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AKTUÁLNĚ
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Daň z nemovitostí je splatná do
31. května 2014, složenkou,
převodem nebo v pokladně
Finančního úřadu v Rakovníku.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 8. března 2014 se
uskutečnilo
v obřadní
síni
Obecního úřadu v Čisté od
14:00 hodin a od 15:00 hodin
„Vítání občánků“, na kterém byli
mezi
občany
naší
obce
slavnostně uvítáni : Miroslav
Zaspal, Anna Wasagová, Sára
Kleknerová, Petr Hadač, Jáchym
Švarc, Stela Petrová a Anna
Marie Průchová.
Irena Kolská, matrikářka
PODĚKOVÁNÍ
obecnímu úřadu za uskutečněné
vítání občánků, krásný dárek a
p. Sklenářovi za fotografie by
touto cestou chtěla vyjádřit
rodina Švarcova z Čisté

OBEC INFORMUJE
KOMINÍK
Objednaný kominík bude pracovat
v obci ve středu 16. dubna.
Prosíme občany, kteří si službu
objednali, aby se zdržovali doma.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 17. dubna 2014 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

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2014/2015
se koná ve středu 30. dubna 2014
od 10.00 do 11.30 hod a
od 14.30 do 16.00 hod.
v přízemí budovy v mateřské škole.
Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2011 a starších.
K zápisu je třeba se dostavit s dítětem a přinést s sebou
jeho rodný list a vyplněnou žádost, kterou si zájemci
vyzvednou předem v MŠ.
Kontakt: 313 549 428, 736 752 155
více na www.zsmscista.cz

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – duben 2014

SLET ČARODĚJNIC

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Vopata Vladimír, Čistá
65 let
Kokyová Zdeňka, Čistá
Říhová Anna, Nová Ves
70 let
Benešová Jana, Čistá
75 let
Kemrová Alena, Čistá

Jako každoročně, tak i letos Vás všechny zvu do lesa plného
skřítků, víl, trollů a čarodějnic na čarovnou procházku s úkoly.
Tato procházka se uskuteční při sletu všech malých čarodějnic a
čarodějů na Holubím vrchu 30. dubna od 18:00 hodin.
Dále nás čeká tradiční program, tj. fanfára, uvítání, opékání,
hraní, zpívání, upálení a rozloučení.
Na setkání se těší

Poletucha Pepáková

86 let
Tučková Věroslava, Čistá

Vynášení Smrtky
Zdá se vám, že letošní jaro přijde i bez vás? No, možné to je, ale i tak si
s námi můžete přijít zazpívat, vyprovodit letošní skoupou Zimu, a jak se
patří přivítat přicházející „Líto“.
Letos opět na Smrtnou neděli – 6. dubna 2014 – v 15 hodin před školou.

Přineste si pentličku a najdete-li, také zpěvníček z let minulých. Pro toho,
kdo nemá, přineseme dotisk. Máte-li chuť si s námi i zamuzicírovat, přineste si svůj nástroj žádná nota nepadne vedle ☺.
Lucie Richtrová Čistecké jablko, o. s.

PÁLENÍ VĚTVÍ
Jistě víte, že pálení větví musíte ohlásit HZS Středočeského kraje. Pokud pálení není
evidováno, může se stát, že hasiče zavolá někdo jiný a budete platit pokutu.
Proto využíváme článku z roztockého zpravodaje a chtěli bychom Vám také
připomenout, že formulář pro ohlášení pálení naleznete na www.hzscr.cz/hzsstredoceskeho-kraje.aspx pod „Evidence pálení“.

