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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
ZÁŘÍ
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AKTUÁLNĚ

Čistecká buchta 2013 je minulostí

KOMINÍK
Kdo má zájem o kominické
služby, nahlaste se na obecním
úřadě do 20. září.
O termínu budete informováni
prostřednictvím SMS.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Další
vítání
našich
nových
občánků proběhne v obřadní síni
obecního úřadu v sobotu dne 21.
září 2013 ve 14 hodin.

OBEC INFORMUJE
ZÁJEZD DO LUHAČOVIC
Obec Čistá pořádá zájezd na
Vyhlášení celostátního kola
Vesnice
roku
2013
do
Luhačovic.
Sobota 14. 9. 2013 - odjezd
ze zastávky autobusu v Čisté
ráno v 5:00 hodin.
Přihlášky na OÚ přijímá pí.
Valigurčinová, pí. Čebišová.
PRVŇÁČCI
V úterý 3. 9. 2013 přivedla paní
ředitelka Božena Vopatová a
paní učitelka Ivana Jakšová na
obecní
úřad
k slavnostnímu
přivítání 15 nových začínajících
školáčků.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 26. září 2013 od 18 hodin
v zasedací místnosti obecního
úřadu v Čisté.

Kontakt
Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz

I letošní závěr měsíce srpna v naší obci patřil pořádání
mezinárodního turnaje ve volejbalu O Čisteckou buchtu. Už v pátek
odpoledne 23. srpna začala po čtyřiadvacáté přijíždět první auta
s německými kamarády z Löbnitz - Sausedlitz. Oproti minulým
ročníkům jich přijelo méně, pouze patnáct. Stejně jako při jiných
ročnících byli ubytováni v rodinách, tentokrát jen u Sixtů a Štětinů.
Po uvítání a ubytování byla pro hosty připravena v restauraci
U Šimků chutná večeře a potom následoval v sokolovně zábavný
program, který jsme připravili ve spolupráci s některými členy
divadelního souboru Tyl. V průběhu večera došlo i na předání
společného daru, který hosté přivezli. Oba večery probíhaly v duchu
Cesty kolem světa.
V sobotu dopoledne v 10.00 hodin byl 21. ročník turnaje
zahájen
nástupem
všech
družstev.
V kategorii
mužů
se zaprezentovala družstva z německého Löbnitz, z družební obce
Čistá u Horek, dále družstva Moskad Most, RHB (VK Kladno), junioři
Stochov, družstvo Bohouše Jakovce – Jägerteam, družstvo Ondry
Suchého z Kožlan – Radkovo a domácí TJ Čistá. V kategorii žen
se zaprezentovala
děvčata
z Loun
a Vroutku.
Startovala
pod názvem „Invalidky“, neboť při cestě na kurty si jedna z nich
podvrtla kotník a další dění sledovala pouze z tribuny. Jako druhá
se prezentovala děvčata z Čisté u Horek a nakonec i naše domácí
družstvo. Ženy hrály systémem každý s každým (letos také
na antuce), muži byli nalosováni do dvou skupin, z nichž dva
vítězné týmy postupovaly do semifinále, vítězové pak do finále.
I sobotní počasí přálo, a tak za sice větrného, ale slunečného
odpoledne mohli diváci na tribunách vidět velmi pěkný volejbal.
Občerstvení na hřišti měla ve své režii paní Marková, kávu
a zákusky
ze sponzorského
daru
podávala
naše
děvčata.
Po vyrovnaných soubojích jsme v 19.30 hodin turnaj ukončili
nástupem a vyhodnocením nejúspěšnějších. V mužích se na 5. –
8. místě umístila družstva Čisté u Horek, Löbnitz, RHB a Stochova,
čtvrtá skončila domácí TJ Čistá, na třetí příčce se umístil Jägerteam,
na druhém místě po vyrovnaném průběhu skončilo družstvo Ondry
Suchého a prvé místo obsadili hráči Moskad Most. V kategorii žen
bylo pořadí následující: na třetím místě skončila domácí Čistá,
druhé místo vybojovala děvčata z Čisté u Horek a první místo
i přes početní handicap obsadily „Invalidky“. Družstva na 1. –
3. místě obdržela hezké poháry – příspěvek od paní starostky
Blanky Čebišové, dále pekáče voňavých čisteckých buchet, které
upekly p. Věnka Čechová st. a Vlasta Štětinová, věcné ceny
a diplom. Přátelé z Čisté u Horek se zúčastnili i večerního posezení
s německými volejbalisty, které sice začínalo až po vysprchování
a večeři v 21.30 hodin, ale o to bylo veselejší. V režii Věnky
Čechové ml. a Evy Sixtové jsme viděli zábavný pořad „Včelka
Mája“. Silný potlesk v závěru potvrdil, že výkon účinkujících byl
zdařilý a všem se líbil. Hosté z Čisté u Horek si letos připravili své
překvapení, které se rovněž líbilo.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Uher Jaroslav, Lhota
80 let
Maršálková Růžena, Kůzová
Pelcová Františka, Čistá
84 let
Bičík Lubomír, Čistá
87 let
Tuček Dobromil, Čistá
ŘEKLI SI „ANO“
9. 8. 2013
Čistá - Mgr. Pavel Tintěra a
Ilona Mertlová

