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KRUPOBITÍ V ČISTÉ
V neděli 14. června v podvečerních hodinách zasáhlo Čistou
neobvykle silné krupobití. Několikacentimetrové kroupy poničily
skleníky, osobní automobily, úrodu zeleniny či ovocných stromů. Na
silnici vytvořily souvislou vrstvu podobající se vrstvě sněhu. To vše
během několika minut. Zajímavostí je, že nepadaly všude, zasažena byla jen „horní“ část obce. Jinde pršelo, případně spadlo
pouze pár kapek. Během několika okamžiků se počasí umoudřilo,
kroupy však bylo možné na některých místech obce najít ještě
následující den.
Mgr. Stanislav Švejcar

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Pardubický kraj tiskovou zprávou ze dne 7. 8. 2015 zveřejnil první informace k dotacím na snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Tiskovou zprávu uvádíme v nezměněné podobě.
Tisková zpráva ze 7. 8. 2015
Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník
Pardubice (7. 8. 2015) – Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém
kraji by měly snížit emise z lokálního vytápění domácností
prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná
paliva za nové nízkoemisní zdroje. Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých
stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data
získaná z dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního
programu.
„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí
fyzických osob předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy
Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí předpokládáme
v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory na jeden projekt se bude
pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje
a lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude financovat žadatel, kterým
budou fyzické osoby,“ říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje,
fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do roku 2018 kraj předpokládá
výměnu přibližně 1200 kotlů.
Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně
vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno
alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo
ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ –
úsporná, nebo je současně na realizaci opatření žádáno v programu
Nová zelená úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná
paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu, plynové
kondenzační kotle, tepelná čerpadla.
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně
aktualizovány.

REVITALIZACE ZELENĚ
V OBCI ČISTÁ – LBK LOUČNÁ
V nedávné době podala obec Čistá žádost o dotaci na projekt Revitalizace zeleně v obci Čistá – LBK Loučná. Za tímto složitým názvem se
skrývá snaha výrazně zlepšit stav zeleně v zastavěném území obce, především pak v blízkosti vodního toku, komunikací a veřejných prostranství. Podání žádosti předcházelo vypracování projektové dokumentace, jejíž součástí byla i důkladná a stále probíhající inventarizace
vzrostlých dřevin, jejichž údržba byla v minulosti značně zanedbávána.
Dřeviny navíc v poslední době trpí nejrůznějšími chorobami, své udělalo i
letošní extrémní sucho. V souvislosti s přípravou realizace výše popsaného projektu vyzýváme občany, aby upozornili na významné stromy ve
svém okolí, které potřebují odborný zásah. Může se jednat i o dřeviny
rostoucí na soukromých pozemcích (například velmi staré ovocné stromy), které lze považovat za významné z hlediska estetického nebo ekologického.
Bohumil Pavliš

Odečty vodoměrů
Upozorňujeme občany, že pracovnice společnosti Vodovody a.s.
bude chodit na odečty vodoměrů ve dnech od 22. 9. – 30. 9. 2015.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce
V pořadí 7. schůze ZO se konala 29. 6. 2015. ZO schválilo účetní závěrku
za rok 2014 a vzalo na vědomí informaci o stavební a investiční činnosti
obce. Odsouhlasilo termíny schůzí do konce roku 2015 ve dnech 7. 9.,
5. 10., 2. 11. a 7. 12. 2015, Pokyn o způsobu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obce Čistá a výjimku z počtu žáků ZŠ a MŠ Čistá.
Usnesení v plném rozsahu je zveřejněno na webových stránkách obce,
na úřední desce a je kdykoliv k nahlédnutí na obecním úřadě.
Příští schůze zastupitelstva je plánována na 7. 9. 2015 od 18 hodin.
Na programu je informování o hospodaření obce za období leden –
červenec 2015, zpráva o činnosti orgánů obce (RO, výborů a komise).
Projednán bude rovněž Program rozvoje obce Čistá v letech 2015 – 2020.
Hned v úvodu schůze bude prezentována nová podoba webových
stránek obce.
Schůze jsou vždy veřejné, proto jste srdečně zváni.
Rada obce
RO se v posledním období sešla dvakrát.
Na schůzi 25. 6. 2015 byly mj. projednány majetkové záležitosti v podobě
schválení záměru prodeje obecních pozemků a informace o přípravě
žádosti o dotaci na údržbu zeleně a výsadbu stromů v obci.