POZOR - jarní vypalování trávy je ZAKÁZÁNO !
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Vážná hudba přilákala posluchače
Již podruhé nám bylo dopřáno uspořádat pro čistecké spoluobčany,
přátele a známé kulturní akci, která není masovou záležitostí, ale své
návštěvníky si vždy najde. Po minulém velmi úspěšném koncertu písní
Karla Kryla (SALOME, pásmo písní Karla Karla Kryla pro zpěv, harfu,
klarinet a kytaru) jsme letos sáhli po vážné hudbě a to v podobě dua
dvou špičkových umělců – harfenistky Barbory Plaché a violoncellisty
Petra Nouzovského.
Posluchači zcela zaplněná obřadní síň Obecního úřadu v Čisté vyslechla
v sobotu 22. března 2014 klasické skladby Alexandera Glazunova, Maxe
Brucha, Romana Haase, Enriqua Granadose, Sergeje Prokofjeva, Arvo
Pärta, Maurice Ravela, Maria Castelnuova či Pabla Casalse v úpravě pro
harfu a violoncello se dvěma sólovými výstupy pro samotnou harfu a
samotné violoncello.
Čtyřicet přítomných posluchačů a jejich spokojenost, maximální
spokojenost vystupujících umělců, odlehčené průvodní slovo, výborná
nálada – to vše řadí i tuto akci mezi ty úspěšné. Utvrdili jsme se
v poznání, že koncerty tohoto typu má cenu pořádat, a že mohou
přinášet radost i v naší malé obci.
Sluší se však současně poděkovat všem, kteří se na hladkém a
pohodovém průběhu akce podíleli. Především přítomným posluchačům
za jejich účast a podporu, Obci Čistá za finanční (část nákladů koncertu
bude hrazena z přiděleného grantu) i organizační pomoc (poskytnutí
prostor apod.), sponzorům, kteří se spolupodílejí na financování a ve své
skromnosti nechtějí být jmenováni, ale také paní Ireně Kolské a Blance
Čebišové za perfektní a vstřícnou organizační pomoc.
Již dnes se v našich hlavách rodí nápad na příští koncert a věříme, že bude neméně podařený, jako
ten letošní. Ještě jednou děkujeme všem za podporu a pomoc.

