MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

LISTOPAD 2015

OBEC INFORMUJE
POZVÁNKY

KČ 6,-

PREMIÉRA DS TYL ČISTÁ

PRAVIDELNÉ RUBRIKY
KULTURA

OBEC INFORMUJE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vodné a stočné 2015
Splatnost poplatku za vodné a stočné za r. 2015 končí sice až k 31.
12. 2015, ale stále je ještě hodně těch, kteří poplatek zatím
neuhradili. Zkontrolujte si, zda se upozornění netýká zrovna Vás !
Zasedání zastupitelstva
Zasedání ZO se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 18
hodin v zasedací místnosti OÚ Čistá.

60 let
Hurt Antonín, Čistá
65 let
Blecha Roland, Čistá
Bubík Pavel, Nová Ves
70 let
Bičovská Marie, Čistá
Šnobl Miloslav, Čistá
75 let
Danissová Hana, Čistá

POZVÁNKY

MALÉ PŘEDADVENTNÍ TRHY
V sobotu 21. 11. se od 8 do 12 hodin konají na parkovišti u
prodejny COOP malé předadventní trhy, kde bude možné
zakoupit vánoční dekorace. Restaurace U Šimků pořádá v rámci
trhů zabijačkové hody.
Srdečně zveme všechny občany

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 27.11. od 17 hodin u obecního úřadu. S krátkým
programem vystoupí děti z mateřské a základní školy. Na
vánočním jarmarku budou k prodeji vánoční výrobky dětí. Na místě
bude možné přispět do kasičky charitativní sbírky. Výše vybraných
peněz a adresát, kterému bude výtěžek poslán, budou zveřejněni.
Těšíme se na Vás.

DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ
se uskuteční v sobotu 5.12. od 13,30 hodin v kulturním domě.
Hudba, soutěže a dárkové balíčky od Mikuláše s čertem a andělem.
Vstupné děti zdarma, dospělí dobrovolné.

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

DIVADELNÍ PREMIÉRA

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

MARTINSKÁ HUSA
Srdečně vás zveme na martinské posvícení Martinská husa,
které se koná v sobotu 7. 11. 2015 od 18 hodin v hostinci U Šimků
Večer bude naplněn živou lidovou hudbou, o jejíž část se již tradičně postarají malí i velcí muzikanti
z Čisté.
Program je nekuřácký a můžete si při něm pochutnat
i na skvostné pečené huse s knedlíkem a zelím.
Večeře i místa je nutné objednat u pana Šimka na telefonu 777 649 366.
Lucie Richtrová

POSLEDNÍ LET BROUČKŮ
aneb Martin přijede na bílém koni
a také procházka s lampiónem po Čisté.
Dorostla další generace dětí, která bude mít ze svítícího lampionu radost, a tak také pro ně se letos opět
bude konat tato již tradiční akce. A protože rodiče i prarodiče jsou rádi, když jejich potomci mají radost a
proto se této procházky také účastní.
Pro Vás všechny je Poslední let broučků připraven na pátek 13.11.2015. Sraz a odlet od ZŠ v Čisté je
v 17:00 hodin.
Na závěr bude možná překvapení a snad i nějaká dobrota pro děti. Těšíme se na Vás Coufalovi.