Na schůzi 30. 7. 2015 RO schválila losem určené pořadí žadatelů o byt
v domě č. p. 398.V tomto sledu byli žadatelé vyzváni k sepsání nájemní
smlouvy a převzetí bytu. Dále pak RO vzala na vědomí návrh směrnice
pro poskytování účelových dotací z rozpočtu obce Čistá na činnost
spolků a podporu veřejného života.
RO na základě zmocnění ZO jmenovala členy hodnotící komise pro
posouzení nabídek v rámci zadávacího řízení „Zkvalitnění systému
BRKO v Čisté“ a projednala aktuální úkoly spojené s přípravou a realizací
tohoto projektu. RO se také zabývala akceptací žádosti na financování
projektu „Revitalizace zeleně v obci Čistá – LBK Loučná“. K realizaci
tohoto projektu by mělo dojít z velké části ještě v letošním roce, a sice
formou ošetření asi padesáti stromů v zastavěné části obce a výsadbou
více než třiceti stromů na břehu říčky Loučné. RO přijala návrh projektové
dokumentace a postup přípravy akce „Povodňový a hlásný systém obce“
a přípravu žádostí o dotaci na tento projekt. RO také vzala na vědomí
dosud doručené nabídky na opravu vybraných úseků místních komunikací.
Úplný zápis ze schůzí rady obce je k nahlédnutí na obecním úřadě.
V případě zájmu je možné vyhotovit opis.
Bohumil Pavliš

KONALO SE

VII. PROPAGAČNÍ JÍZDA SH ČMS
„Ze sjezdu na sjezd Ostrava – Pardubice“
Ve středu 1. 7. 2015 naší obcí projížděla propagační jízda hasičů
v historických autech na počest V. sjezdu Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, který se uskutečnil v Pardubicích. Letos vyrazilo
vozidlo značky Praga z roku 1934 z místa minulého sjezdu – z Ostravy
– už v pondělí. Cestou se k němu připojily další vozy. Posádky
historických aut se při zastávce v naší obci občerstvily v místní
vyhlášené restauraci U Zběhlíka a poté se vydaly na další cestu. Pro
dobrovolné hasiče v našem kraji to byla významná událost, sjezd se
totiž koná jednou za pět let.
Bohumil Pavliš
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SPOLKY

TJ SOKOL ČISTÁ

HOKEJOVÝ KLUB ČISTÁ

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 2015 - 2016

HC ČISTÁ, O.S.

Start nové sezóny se blíží, a proto budeme opět trénovat, a sice každé
úterý a pátek od 16:15 hodin. Sraz je vždy v 16:00 hodin. Přípravka
odehraje v průběhu podzimu sedm turnajů. Kdo by měl zájem přivést
své ratolesti od počítačů na hřiště mezi nové kamarády, ať neváhá a
učiní tak. Rádi je mezi sebe přijmeme.
Jiří Elčkner

Začátek sezóny HC Čistá, o.s. odstartujeme dne 6. 9. 2015 od 18:00
hodin, kdy proběhne v České Třebové přátelské utkání s Vidlatou Sečí. Od
11. do 13. 9. se pod vedením ligových hráčů uskuteční soustředění v
tréninkovém centru v Nymburce.
Další aktuality na www.hccista.webnode.cz
Jiří Elčkner

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
HASIČSKÝ KROUŽEK
Dne 27. 6. 2015 jsme se v brzkých ranních hodinách vydali na pohárovou
soutěž do Poličky. Počasí nám přálo, i když se ke konci začalo mračit.
Naštěstí nepršelo. Soutěžili jsme v požárním útoku. Při závodech jsme
to měli jak na houpačce. Když se nám nepovedl první pokus, druhým
jsme si to opravili. Nakonec jsme skončili na 24. místě.
Také jsme měli možnost zasoutěžit si každý sám za sebe. Za starší
jednotlivce běžel Matěj Stříteský, který se umístil na 42. místě. Mladší
jednotlivce zastupoval David Hladík, který obsadil velmi pěkné 14. místo.
Anetka Cvrková skončila na 33. místě a Terezka Pulkrábková na
40. místě. Holkám se moc nedařilo, ale nevadí, příště to jistě bude lepší.
Také ti menší a nejmenší měli svou soutěž, a to Dráčka DoDa. V kategorii
školáků se umístil Ondra Vojáček na 26. místě, Denča Dřínovská
na 32. místě a Pavlínka Klusoňová na 46. místě. V kategorii dětí
z mateřských škol se umístila Evička Vojáčková na 14. místě a Natálka
Cvrková na 18. místě. Holky byly moc šikovné.
Na závodech se všem moc líbilo. Domů jsme jeli se spoustou zážitků.
Markéta Sochorová