Nedělní dopoledne je při těchto setkáních vyhrazeno návštěvě
nějaké zajímavosti v našem okolí. Letos se k nám přidali i z Čisté
u Horek, a tak jsme společně s volejbalisty z Německa navštívili
Fantasy golf v Plasích. V rámci Cesty kolem světa jsme navštívili
starý Egypt, Mexico, Tokio, Transylvánii, Caribic i Afriku.
Za oblačného počasí při hře golfu dopoledne rychle ubíhalo a my
jsme museli zpět do Čisté na připravený oběd. Ohlasy na tuto akci
byly velmi pozitivní, všem zúčastněným se moc líbila.
Po obědě a odpolední kávě jsme dostali od přátel
z Löbnitz osobní dárky, následovalo nezbytné foto (venku už hodně
pršelo, tak jsme vzali za vděk prostorami sokolovny), rozloučení
a odjezd celé skupiny domů.
Konání volejbalového turnaje by nebylo možné
bez sponzorů, nadšení a pomoci dalších přátel. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat za finanční nebo materiální podporu Obci
Čistá a paní starostce Blance Čebišové, firmám Autostop Rakovník,
Autodoprava Zdeněk Matějů, Mlýn Čistá, pekařství Špáňa Šanov,

uzenářství manželé Sklenářovi, AL-MA Jesenice p. Altera, p. Zlata Otavová – Zavidov, p. Špačková –
Kralovice, p. Vl. Švolbová – Všesulov a p. Jan Šimek – pohostinství Čistá. Poděkování patří i čisteckým
hasičům, kteří poskytli prostory klubovny v hasičské zbrojnici, kde přespali volejbalisté z Čisté u Horek.
Hasiči rovněž v sobotu ráno dostatečně „pokropili“ antuku.

Věříme, že naše setkání s německými volejbalisty budou pokračovat i nadále, neboť jsme
obdrželi pozvání na červen příštího roku na turnaj do Sausedlitz.
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SVATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ 2013
III. ročníku turnaje jednotlivců v Pétanque – pro všechny bez rozdílu věku.
Sobota 28. září 2013 od 13:00 hodin na hřišti TJ Čistá. Startovné 40,- Kč.
Více později na plakátech.
Srdečně zvou pořadatelé – Pavel a Ilona Tintěrovi

Od 1. 10. 2013 každé úterý
opět začínáme
od 15:30 do 16:30hod v tělocvičně ZŠ a MŠ Čistá

sportovní kroužek Šikulka
pro školkové i neškolkové děti
ve věku od 1,5 do 6 let a jejich rodiče

S sebou: pevnou čistou obuv, pití a svačinku (kdo chce)
Těšíme se na Vás
Katka Coufalová a Věnka Čechová