STALO SE … v listopadu
V této rubrice se setkáváme s minulými událostmi vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
8.11.1620 Čistá vyslala 15 pěších ozbrojenců na pomoc protestantským stavům do bitvy na Bílé hoře.
Protestantská armáda zde bojovala proti katolíkům, kterým velel generál Buquoy. Ten byl 4.11.1620 u
Rakovníka v menší bitvě choulostivě zraněn průstřelem obou stehen, kulka se dokonce “oudu přirozeného
dotkla”. Proto bělohorskou bitvu řídil ne ze sedla koně, jak bylo obvyklé, ale z kočáru, ve kterém ležel na
břiše. Protestanti byli po necelých dvou hodinách zdoláni. Porážka znamenala konec českého stavovského
povstání a ovlivnila osud českého státu na následujících 300 let.
9.11.1878 byla na hlavní oltář v kostele sv. Václava umístěna socha sv. Václava, kterou z lipového dřeva
vytvořil Václav Šajner.
20.11.1864 se konala ustavující schůze pěvěckého souboru Václav. Prvním předsedou souboru byl zvolen
farář Josef Bartovský, jednatelem poštmistr Leopold Guth a “ředitelem hudby a zpěvu” řídící učitel
František Leipert.
23.11.1874 náhle zemřel správce parního mlýna - Jakub Frída, otec básníka Jaroslava Vrchlického. Jakub
Frída je pochován na hřitově sv. Anny, u zdi při levé straně vchodu.
28.11.1928 chytil pan Kokš z Křekovic na louce poblíž obce živého hosta z ptačí říše, jakého naše kraje
zřídka kdy vidí. Velikostí a tvarem těla činil dojem dlouhozobé a krátkonohé husy. Šedobílý zobák s černým
lemováním měl však silný, ostře zašpičatělý, zřejmě přizpůsobilý k lovu ryb. Křídla měl dlouhá, v hroty se
zužující, přiznak to výborného letce. Peří na těle bylo bílé, křídla od polovice černohnědě kropenatá, konce
křídel, tzv. letky ruční byly černožluté. Oči okolo zřítelnic žluté, okolo očí šedomodré kruhy. Tváře (vedle
kořene zobáku) lysé, rovněž pod krkem černá lysina. Hlava zbarvena do žlutooranžova. Nohy krátké,
modrozelené, opatřené úplnou plovací blánou. Byl to jistě dobrý plavec, ale na zemi neobratný. Do naší
krajiny byl zřejmě zanesen vichřicí, která v těch dnech řádila v severozápadní Evropě. A jak se tento pták
jmenoval? Své tipy zasílejte na e-mailovou adresu: klararudolfova@seznam.cz. První správná odpověď
bude odměněna stokorunou.
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28.11.1981 byl otevřen Kulturní dům v Čisté.
listopad 1831 dokončena a zkolaudována nová radnice, s jejíž stavbou bylo započato v červenci 1830.
Byla postavena nákladem 4 417 zlatých. Stavební materiál obce, který se ke stavbě upotřebil, nebyl v této
částce započítán. Měšťan Ferdinand Rusý pro její stavbu na své náklady zhotovil 80 000 cihel. Hodinář
Josef Vodrážka z Kalivod na Novostrašecku vyrobil za 180 zlatých věžní hodiny. Václav Tajbl pak za jejich
obsluhu (mazání a natahování) dostával sud piva ročně. V přízemí radnice byl umístěn hostinec, byt sládka,
policejního strážníka a také šatlava.
z níže uvedených zdrojů sestavila Klára Rudolfová
Zdroje:

Čornej Petr a kol.: Dějiny zemí Koruny české, s.233,
Čechura Jar.: Zimní král: aneb české dobrodružství Fridricha Falckého. Praha : Rybka Publishers, 2004. s. 283–284.
140.výročí založení pěveckého souboru Václav , OÚ Čistá 2004
Sklenář Jar.: Městečko Čistá a okolí, Čistá 1999, s. 41, 62, 71-72, 188

VÝLET NA HRAD -

INFORMACE ZE ZŠ A MŠ
Stolní tenis na naší škole hrát umíme !
22. 10. se 14 dětí z naší školy zúčastnilo okresního kola
družstev základních škol ve stolním tenise, které se
konalo v Rakovníku. Naše škola obsadila všechny
vypsané kategorie. Okresní soutěže se zúčastnilo sedm
škol: ZŠ Křivoklát, ZŠ Lubná, ZŠ Čistá, 1. ZŠ Rakovník, 2.
ZŠ Rakovník, 3. ZŠ Rakovník, GZW Rakovník. Na soutěž
ve stolním tenise trénujeme prakticky celý rok v době
školních přestávek. Jak je to možné? V rámci
vhodného vyplnění volného času mají žáci druhého
stupně na chodbě naší školy dva pingpongové stoly, u
kterých si sportem krátí přestávky a zdokonalují se v
tomto sportu. Z turnaje si přivezly starší žákyně
stříbrné medaile (složení družstva: L.Grohová, A.
Kukiová, K. Lauberová, K. Cyrmonová), mladší žákyně
bronzové medaile ( složení družstva: N. Kukiová, I.
Grohová, N. Marečková), mladší žáci čtvrté místo a
starší žáci pocit dobře stráveného sportovního dne
(soupeři starších chlapců hráli i krajskou ligu a na jejich
hře to bylo znát). Žákům za jejich výkony velice
gratuluji. Bylo pěkné pozorovat jednotlivé zápasy,
dětské soustředění, napětí, boj o každý míček, radost z
úspěchu a dojetí při vyhlášení. Přála bych si, aby takto
pěkných dní děti prožily co nejvíce. K.Lauberová

