné lahve
Smetanův dům
19.6 v 19.30 – Posel z Liptákova (Divadlo Járy
Cimrmana)

MUDr.

Příjmení

Jméno

1.5.

MUDr.

Procházka

Pavel

Adresa ZZ
Litomyšl, Kpt. Jaroše
404

5. - 6. 5.

MUDr.

Sejkorová

Jitka

Polička, Husova 25

8.5.

MUDr.

Ševčík

Stanislav

12. - 13. 5.

MUDr.

Švecová

Dagmar

19. - 20. 5.

MUDr.

Veselíková

Ivana

26. - 27. 5.

MUDr.

Zeman

František

Telefon
461612733
606202501

2. - 3. 6.

MUDr.

Eliáš

Adolf

Polička, 1. Máje 607
Litomyšl, Šmilovského
1122
Litomyšl, Smetanovo
nám. 97
Litomyšl, Smetanovo
nám. 132
Litomyšl, Kpt. Jaroše
404

461724423

9. - 10. 6.

MUDr.

Zeman

Oldřich

Polička, 1. Máje 606

16. - 17. 6.

MUDr.

Adamcová

Silva

Polička, Smetanova 55

461725987

23. - 24. 6.

MUDr.

Adamec

Stanislav

Polička, Smetanova 55

461725987

461613663
461614569
461613827
461612733
461724401

30.6. - 1. 7.

MUDr.

Cacková

Alena

Trstěnice 184

461634157

5.7.

MUDr.

Cacek

Tomáš

Trstěnice 184

461634157

6.7.

MUDr.

Hebltová

Vladimíra

MUDr.

Joukl

Jan

Sloupnice 188
Litomyšl, Mariánská
1137

465549236

7. - 8.7.

461615402

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.
Poplatek za ambulantní ošetření se neúčtuje.

Knihovna
Knihovna bude otevřena v tyto dny:
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
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

Uzávěrka dalšího čísla bude 20.června 2007. Příspěvky dodávejte do tohoto termínu členům redakční rady nebo
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