DRAKIÁDA V ČISTÉ, aneb naučte svého draka létat
V neděli 29. září 2013 se sejdeme v 16:00 hodin
na fotbalovém hřišti.
Přineste si každý svého originálního draka
Vstupenkou je obrázek draka na A4 do dračí galerie, kterou jsme založili v loňském roce
Na dračí shledanou se těší Katka Coufalová

Sraz vojenských historických vozidel
MCC Plzeň pořádá ve dnech 13. – 15. září 2013 v chatovém táboře Zdeslav
sraz vojenských historických vozidel.
Dne 14. 9. 2013 se uskuteční vyjížďka těchto vozidel.
Průjezd naší obcí proběhne cca mezi 9:30 – 9:45 hodin. Trasa průjezdu bude s příjezdem od vodojemu
okolo kulturního domu, dále Komenského ulicí a polní cestu do Břežan.
Tento den je možná prohlídka vozidel cca po 17:00 hodině v chatovém táboře Zdeslav.
Za Military Car Club Plzeň
Mertl Zdeněk
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Vaše římskokatolická duchovní správa
Vážení rodiče,
římskokatolická duchovní správa také v tomto školním roce nabízí výuku náboženství – základy
křesťanství. Naší nabídku najdete ve Vašich školách a můžete se také přihlásit přímo na níže uvedený
kontakt.
Nebojte se zvednout telefon nebo napsat email. Těším se na Vás.
P. Pavel Vrbenský
Telefon: 776389539
Email: pavelvrbensky@seznam.cz

Myslíte, že dnes už víme všichni, jak nakládat s odpadem ?
Podle toho, co lze nalézt v kontejnerech na tříděný odpad, asi ne !!!

PAPÍR – modrý kontejner
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, karton,
papírové obaly, např. sáčky …
NEPATŘÍ SEM : mokrý a mastný papír, uhlový nebo voskovaný papír, použité pleny a hygienické
potřeby (patří do směsného komunálního odpadu).

PLAST – žlutý kontejner
PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén …
NEPATŘÍ SEM : kabely, pneumatiky, odpady z PVC, linolea, novodur, obaly od nebezpečných látek.

SKLO – zelený kontejner
skleněné láhve od nápojů, skleněné nádoby od kečupů, marmelád, hořčic atd. , skleněné střepy,
tabulové sklo z oken a dveří …
NEPATŘÍ SEM : autosklo, keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadla, žárovky, zářivky, výbojky.

NÁPOJOVÝ KARTON – oranžový kontejner
krabice od džusů, mléka a mléčných výrobků, vína …
NEPATŘÍ SEM : měkké sáčky od kávy a různých potravin v prášku, sáčky od prášků na praní.

Odpad, který nepatří do barevných kontejnerů, patří vesměs do sběrného dvora. Tamtéž patří objemný
a především nebezpečný odpad.

Otevírací doba sběrného dvora do konce roku 2013
září
říjen

7. a 21.
5. a 19.

V sobotu od 9 – 11 hodin.

listopad
prosinec

2. a 16.
7. a 21.
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První peníze na varhany
Chci poděkovat všem Cestíkům, kteří si zvykli prozvonit svou jízdu do a z Rakovníka. Pravděpodobnost
svezení je největší ve všední den ráno (směr Rakovník) a odpoledne (směr Čistá), zkusit to ale stojí za
to kdykoli. Díky ohleduplným řidičům, ale i těm, kteří si troufnou nabídnout příspěvek na cestu a poptat
svezení, se už začínáme postupně potkávat!
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I proto jsem mohl přispět do sbírky na varhany prvními 100 Kč. Není to mnoho, zajímavé na té částce
je ale to, že mě nic nestála. Stokoruna mi „přilétla z vesmíru“ jen díky mému a Vašemu prozvánění jízd.
A to jsem do sbírky věnoval pouze příspěvky od spolujezdců. Peníze a čas ušetřený tím, že jsem se
několikrát sám nechal svézt, jsem si ponechal :-) .
Většina mých prozvonění samozřejmě přijde vniveč a s nikým se nepotkám. Stojí mne však pouhých 6
vteřin - jeden jediný pohyb - dá se na něj zvyknout už po pár pokusech. Za chvíli zjistíte, že na Cestíka
myslet nemusíte a prozváníte před jízdou automaticky, podvědomě.
Prozvánění je drobnost, která pomáhá - nejen čisteckým varhanům. Hlavně nám všem, kteří nechceme
trčet na zastávce a utrácet svoje peníze zbytečně. Takže ještě jednou díky.
Pavel Richter