ČSZP
Zápis výborové schůze ČSZP ze dne 8.10.2015
Nabídka zájezdů a akcí:
16.1.- 23.1.2016 lázně Hokovce - cena pobytu 4 500,-Kč -.
V ceně je doprava autobusem, vstupní prohlídka,
polopenze, 10 léčebných procedur, bazén a
sauna.Podrobné informace všech akcí jsou na nástěnce u
pošty.
Nová členka: Ludmila Gebouská, Čistá. Členové výboru
byli seznámeni s finanční zprávou organizace.
Byly podány informace ze zasedání obecního
zastupitelstva ohledně KD a Sokolovny.
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Zprávičky z MŠ
Vzájemné poznávání už mají děti i paní učitelky za
sebou a v měsíci říjnu jsme se všichni mohli
posunout zas o krok dál a to doslova.
Malé děti – skřítkové v tomto měsíci totiž opustili
bezpečí školní zahrady a podnikli první malé
vycházky. Nejprve ke kozám, poté ke kulturnímu
domu a nakonec si troufli za doprovodu paní
učitelky Jitky a p. školnice Nadi i do alejí, kam
odnesli do krmelce nějaké dobroty pro zvířátka.
Nyní již stabilně chodí na vycházku k vodojemu, i
když pro některé děti je tato vzdálenost ještě
pomalu nad jejich síly.
Dráčkům – předškoláčkům delší vycházky problém
nedělají. Pravidelně každých 14dní chodí
s batůžkem na dopolední výlet už od 8h. Svačinku
si sní někde v přírodě, ta chutná, panečku. A na
oběd se vrací zpět do MŠ. Naposledy jsme s dětmi
vyrazily směr Březinka. Plánovaný sběr hub se
změnil na sběr odpadků. Místo košíčku hub jsme
přinesli paní Kožíškové košík plný odpadků, který
jsme nasbírali v jejich lese. Děti od ní za „práci“
dostaly malou odměnu a velké poděkování.
V říjnu nás čekala i první kulturní vystoupení.
Nejprve k nám zavítal pan Pohoda se svým
Divadlem z bedny a zahrál nám pohádku „O
dráčkovi“, kde si zahrála i naše Klárka Vopatová. Ke
konci října navštívili dráčci Výchovný koncert „Z
pohádky do pohádky“, kde jsme poznávali známé
melodie z pohádek. Pár jsme si jich i zazpívali a
hlavně se nám představili dva hudební nástroje a
to zobcová flétna a kytara. Konec října jsme završili
Podzimní slavností, na kterou jsme pozvali všechny
děti se svými rodiči. Na programu bylo vyřezávání
dýní a opékání buřtíků. Vše se nám povedlo a jak,
to
se
podívejte
do
naší
fotogalerie
www.zsmscista.rajce.net.
Za MŠ Čistá
Slavěna Čechová
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PODĚKOVÁNÍ

Pěvecký soubor Václav děkuje ing. Perglerovi a
závodu ČLUZ a.s. Nové Strašecí a ing.
Bretšnajdrovi, Agro ZZN a.s. Rakovník za
poskytnutí sponzorského daru na činnost souboru.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Pěvecký soubor Václav děkuje ing. Perglerovi a závodu ČLUZ a.s. Nové
Strašecí a ing. Bretšnajdrovi, Agro ZZN a.s. Rakovník za poskytnutí sponzorského daru na činnost souboru.
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 12 ze dne 22. října 2015
Návrh usnesení č. 145/15 :
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený a doplněný program
jednání.
Pro - 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 145/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 146/15 :
ZO po projednání schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Čistá a vymezují prostory pro
volné pobíhání psů.
Pro – 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 146/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 147/15 :
ZO projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení
v podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 38 zák.č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále
jen „zákon“) a uveřejněné na profilu zadavatele dne
6.5.2015, na „Dodávka cisternové automobilové stříkačky“.
Nejvhodnější nabídka od firmy První chráněná dílna s.r.o., IČ
28685521. Nabídková cena uchazeče je stanovena
uplatněním § 101 zákona, cena za dodávku 6,291.879,- Kč vč.
DPH, cena k hodnocení snížena o 15% na 5,348.097,15 Kč vč.
DPH.
ZO pověřuje starostku vydáním Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky.
Pro – 10 Proti – 0 Zdržel se – 2 ing. Vachata, p. Turek
USNESENÍ č. 147/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 148/15 :
ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Stř. kraje ze Stč. fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 1,000.000,Kč na nákup CAS.
Pro – 10 Proti - 0 Zdržel se - 2 ing. Vachata, p. Turek
USNESENÍ č. 148/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 149/15 :
ZO po projednání schvaluje Smlouvu o dílo s pí. MgA
Helenou Štěrbovou na opravu Bobisudova kříže v Čisté za
částku 65.642,- Kč vč. DPH.
Pro – 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 149/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 150/15 :
ZO po projednání schvaluje příspěvek na činnost MAS
Rakovnicko ve výši 65,- Kč/obyvatele za září až prosinec 2015
a 45,- Kč/obyvatele na leden až březen 2016.
Pro - 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 150/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 151/15 :
ZO ukládá starostce vyzvat Mgr. Váhalu k předložení návrhu
doplňujícího sporný zápis v obecní kronice v r. 2014.
Pro - 10 Proti - 0 Zdržel se - 2 ing. Coufal,
Mgr. Váhala