PŘIBÍRÁME NOVÉ ČLENY DO
HASIČSKÉHO KROUŽKU
děti od 6 do 18 let jsou mezi námi vítány
více informací na
www.sdhcista.estranky.cz nebo
na tel. čísle 604 972 934

JPO III - JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY
OÚ ČISTÁ
Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla k těmto událostem:
22. 7. 2015 v 16:30
požár kamionu na parkovišti čerpací stanice AGIP v Litomyšli
31. 7. 2015 v 19:08
požár trávy nad bývalým kravínem v Čisté
Oldřich Vašina ml.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V úterý 30. června jsme se v naší škole sešli, abychom slavnostně
ukončili uplynulý školní rok. Na všechny žáky čekalo vysvědčení jako
odměna za jejich celoroční snahu a práci. Diplomem pak byli odměněni
všichni ti, kteří se ve školním roce aktivně účastnili kroužků, které naše
škola nabízí. Pan starosta rozdal knižní odměny a popřál všem dětem
krásné prázdniny. Pak už všichni čekali na slavnostní rozloučení s našimi
páťáky. Letos nechybělo ani šampaňské, kterým jsme si připili na
slunečné prázdniny. Odcházejícím žákům přejeme hodně štěstí a úspěchů v jejich dalším školním životě.
Po prázdninách se těšíme na setkání s našimi žáčky a přejeme jim
do nového školního roku především zdraví, štěstí a mnoho osobních
i školních úspěchů.
Mgr. Miloslava Siglová

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za finanční podporu
žáků 1. třídy na nákup školních pomůcek firmě AG Maiwald a.s.,
která již několik let tradičně poskytuje základní škole sponzorský
dar ve výši 1 000 Kč na jednoho prvňáčka. Velice si této pozornosti
vážíme a děkujeme za ni.
Mgr. Miloslava Siglová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
JÓJO SARKA A FARKA

V polovině června jsme rádi přivítali nám dobře známé herečky z divadla „Jójo“. Tentokrát jsme zhlédli pohádku „Sarka a Farka“. Stali jsme se na chvíli
cestovateli, projeli se mezi cizokrajnými zvířaty a společně s nimi si zaskotačili. Pohádka to byla akční a veselá, takže v nás zanechala kladné pocity a
dobrou náladu.
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VÝLET PASÍČKA A NOVÉ HRADY
S dobrou náladou jsme odjížděli i na školní výlet. Naším cílem bylo
tentokrát ekocentrum „Pasíčka“. Děti si vyslechly různé příběhy
o zdejších zraněných zvířátkách, prohlédly si je, zkoumaly prostředí,
ve kterém žijí, čím se živí… Poznaly propojení mezi stanicí, přírodou
i společností.
Cesta zpět vedla přes Nové Hrady - ty byly dalším cílem našeho výletu.
Po příjezdu nás přivítaly divoké kachny s káčátkem. „Rodinka“ byla tak
roztomilá, že jsme se rozhodli dopřát jim zbytky od oběda. Pobavilo nás,
když z malé rodinky bylo najednou celé hejno. Po jejich nakrmení jsme se
vydali do zahrad zdejšího zámku. „Bloudili“ jsme v přírodním bludišti
a nechyběla ani slíbená zmrzlina. Vrátili jsme se unavení, ale se spoustou nových zážitků a informací.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Školní rok utekl jako voda a přiblížilo se rozloučení s předškolními
dětmi.V letošním roce odchází do ZŠ pět dívek a pět chlapců.
Na slavnostní vyřazování předškoláků jsme se i my učitelky pilně
připravovaly. Na školní zahradě jsme nachystaly pomůcky pro plnění
úkolů, slavobránu, občerstvení. Všichni jsme se těšili na příjemně prožité
odpoledne. Ale ouha - to snad ne! Prší! Co teď? Po chvíli rozpaků nám
rodiče dodali odvahu slovy: „To zvládneme i v dešti.“ Pustili jsme se tedy
do plnění úkolů. Děti prokázaly dostatečné znalosti, zručnost, trpělivost,
spolupráci, koordinaci pohybu při překonávání překážkové dráhy, stavbě
číselného chodníku, výrobě hradu podle předlohy, krmení šaška. Dále
zvládly lovit rybky, cvrnkat žabky, vykreslovat přívěšky včeliček.
Naučenou říkankou a vytvořenými klíči jsme symbolicky uzamkli MŠ.
Společně s rodiči si žáčci naměřili a umotali šňůrky na zavěšení klíče.
Úkoly splněné, děti mohou do ZŠ. Nastal slavnostní okamžik pasování.
Každý si užil tu „svoji chvilku“. Nechyběl potlesk, dojetí. Na památku
ještě kniha, tričko, pamětní list a drobné dárky.
Vše se v dobré obrátilo. I počasí se umoudřilo a vysvitlo sluníčko, takže
jsme si na závěr užili ještě občerstvení, tanečků a her.
Tak na shledanou, kamarádi. Ať se vám ve škole daří!