Ilona & Pavel TINTĚROVI
tinterovi.webnode.cz

Zprávičky z MŠ
Od září tohoto školního roku využíváme v mateřské škole celoroční program ekologické výchovy „Co se
skrývá za bludným kořenem.“ V rámci tohoto projektu se vždy jeden týden v měsíci vydáváme na
dobrodružnou výpravu s dětmi jedné mateřské školy, které na své vycházce zabloudily v lese, protože
překročily bludný kořen, a teď hledají cestu zpátky.
V září jsme zabloudili k jezince Bezince, která si s každou nemocí poradí a zná všechny léčivé bylinky,
které dětem pomohou. I my jsme za naší čisteckou jezinkou Bezinkou vyrazili a došli až k Ilonce
Tintěrové. Ta nám o všech možných bylinkách u ní na zahrádce zajímavě vyprávěla, ukázala nám je a
některé jsme směli i ochutnat např. v podobě pampeliškového medu, meduňkového či mátového čaje.
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V říjnu jsme se potkali se stromovými skřítky, a ty i děti společně se svými rodiči vyráběli a přinesli do
MŠ na Podzimní slavnost. Rodiče dětí měly i druhý úkol a to uvařit, upéct, zkrátka ukuchtit nějakou
typicky podzimní dobrotu. Největší úspěch mezi dospěláky měl mrkvový dort a celerovomrkvová
pomazánka. U dětí to zase vyhrály smažené brambůrky. Všichni si také opekli buřtíky a čekali na
vyhlášení vítězů. Samozřejmě, že odměněni byli všichni.
Listopad nám prozradil, jaké tajemství skrývá dřevo. A kdo by nám o dřevě mohl vyprávět lépe než
samotný pan truhlář, že. Proto jsme si domluvili návštěvu v truhlářství u Turků, kde nás ochotně
provedli jejich dílnou a ukázali, jak se dřevo opracovává. Děti se také dozvěděly, jak dřevo roste a které
se nejvíce hodí na nábytek. Také jsme poznávali druhy stromů podle polínek – kůry, barvy, vůně,
struktury. Nakonec jsme si do školky odnesli pár hoblin na další tvoření.
V prosinci jsme pozorovali počasí a prováděli pokusy s vodou. Přeměňovali jsme ji na led a naopak.
Také jsme si povídali o ročních období a jejich typických znacích.
V lednu a únoru jsme se museli postarat o kamarády v nouzi – tedy o ptáčky a lesní zvířátka, ta jsme
také poznávali podle stop ve sněhu. V rámci těchto témat jsme navštívili Muzeum T.G.M. v Rakovníku,
kde byla k vidění výstava Zima v lese. Paní průvodkyně nám na samý závěr prohlídky ukázala, jak si
můžeme vyrobit jednoduché krmítko z roličky od toaletního papíru a ta jsme si ve školce skutečně druhý
den vyrobili. Zbytek semínek pro ptáčky jsme rozdělili do všech velkých krmítek, která jsme v Čisté při
procházce našli.
Na výstavu Zima v lese jsme také navázali naší další návštěvou, kterou jsme tentokrát přivítali u nás ve
školce a to vedoucí mysliveckého kroužku p. Váhalovou a p. Šmída. Lucka s Mírou nás seznámili s těmi
nejznámějšími lesními zvířátky jako je srna, jelen, liška, divoké prase, kuna nebo jezevec. Poznávali
jsme jejich kožíšky i parohy, které nám přinesli ukázat. Nakonec jsme se směli podívat z okna i
mysliveckým dalekohledem.
Březen už patřil zvířátkům domácím. Navštívili jsme tedy hospodářství u Kondelíků. Tolik živých
domácích zvířátek na jednom místě, bychom snad nikde jinde nenašli. Pes, kočka, krávy, ovce, slepice,
kachny, husy, krocani, holoubci, prasátka, králíčci a koník, všechna tato zvířátka na nás právě u
Kondelíků čekala. Kdo chtěl, tak si mohl na koníka Timmyho i sednout. Největší překvapení na nás však
čekalo na konci naší návštěvy. Paní Kondelíková pro všechny děti měla nachystáno malé občerstvení a
ještě pro každého 2 čerstvá vajíčka jako dárek. To jsme opravdu nečekali.
Naše výpravy za poznáním vždy dobře skončí a my se pokaždé vrátíme zpět do naší školky. Již teď jsou
děti zvědavé, kam zavítáme zase další měsíc. Já bych ráda za děti poděkovala všem našim
pomocníkům, kteří neodmítli pozvání na návštěvu k nám do MŠ či k nim domů. Bylo to moc milé setkání
a doufám, že se k Vám ještě někdy vrátíme.