USNESENÍ č. 151/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 152/15 :
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s KÚ Stč. kraje na
výdaje jednotek SDH za rok 2015 ve výši 22.996,- Kč.
Pro - 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 152/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 153/15 :
ZO ukládá výboru pro ŽP provést na pozemcích parc.č.
620 a 729/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka do konce
listopadu místní šetření. Pro - 12 všemi hlasy Proti 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 153/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 154/15 :
ZO po projednání schvaluje a ukládá starostce
soustavně jednat s dotčenými institucemi o převodu
nádražní budovy Čistá do majetku obce. Pro - 4 ing.
Vachata, p. Turek, Mgr. Váhala, p. Svatoš Proti - 4
Čebišová, Mgr.Tintěra, p.Schuh, p. Pešek Zdržel se 4 p. Tajbl, p. Votroubek, ing. Coufal, p. Koky
USNESENÍ č. 154/15 NEBYLO PŘIJATO.
Návrh usnesení č. 155/15 :
ZO pověřuje ing. Vachatu připravit do konce listopadu
znění dopisu pro vlastníka nádražní budovy k vyjádření
se možnosti převodu budovy do majetku obce Čistá.
Pro - 11 Proti - 0 Zdržel se - 1 ing. Vachata
USNESENÍ č. 155/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 156/15 :
ZO po projednání schvaluje od 1.1.2016 zveřejňování
vyúčtování grantů a zápisů ZO v souladu se zákonem
na elektronické úřední desce. Pro - 12 Proti - 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 156/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 157/15 :
ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem
pozemku parc.č. 160/1 v k.ú. Lhota u Rakovníka za
2
minimální částku 100,- Kč/m . Pro - 11 Proti - 0
Zdržel se - 1 ing. Vachata
USNESENÍ č. 157/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 158/15 :
ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem bytu
v čp. 126/2 včetně pozemků za minimální částku
750.000,- Kč.
Pro - 11 Proti - 0 Zdržel se - 1 p. Votroubek
USNESENÍ č. 158/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 159/15 :
ZO po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši
40.000,- Kč na I. etapu opravy kaple sv. Anny.
Pro - 8 Proti - 2 ing. Coufal, p. Votroubek Zdržel se
- 3 p. Koky, p. Schuh, p. Svatoš
USNESENÍ č. 159/15 BYLO SCHVÁLENO.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Pěvecký soubor Václav děkuje ing. Perglerovi a závodu ČLUZ a.s. Nové
Strašecí a ing. Bretšnajdrovi, Agro ZZN a.s. Rakovník za poskytnutí sponzorského daru na činnost souboru.

OBEC Čistá
Obecně závazná vyhláška obce Čistá č. 2/2015,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Čistá a v jejích částech
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Čistá se na svém zasedání dne 22. 10. 2015. usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce , je
možný pohyb psů pouze na vodítku.
b) zakazuje se vstup se zvířaty na školní hřiště a dětské hřiště ve sportovním areálu
v Čisté.
c) při pohybu psa na veřejném prostranství zajistí majitel osobně nebo osoba pověřená
majitelem, jíž je dopravod psa svěřen, úklid psích exkrementů (neprodleně).
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
1.

Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1.
2.