OCHOTNÍCI BENÁTKY
– O PRINCEZNĚ NA KLÍČEK
Bývá již tradicí, že
se na konci školního
roku vydáváme do
Benátek na divadlo.
Tentokrát jsme se
těšili na po hádku
„O princezně na klíček“. Moc se nám
líbila. Děti si z divadla
odnesly nejen kladné zážitky, ale i poučení, že lhát se
nemá.
Po pohádce jsme navštívili ještě kamarády ve zdejší MŠ a společně si
pohráli.
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HASIČI
Poslední akci pro nás připravili hasiči. Děti se rozdělily do skupinek. Na
stanovištích pak mohly vyzkoušet rozmotávat hadici na cíl, proudem
vody se strefovaly do kuželek, osvojily si čísla záchranného
integrovaného systému, seznámily se s tím, jak poskytnout první
pomoc, jak ošetřit drobná poranění. Prohlédly si vybavení hasičského
vozu, vyzkoušely tíhu obleku.
Slunné dopoledne s hasiči jsme si všichni příjemně užili. Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme manželům Blance a Petrovi Kmoškovým, kteří nám kdykoli
vyhoví, když chceme pozorovat zvířata, obdivovat malé koně či
vyzkoušet si pohled z jejich hřbetu, zhlédnout výcvik psa, dozvědět se
něco o poštovních holubech, andulkách apod. Děkujeme, že nám umožní
občas si zkrátit cestu přes jejich pozemek.
Za kolektiv MŠ
Jitka Marešová

Z důvodu chyby, která se objevila v předchozím čísle Obecního
zpravodaje, uveřejňujeme znovu článek Vzdělávací víkend v Horním
Maršově. Za vzniklou chybu se omlouváme.

VZDĚLÁVACÍ VÍKEND
V HORNÍM MARŠOVĚ
Na začátku června, po uzavření MŠ, jsme se vypravily do Horního
Maršova. Tentokrát bez dětí. Protože se snažíme o neustálé
zkvalitňování naší práce, přihlásila nás sem vedoucí paní učitelka na
vzdělávací akci. Víkend to byl náročný. Získaly jsme však spoustu
inspirací, vyzkoušely si prožitkové činnosti, zakoupily potřebné
materiály a načerpaly energii pro další práci s dětmi.Těm se teď budeme
snažit získané znalosti a činnosti předat.
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O ZVONECH V ČISTÉ
(4. závěrečná část)