S. Čechová ml.

Dubnové pranostiky
V dubnu hrom – dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Mokrý duben a máj chladný – k sýpkám, senu přístup žádný.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. (bude v létě nouze o vodu)
Když na Velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
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Velikonoční symboly
Pomlázka
Krajové výrazy pro tuto neodmyslitelnou součást velikonočního veselí jsou také mrskačka (Zlínsko),
mrskut (Haná, Valašsko), šmigrust (Slezko), šmekrust (severní Morava) a také tatar, žíla, binovačka,
houdovačka, dynovačka, korbáč, kančák, konak, agar, šibák, rocák, šlahačka, šlehačka, švihačka,
šibalka, hodovačka, pomihod, pamihod.
Slovo „pomlázka“, dříve používáno „pomládka“, vychází z původního názvu „omládka“. Termín se ještě
v dnešní době používá na Kyjovsku pro odnože rozmarýnu, které jsou určeny k rozmnožování rostliny.
Chlapci, muži šlehali děvčata a ženy svazkem živých, někdy narašených prutů anebo svazkem speciálně
spletených prutů (pomlázka). Tyto pruty měly životadárnou, omlazující a uzdravující sílu, která
přecházela šleháním na člověka nebo dobytek. Proto si možnost být vyšlehána každá považovala a za
„omlazení, svěžest, zdraví a krásu“ platila malovaným vajíčkem a někde barevnou stuhou, kterou
uvázala na pomlázku.
Malé děti chodily po pomlázce hned po ranní mši a začínaly nejdřív u kmotrů. Nedodržení tohoto zvyku
znamenalo velkou urážku. Až potom mohla následovat obchůzka po ostatních domech. Chodilo se po
skupinkách.
Zvláště bohatě odměněný byl první koledník, který přinášel do domu štěstí. Jeho pomlázkou hospodyně
šlehaly ve chlévě dobytek, aby se omladil.
Pomlázkové právo začíná pro chlapce o půlnoci z neděle na pondělí a v pondělí odpoledne je to už
„ženské pomlázkové právo“, kdy ženy a dívky mohou oplácet šleháním zelenými pruty či upletenou
pomlázkou anebo poléváním vodou.
Na jaře, v době, kdy se probouzí nový život, se symbolem života staly některé stromy, u nichž se
nejdříve probouzí míza. Jsou to bříza a všechny druhy jívy včetně vrby. Kult vrbového splétání proutků
v pomlázky se dochoval do dnešní doby. Znásobením spletených proutků má vrba předat životadárnou
sílu tomu, kdo je jí šlehnut.
V minulosti chodila na koledu především mládež a svobodná chasa. Odměnou jim byla vajíčka, kterých
bylo oproti dnešní době mnohem více. S vajíčky nebo o vajíčka se potom hrály různé hry. Tato
společenská část Velikonoc se odehrávala až v odpoledních hodinách.
Časy, kdy hlavní odměnou koledníkům byla výhradně vajíčka, skončily asi před 50lety. Nová doba
přinesla i jiné zvyky: pestřejší velikonoční stůl, bohatší koleda a také alkohol.
Hry s vajíčky
Sekání do vajec: jeden hráč uchopil vejce do dlaně tak, aby mezi palcem a ukazovákem vykukovala jen
špička. Druhý hráč mrštil krejcarem proti vejci. Když se krejcar zasekl, vejce vyhrál házející hráč. Pokud
se krejcar svezl nebo se hráč vůbec netrefil, zůstalo vejce tomu, kdo ho držel.
Stejná pravidla platila i při obměně této hry, kdy se vejce položilo do důlku v zemi.
ťukání: hra spočívala v tom, čí vejce se rozbije, ťuknou-li dva hráči zlehka špičkami dvou vajíček proti
sobě. Vyskytli se i podvodníci, kteří hráli s vyfouklým a smolou naplněným vajíčkem, které se nerozbilo.
Byl-li podvodník odhalen, odcházel s ostudou a „nakládačkou“ od ostatních hráčů.
Koulení: tato hra měla různé varianty. Buď se vajíčka postavila do řady a hráči k nim z určité
vzdálenosti kutáleli tzv. „kudrnu“ (kouli slepenou z volských chlupů). Komu se podařilo nějaké vajíčko
zasáhnout, mohl si ho vzít.
Nebo se vejce koulelo po nakloněné rovině (šindel, dřevěný žlábek,…) na rovnou zem, kde byla opět
v řadě seřazena vajíčka. Komu se podařilo zasáhnout některé z nich, získal ho.
Také se soutěžilo, čí vejce se dokutálí nejdál. V kraji kolem Vamberka se pro tuto hru vyrobilo speciální
„valbisko“, byla to jakási dráha (6,5 m x 0,5 m), po níž se vajíčka koulela.
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Na Chodsku se házela vejce buď do výšky, nebo se jím přehazovala střecha tak, aby dopadlo na měkký
drn. Když se vejce rozbilo, to děvče, které ho darovalo, se stalo terčem posměchu a chlapci o ní říkali,
že bude nestálá.