**************************
Právě jedu do Rakovníka a chci příspěvek: tel. 316 316 991 ; když chci svézt: 316 317 991
Právě jedu z Rakovníka do Čisté a chci příspěvek: tel. 316 316 992 ; když chci svézt: 316 317 992

INZERCE:

Cestíkem také do Plzně
V září 2013 otevíráme další trasu, a to na úseku silnice první třídy číslo 27 z Jesenice do Plzně.
Telefonní čísla mají kromě Jesenice přidělena také města Kralovice a Plasy, pod jejichž záštitou zde
Cestík funguje.
Již od května můžete prozvánět jízdy a šetřit peníze také při dojíždění z Rakovníka do Prahy. Telefonní
čísla najdete na www.cestik.cz (záložka Regiony) nebo na úředních deskách či autobusových zastávkách
příslušných měst.

Zářijové pranostiky
Září, na léto jde stáří.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
O svatém Matouši – vlaštovka nás opouští.
Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.
Svatý Václav víno chrání, po něm přijde vinobraní.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Svatý Václav sklízí hady.
Svatý Michal všechno z polí spíchal.
Září
Člověk se ani nenaděje, léto je pryč a už je tu první školní den. To se to těžko vstává po dvou měsících
prázdninového lenošení. Ještěže je září takový laskavý měsíc a přibližuje se k podzimu jen drobnými
krůčky. Přijíždí k nám na strakaté kobyle, ověnčené barvícím se listím, a přináší nám spoustu dobrot –
červená jablíčka, žluté hrušky a modré, ojíněné švestky.
Koncem září už je všechna úroda sklizena a na polích zbylo po obilí jen pichlavé strniště. Pasáčci po
takovém strništi běhávali bosi, ale to nebylo jen tak. Když člověk došlápl shora na ostrá stébla
chodidlem, popíchal si šlapku, jako kdyby dupl na ježka. Kdybyste si to chtěli náhodou vyzkoušet,
musíte při běhu šoupat nohama při zemi, abyste na strniště došlápli pěkně zešikma a pichlavé stonky
přitlačili k zemi.
Do školy chodily děti většinou daleko. Ve vsi bývala jednotřídka, všechny děti, malé i velké se učily
pohromadě. Když bylo doma nejvíc práce, často musely místo školy pomáhat v hospodářství.
Sklizeň
Sklizní vrcholila celoroční namáhavá práce rolníků. Stejně tak jako dnes, se dříve na polích pěstovalo
obilí. Jen políčka bývala menší. Žito snáší sucho a zimu, pěstuje se u nás tedy i v podhorských krajích.
Když dozraje, sklízí se, dosušuje a poté se z něj mele tmavá mouka. Z žité mouky se peče pravý český
chléb.
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V domácnostech se peklo jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dnů. Téměř v každé venkovské chalupě
mívali chlebovou pec. Hospodyně zadělala těsto kváskem a nechala ho vykynout. Pec se nejdříve
roztopila, spálila se v ní hranice borového dříví, pak se čistě vymetla a hned se do ní, dožhava
rozpálené, dřevěnou lopatou sázely bochníky a nechaly se upéci dohněda. Po vytažení se bochníky
oprášily a omyly studenou vodou, aby byly krásně lesklé. Někde se muselo vyzkoušet, je-li pec dost
rozpálená, upekly se tedy nejdříve podplamenice, placky z chlebového těsta, které dostaly děti jako
pamlsek.
Pečení byl „boží dar“ a všichni ho měli v úctě. I hostům podávali na uvítanou chléb a sůl. Naše babičky
říkávaly, kdo se nesrovná s chlebem, nesrovná se s lidmi. Z pšenice se mlela mouka bílá, pekly se z ní
buchty, vdolky, koláče a bílý chléb. Z ječmene se ve mlýně dělaly kroupy a krupky a v pivovarech slad,
ze kterého se vařilo pivo.
Po žních dozrávalo ovoce v sadech, víno na vinicích a nakonec řepa a brambory na polích. Na dobré
úrodě záviselo, jak bude vypadat následující rok. Mouka a brambory byly základ téměř všeho, co se
dříve jedlo. Maso bylo jen v neděli, vajíčky a mlékem se šetřilo.
V teplejších krajích, kde se pěstuje víno, se po sklizni slaví vinobraní ještě i dnes. Pro vinaře nastává
nejkrásnější práce ve vinohradu. Sbírání a lisování hroznů a kvašení vína v sudech se od minulosti moc
nezměnilo.
Říkávalo se také, že při česání ovoce se má zpívat, aby nebylo stromu smutno, protože smutný strom
by nepřečkal zimu.