Zvon sv. Jana a Pavla zachránilo před roztavením zejména to, že byl při
rekvizici v roce 1942 s ohledem na svou vysokou umělecko-historickou
hodnotu zařazen do kategorie C, tedy druhé nejcennější. Roztřídění
zvonů do kategorií A až D prováděly tehdy památkové úřady a rekviziční
nápis je na zvonu čitelný dodnes.
Po skončení války se zrekvírované a dosud neroztavené zvony nacházely
buď ještě přímo v německých hutích, nebo na tzv. Hřbitově zvonů
v Hamburku. Skutečnost, že největší a nejvzácnější z tehdejších
litrbašských zvonů nejenže válku přežil, ale že se ho podařilo brzy poté
najít, identifikovat a také vrátit bez většího poškození domů do Čech
a zavěsit zpátky na věž zdejšího kostela, můžeme považovat za menší
zázrak. O řadu přeživších zvonů, které byly v Německu po válce
vypátrány, často byly nebo i jsou dosud vedeny spory a kupříkladu zvony
do Starého Bohumína byly německou stranou vráceny až letos, 70 let po
skončení války. Navrácení zvonu zpět na kostelní věž se tak po těžkých
letech 2. světové války, po odsunu většiny původních obyvatel vesnice
a nastalém příchodu nových obyvatel stalo další nadějí pro tehdejší
Litrbachy, resp. Čistou.
O zvonících kostela sv. Mikuláše v Litrbaších víme velmi málo a i ti
„novodobí“ čistečtí s odstupem mnoha let již buď nejsou mezi námi,
nebo tápají ve vzpomínkách, kdy že to vlastně tahali na věži za provaz.
Proto vás poprosím o velkorysost a toleranci při uváděných starších
letopočtech před rokem 1990. Jisté je, že zvoníci byli z řad místních.
Posledním zvoníkem litrbašským a zároveň prvním čisteckým byl pan
Václav Vomáčka č. p. 128, který přišel do Čisté v rámci doplnění osídlení
po odchodu Němců. Zvonil od roku 1946 v letech čtyřicátých a zřejmě
i padesátých a byl pravděpodobně také posledním zvoníkem, který
natáhl starý hodinový stroj ve věži. Po něm se u zvonu střídali zpravidla
mladí kluci před vojnou nebo krátce po ní. Počátkem šedesátých let to
byl pan Jan Lopaur a ve druhé polovině let šedesátých jeho mladší bratr
Josef Lopaur, oba tehdy č. p. 99. Počátkem sedmdesátých let zvonil
Jaroslav Pavliš, na konci let sedmdesátých a v letech osmdesátých pak
jeho mladší bratři Bohumil Pavliš a Ladislav Pavliš, všichni tehdy č. p. 271.
Oba posledně jmenovaní se také zasloužili o opravu točitého schodiště
na věž, kde chyběla řada schodových desek a výstup na věž byl do té
doby otázkou značné odvahy. V letech 1990-2000 zvonil Štěpán
Maiwald č. p. 156 a zpočátku ho střídal Josef Lopaur ml. č. p. 343. Zvonění
bylo dočasně omezeno při celkové opravě věže v polovině devadesátých
let. O Vánocích 2014 bylo pravidelné zvonění obnoveno a současnými
zvoníky jsou Pavel Kuře č. p. 334 a Štěpán Maiwald č. p. 156.

Detail střepu zvonu sv. Mikuláše z roku 1744 s reliéfem hlavy a berly biskupa
Mikuláše je zřejmě jediným zachráněným zbytkem z více než 1,8 tunového zvonu
zabraného pro válečné účely v roce 1917.

Prozatím se podařilo obnovit pravidelný provoz na věži, provést nutné
opravy na zvonu sv. Jana a Pavla, znovuobjevit a zprovoznit malý zvon sv.
Pavla na malé věžičce a poté i zpřístupnit velkou věž pro veřejnost.
V tomto směru pokračujeme tak, jak čas a prostředky dovolí. Současně
probíhá mapování historie všech našich zvonů, věže a celého kostela
a odkrývání údajů a detailů leckdy doposud nikde nepopsaných, dávno
zapomenutých nebo nikdy neobjevených.
Na věž kostela, dominantu naší obce, zachráněné nedávno značným
úsilím před zkázou, se vrátil život a v obci opět pravidelně slýcháme po
staletí známý hlas zvonu. Snad už brzy začnou na věži odbíjet a měřit čas
nové hodiny. V roce 2017 uplyne 100 let od doby, kdy válka a lidská zloba
brala život desítkám místních lidí a také poprvé loupila i mezi zdejšími
zvony. Napravíme my dnes to, co generace před námi nestihly nebo
nesměly vykonat, totiž vrátíme na věž chybějící zvony a dodáme tak věži
i obci jejich plný hlas? Nové zvony jsou znamením dobrých časů...
Mgr. Pavel Kuře

Hřbitov zvonů v německém přístavu Hamburk dva roky po válce.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK ČR
ANEB I ČISTÁ MÁ CO NABÍDNOUT