Vajíčko
Vajíčko je nejstarší symbol plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení. Bylo
nalezeno už v hrobech z doby kamenné, v Egyptě jsou o něm zmínky na hieroglyfech v pyramidách.
Skořápky obarvených vajec byly objeveny také u nás na slovanském pohřebišti u velkých Hostěrádek na
jižní Moravě, pocházejícím z 11. století našeho letopočtu.
Vajíčko je o Velikonocích odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení. Zvláštní postavení má
vejce červené, které je patrně prvním z typu kraslic. Červená barva byla nejoblíbenější. Slované mají
pro tuto barvu výraz „krasnaja“, odtud zřejmě vznikl název „kraslice“. Některé prameny však uvádějí,
že název vznikl od slova „krásniti“ či „kráslit“.
Vejci se již v dávných dobách přisuzovaly magické vlastnosti. Plodivá síla vajíčka měla být umocňována
ornamenty a barvením, zejména barvami života – zelenou (zeleň přírody), červenou (proudící krev a
láska), žlutou (barevnost slunce), hnědou a černou (temná země). V době křesťanství se vajíčka začala
malovat také barvou fialovou.
Ta vejce, která byla určena jako dar za pomlázku, se nevařila, protože by tím ztratila kouzelnou moc.
Vařila se pouze ta, která měla být snědená.
Vajíčka se dávala koledníkům, ale také se používala při rituálech prováděných s dobytkem a při
zahajování polních prací, kdy vložena do jarního osení měla zajistit zdárný růst plodin a příchod léta,
dále pak zdraví a plodnost dobytka.
Trik, jak rozlišit vařené a syrové vejce:
roztočit vejce mezi prsty na stole. Syrové vejce se bude líně kolébat, vařené se však bude rychle a
dlouho točit.

Dubnový nápad pro děti

Zdobení vajíčka – kreslení a malování tuší

Pomůcky: Uvařené či vyfouklé vejce, tuš, jemný štěteček, bezbarvý lak
Postup: Vajíčka je zapotřebí předem dobře umýt saponátovou vodou, aby tuš na ně dobře chytala.
Kreslit se může černou, modrou nebo bílou tuší, a to buď na bílou, nebo předem obarvenou skořápku.
Závěrečná úprava bezbarvým lakem vzor zafixuje.

Dubnový recept našich (pra)babiček

Velikonoční mazanec

Suroviny: 400g polohr. mouky, špetka soli, 80g moučkového cukru, citrónová kůra, 3 žloutky, 100g
rozpuštěného másla nebo rostlinného tuku, 50g loupaných mandlí, 80g rozinek, 1dl mléka
Kvásek: 1/8l mléka, 30g droždí, 10g moučkového cukru, 60g polohr. mouky
Postup: Z mléka, droždí, cukru a mouky připravíme kvásek, který necháme na teplém místě vykynout.
V mouce rozmícháme sůl, strouhanou citrónovou kůru, žloutky a rozpuštěné vlažné máslo nebo tuk,
potom přidáme vykynutý kvásek, mléko a vypracujeme těsto. Nakonec přidáme nadrobno sekané
mandle a rozinky, těsto promísíme a necháme na teplém místě, přikryté čistou utěrkou, vykynout.
Vykynuté těsto vyklopíme na pomoučený vál a vyválíme z něj kulatý bochánek. Ten dáme na vymazaný
plech a necháme krátce kynout. Potom nakrojíme nožem na vrchní straně kříž (asi 2cm hluboko),
bochánek potřeme žloutkem, posypeme hrubým cukrem a ve vyhřáté troubě upečeme.

Převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce,
Dagmar Šottnerové Lidové tradice a Kláry Trnkové Trnkův špalíček
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USNESENÍ

k zápisu č. 40

ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 27. března 2014.

ZO

souhlasí:

833/14 - s takto navrženým a doplněným programem jednání.
834/14 - s podpisem smlouvy s firmou Dimatex CS na pronájmem kontejneru na sběr použitého
textilu.
835/14 - a po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/14.
836/14 - předběžně s prodejem pozemků parc.č. 431/2, 433/1, 434/6 a 439/2 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka za minimální částku 30.000,- Kč.
837/14 - a po projednání schvaluje uvolnění 150.000,- Kč na opravu fasády kostela sv. Václav
v Čisté na rok 2014.
838/14 - s navrženými členy hodnotící komise pro výběr komunální techniky pro obec ve složení
Tajbl, Majer, Votroubek, Vopata, Mgr. Váhala.
839/14 - s navrženými členy hodnotící komise pro rekonstrukci a dostavbu chodníků v obci Čistá a
výstavbu dětského hřiště ve složení Majer, Mgr. Tintěra, Štětina, Schuh, Rohr.