Zářijový nápad pro děti
Chřestýš
Pomůcky: 20 kaštanů, sirky, 2 šípky, kaštanová slupka, vteřinové lepidlo, provázek
Postup:
Nasbírejte dvacet kaštanů. Pak je srovnejte od největšího do nejmenšího a všechny provrtejte
vrtáčkem. Největší kaštan bude hlava. Navrtejte do ní dva otvory, rozlomte zápalku na dvě poloviny a
na obou koncích každou část zašpičaťte. Napíchněte na ně dva tvrdé šípky „bubákem“ nahoru a druhou
polovinu zápalky vtlačte do otvorů v hlavě. To jsou strašlivé hadí oči. Pak vyřízněte z kaštanové slupky
úzký proužek tak, aby na něm bylo co nejvíce bodlin, a vteřinovým lepidlem ho přilepte pod oči. A máte
zubatý hadí chřtán. Opatrně (nejlépe pomocí velké jehly) provlékněte otvorem v hlavě asi 30cm dlouhý
kus provázku a kousek nechte z hlavy trčet jako jazyk (udělejte na něm uzlík, aby se nevyvlékl). Pak na
provázek navlékněte další kaštany, začněte tím největším. Na konci udělejte uzlík. A chřestýš je hotový.
Pokud vám na konci ještě zbyl kus provázku, přivažte na něj několik modřínových šištiček jako
chřestidla.

Zářijový recept našich (pra) babiček
Domácí chléb
Suroviny:
0,5 kg hladké mouky, 0,5 kg žitné mouky, 0,5 l vody, 50g droždí, 3 vařené brambory,
polévková lžíce octa, lžička soli a lžička kmínu.
Z droždí, trochy cukru a části vody smícháme kvásek. Po chvíli přidáme i další přísady a zaděláme
v těsto, které posypeme moukou. Vezmeme čistou utěrku, přikryjeme jí těsto a necháme na teplém
místě přibližně 2 hodiny kynout. Pokud by těsto příliš vykynulo, znovu je promísíme. Pak vyválíme
z těsta bochník a dáme ho kynout na silně moukou posypaný plech. Až těsto pěkně nakyne, potřeme
bochník osolenou vodou, posypeme kmínem a vložíme do trouby předem vyhřáté na 200C. Po 15
minutách teplotu zmírníme a pečeme ještě asi jednu hodinu. Po vytažení chléb opět potřeme slanou
vodou.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce, Zuzany
Kovaříkové Pranostiky rokem krok za krokem a Kláry Trnkové Trnkův špalíček

U S N E S E N Í k zápisu č. 32
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 22. srpna 2013.