ADVENTNÍ VÝSTAVA

Mnozí z vás přišli na první noc kostelů a nyní se poprvé připojíme
i k celorepublikovému Dni otevřených dveří památek. Po celou neděli
13. září 2015 od 9 h. do 18 h. bude pro veřejnost otevřen kostel sv.
Mikuláše s možností individuální prohlídky nebo prohlídky s výkladem
včetně prohlídky věže. Prohlídka kostela bude omezena v době
pravidelné bohoslužby od 10:15 h. do cca 11 h. Otevřena pro veřejnost
bude také nedávno zrekonstruovaná kaplička sv. Jana Nepomuckého na
Brlence. Za pozornost a krátkou vycházku jistě stojí i drobnější
pamětihodnosti, které byly rovněž opraveny v posledních letech.
Například torzo kapličky z 19. století, kterou naleznete v lese nedaleko
osady Brlenka (cesta ke kapličce bude označena). Při poznávání místních
památek by bylo chybou opomenout drobné movité památky: Kříže,
sochy a náhrobky v okolí kostela a u cest nebo kamennou křížovou cestu
z centra obce ke kostelu. Vstup do památek je zdarma. Za poznání stojí
nejen vlastní památky, ale také malebná a poklidná zákoutí v jejich okolí.
Bližší informace naleznete v kostele a v kapličce. Při pěší cestě nebo
cyklovýletu na Brlenku doporučujeme malou svačinku s sebou.
Mgr. Pavel Kuře

Jak se již stalo příjemnou tradicí, i letos bychom rády uspořádaly
adventní výstavu. Chceme tímto pozvat i ty, kteří ještě
nevystavovali a mají co ukázat či nabídnout návštěvníkům, aby tak
učinili. Výstavu bychom rády rozšířily o nové techniky, např.
drátování, vazby z přírodních materiálů, keramické a dřevěné
výrobky. Tak tedy neváhejte a přijďte. Děkujeme, že podporujete
ruční práce.
V případě dotazů se obraťte na paní Křivkovou, tel: 737 859 551,
e-mail: romanakrivkova@seznam.cz
Romana Křivková

NA VĚŽI OD LÉTA DO ADVENTU

Červen:
50 let – Hana Briolová
Richard Kořízek
60 let – Růžena Holcová
75 let – Josef Tauer

Velká věž kostela sv. Mikuláše v Čisté se poprvé otevírá veřejnosti. Na
prohlídku jste srdečně zváni každou první neděli v měsíci v době od 9:30
h. do 10:00 h., začínáme 7. června a končíme 1. listopadu 2015. Seznámit
se můžete s minulostí i současností kostela, zvonů a věžních hodin nebo
se pokochat výhledy do okolí blízkého či vzdáleného, zájemci se mohou
zúčastnit i pravidelného ručního zvonění před bohoslužbou od 10 hodin.
Vstup na věž je možný pouze v doprovodu zvoníka, děti mladší 15 let
s dospělým. Provozní řád bude k dispozici na webu obce Čistá a na věži.
Prohlídka a výklad jsou zdarma, všechny dobrovolné příspěvky budou
zahrnuty do veřejné sbírky na obnovu věžních hodin. Individuální
prohlídka mimo uvedenou dobu po domluvě se zvoníkem, tel.: 606 581
610, e-mail: kure.pavel@seznam.cz.
Na vaši návštěvu se těší
zvoník kostela sv. Mikuláše v Čisté Mgr. Pavel Kuře
Obec Čistá ve spolupráci s nadšenými dobrovolníky
Vás srdečně zve na

IV.
JIŘINKOVÝ PLES

Svá životní jubilea v měsíci
červnu a červenci oslavili:

Červenec:
50 let – Iva Klusoňová
Milan Kuta
75 let – Helena Malá
94 let – Marie Pavlišová

V červenci se šťastným rodičům
Kuřovým narodila dcera Alena.
Novému občánkovi přejeme do
života hodně štěstí.
V měsíci červenci jsme se
rozloučili s paní Marií Novotnou.
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Našim spoluobčanům srdečně
gratulujeme.

Obec Čistá
nabízí všem zájemcům o společenskou zábavu

TANEČNÍ KURZ
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
s tanečním mistrem ing. Janem Lexmanem.

KTERÝ SE KONÁ
V SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2015
OD 20.00 HOD.
V KULTURNÍM DOMĚ V ČISTÉ.
K tanci a poslechu hraje
taneční orchestr COMBO 2 Litomyšl.
Předtančení a bohaté občerstvení
s domácí staročeskou kuchyní zajištěno

Vstupné 100,- Kč
Předprodej a rezervace vstupenek od 28. srpna 2015
na Obecním úřadě v Čisté,
tel.: 461 634 903, email: obec.cista@iol.cz

Kurzy se uskuteční vždy v pátek od 20.00 hod.
v Kulturním domě v Čisté
v termínu
2. 10., 16. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11. 2015
Cena 1.300,- Kč za pár.
Cena obsahuje 5 lekcí a závěrečný ples.
Výborné občerstvení zajištěno.
Přihlášky a placení kurzovného:
Jana Dřínovská,
tel. 608 178 868, email: j.drinovska@seznam.cz
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