ZO

bere

na

vědomí:

žádosti o přidělení bytu č. 129/2.
informaci o přípravě nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
nezávaznou nabídku na obnovení veřejného rozhlasu v obci Čistá.
informaci o vypsané výzvě SFŽP na podávání žádostí o dotace na zateplení veřejných
budov.
844/14 - zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2013.

840/14
841/14
842/14
843/14

ZO

-

ukládá:

845/14 - připravit podmínky výběrového řízení pro nákup komunální techniky.
zodpovídá : p. Majer, p. Tajbl
termín : do příštího zasedání ZO

Zápis ze schůze ČSZP konané dne 6. 3. 2014

1) Noví členové :
Šabouk ing., Praha/Kůzová
Vajdová Gab. , Praha/Kůzová
Hošek Vác., Břežany
Hošková E., Břežany
Jubilantka :
Petržílková J., Čistá - gratulaci zajistí Vyčítalová Al. a Teršlová Zd.
2) Organizační záležitosti :
Obdrženy sponzorské dary od OÚ Velká Chmelištná a OÚ Všesulov.
Výbor sdružení děkuje touto cestou oběma dárcům za poskytnutý sponzorský dar.
Zastupitelstvo obce Čistá schválilo grant pro naše sdružení ve výši 22.000 Kč na činnost
sdružení a 7.000 Kč na nákup kompenzačních pomůcek.
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Doplněna kniha majetku sdružení o nově nakoupené kompenzační pomůcky. Projednány návrhy
na nové členy výboru sdružení, ale s nimi zatím nebylo jednáno a toto bude jeden z úkolů pro
následující období do příštích voleb výboru.
15.4. navštívíme domov DOMINO v Zavidově.
3) Zájezdy nabídnuté SZP Rakovník :
27.3.2014 - Zájezd do divadla v Mostě – KOMEDIE PLNÁ OMYLŮ – cena 320.-Kč.
30.4.-4.5.2014 – zájezd Paříž - Remež.
13.6.-22.6.2014 - zájezd „Francouzská riviéra“.
Podrobnosti k zájezdům a případným dalším akcím najdete na nástěnkách našeho sdružení.
4) Příprava členské schůze - rozděleny úkoly pro členy výboru.
5) Příprava vlastních zájezdů.:
Dne 5.4. - Zájezd do bazénu ve Slaném – informace na nástěnce
měsíc září - zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích.
V průběhu prázdnin chceme uskutečnit jeden zájezd dle výběru členů. Navrhujeme dva typy na
zájezdů a uskuteční se ten, o který bude větší a dostatečný zájem.
a)

Návštěva Chodských slavností v Domažlicích, které budou dne 9.srpna při Vavřinecké
pouti. Cesta autobusem tam a zpět. Jedna cesta přibližně 100 km. V Domažlicích
možno navštívit pouťové atrakce, trhy a kulturní akce, případně je možno navštívit v
okolí zámek v Trhanově, Kosinův statek v Újezdě nebo muzeum pohraničí ve Kdyni.
Cena za cestu autobusem do Domažlic a zpět 250,- Kč.
Při zajížďce do některého místa v okolí 300,--Kč.

b)

Cesta parníkem po Vltavě z PRAHY NA SLAPY. Pokud někdo nesnáší cestu na lodi
může se v Praze zdržet dvě a půl hodiny, a pak dojet na Slapy autobusem. Při cestě
ze Slapů domu bude možnost se zastavit na zámku v Dobříši nebo v Hořovicích. Cena
za cestu autobusem 200 Kč. Cestu na lodi si platí každý sám na lodi – přibližně 300,-Kč. Parník jezdí v sobotu, v neděli a ve svátek. Při přihlašování zájezdu záloha 200 –
Kč. Příští schůze výboru bude 3.4.2014.

PLACENÁ INZERCE :
Prodej

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří : 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční:
V sobotu 22. dubna 2014
Čistá - hostinec U Šimků - 14.45 hod.
Při prodeji slepiček- výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod
tel. 601576270,606550204,728605840
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