ZO

souhlasí:

692/13
693/13
694/13
695/13

-

a schvaluje navržený program jednání.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/13.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/13.
se Smlouvou darovací č. 975/KMT/2013 od Středočeského kraje na částku 30.000,- Kč na
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696/13 -

697/13 698/13 -

699/13 700/13 -

701/13 702/13 703/13 704/13 705/13 706/13 707/13
708/13
709/13
710/13
ZO

-

odstranění škod způsobených letošní povodní na majetku - na koupi požárních čerpadel pro
SDH Čistá.
se Smlouvou darovací č. 1341/KMT/2013 od Středočeského kraje na částku 6.700,- Kč
na odstranění škod způsobených letošní povodní na majetku – na koupi požárních
hadic pro SDH Čistá.
a po projednání schvaluje zhotovitelem zakázky „Obnova ústředního kříže a náhrobky“
pí. MgA Helenu Štěrbovou za částku 90.520,- Kč bez DPH.
a po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou
a.s. ve výši 1,680.388,- Kč se splatností do jednoho roku na financování akce „Obnova
hřbitova a naučná stezka o historii obce – 2. etapa po stopách Jaroslava Vrchlického“ a
zajištění budoucími rozpočtovými příjmy obce.
a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/057 s firmou Provod –IS s.r.o.
s prodejem bytové jednotky č. 126/1 v čp. 126 včetně podílu na společných částech
domu čp. 126, části pozemku parc.č. 90/1 a pozemků parc.č. 86/2 a 86/3 v k.ú. Čistá
u Rakovníka, manž. M. za částku 650.000,- Kč.
s prodejem pozemku parc.č. 683 v k.ú. Čistá u Rakovníka pí. P. a p. V. za částku 100,Kč/m2.
se směnou části pozemku parc.č. 138/8 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka za pozemek parc.č.
12/9 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka s p. M.H. a Z.H.
s prodejem části pozemku parc.č. 85 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka JUDr. Š. za částku
100,- Kč/m2.
předběžně s prodejem pozemku parc.č. 1079 pod chatou ev. č. 21 v k.ú. Čistá u
Rakovníka za minimální částku 200,- Kč/m2.
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v obci Čistá parc.č. 1212/1 v k.ú.
Čistá u Rakovníka s firmou ČEZ Distribuce a.s.
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v obci Nová Ves čp. 9 v k.ú. Nová Ves
u Rakovníka s firmou ČEZ Distribuce a.s.
s nabídkou firmy Becker Bohemia s.r.o. na rok 2014.
s pronájmem bytu v čp. 294/2 a s výší minimálního nájemného 1.600,- Kč měsíčně.
s pronájmem bytu v čp. 166/1 a s výší minimálního nájemného 2.500,- Kč měsíčně.
s vypravením autobusu na vyhlášení Vesnice roku do Luhačovic pro občany zdarma.

bere

na

vědomí:

711/13 - informaci o provedeném místním šetření na sousedících pozemcích ing. Grabowského a
obce Čistá v k.ú. Křekovice u Rakovníka.
712/13 - žádost o finanční příspěvek TJ Čistá – odd. st. tenisu.
713/13 - nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství.
714/13 - návrh jízdního železničního řádu Rakovník – Kralovice na období 2013/2014.
715/13 - informaci o možnosti získání dotace na revitalizaci sběrného dvora.
716/13 - zajištění úkolů a harmonogram návštěvy hodnotící komise Vesnice roku 2013 dne 2.
září 2013.
ZO

ukládá :

717/13 - jednat s krajským pracovištěm st. pozemkového úřadu ve věci stále nedokončené
pozemkové úpravy obce Čistá.
zodpovídá : pí. Čebišová
termín : do příštího zasedání ZO
ZO

zamítá:

718/13 - odprodej části pozemků parc.č. 519/1, 519/12 a 679/4 v k.ú. Čistá u Rakovníka p. V. a
pí. P.
719/13 - žádost o pronájem části pozemku parc.č. 519/1 u nemovitosti čp. 177 v k.ú. Čistá u
Rakovníka manž. L.

Zápis z členské schůze ČSZP ze dne 1. 8. 2013
Zápis ze schůze nebyl dodán.
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