Pro volné pobíhání psů se vymezuje nezastavěný prostor.
Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a
přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Čistá č. 1/2003 k regulaci pohybu
psů a domácího zvířectva na území obce Čistá a přilehlých části, ze dne 15. 6. 2003.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
…………….
Mgr. Pavel Tintěra
místostarosta

………………
Blanka Čebišová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Čistá č. 1, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Čistá.

1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
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CO SE U NÁS PSALO

V dalším pokračování našeho seriálu „Co se psalo“ se zaměříme na měsíc říjen roku 1983.
Říjnový zpravodaj ve svém úvodu připomíná pětašedesátileté výročí vytvoření společného státu
Čechů a Slováků. Slova o rozhodném kroku k národní svobodě a státní nezávislosti, o právu na
mateřský jazyk a samostatnou národní existenci jsou doplněna zajímavou historickou poznámkou:
„Ať si buržoazní historiografie vykládá co chce, nemůže z dějin vymazat, že tato státní idea byla
realizována především národně osvobozeneckým bojem lidových mas, širokou lidovou aktivitou,
podnícenou myšlenkami Velké říjnové socialistické revoluce“. Závěr článku pak obsahuje citaci
odvážných slov Klementa Gottwalda: „Den vzniku Československé republiky je úzce spjat s Říjnovou
revolucí, která vlastně dala heslu o sebeurčení národů náplň, přeměnila je v čin a příklad, který
v nejvýznamnější míře přispěl k rozpadnutí rakousko-uherského žaláře národů… Tak úzce je spjata
s československým národním obrozením, že je možno říci – 7. listopad 1917 byl u kolébky 28. října
1918“.
Další část zpravodaje je věnována plenárnímu zasedání MNV Čistá, kterého se zúčastnilo 105
poslanců a občanů, a které řídil předseda Václav Sajdl. V průběhu plenárního zasedání bylo
projednáno obrovské množství pozitivních zpráv různých komisí či Národní fronty a schváleno
nepřeberné množství závěrů. Nepřehlédnutelnou součástí zasedání bylo hodnocení akcí „Z“ – „Z“vodovod a „Z“-neinvestiční, v rámci kterých bylo odpracováno 1.435 resp. 22.500 hodin. Zprávy
podali také ředitelé JZD ČSP Javorna a Společného zemědělského podniku ve Velké Chmelištné.
V diskuzi se občané dotazovali na nedostatečné zásobování a pozdní závoz zboží, na nedostatečné
spojení autobusy z Břežan, ne nečistotu lahví od piva a limonád a na špatnou kvalitu nápojů. Tyto
připomínky byly předloženy ONV.
Oddíl turistiky TJ Sokol Čistá avizoval další etapu druhého ročníku turistického pochodu údolím
Javornice. Informováno bylo rovněž o chystané přehlídce české filmové tvorby u příležitosti 50.
výročí založení ateliérů Barrandov. V rámci přehlídky bylo promítnuto pět filmů s předními českými
herci.
Po předchozím průzkumu z června 1983 byl místní odbočkou Svazu československo-sovětského
přátelství ve spolupráci se základní školou založen Klub mladých přátel sovětského filmu. Přihlásilo
se 76 členů, kteří obdrželi průkazky se slevenkami a měli možnost shlédnou první klubový film, který
si zvolili.
KINO KAVÁRNA kulturního domu uvá děla
v měsíci říjnu nap ř. tyto filmy – SLAVÍK
(sovětská barevná pohá dka) – CUKR,
MED A F EF ERONKA (barevný i talský
povídkový film) a české filmy HOLKY
Z PORCELÁNU, TEN SV ETR SI NESV LÍKEJ,
POSTŘIŽINY, JAK SVĚT PŘICHÁZÍ O
BÁSNÍKY či ŽENA PRO TŘI MUŽE ● ko nal
se koncer t soubo ru Květy s p rogramem
„Obrá zky s taré Pra hy“ ● ta neční zábavu
v rytmu diska poř ádal TJ Sokol
●
zpravodaj uvedl říjnové r ozlosová ní
fotbalový ch tur najů.
Zbývající čás t zp ravodaje je věn ována druhé čás ti dějin divadelnictví v Čisté,
zpracovaných podle pamětní knihy Sp olku divadelních och otníků v Čisté. Obě čás ti textu
budou zveřejně ny na inter netových str ánkách h ttp ://tinte rovi.webnode.cz.
V příštím čísle: Postup prací na vodovodu a obchodním středisku, elektrifikace Čisté, program kulturních
akcí, Čistecká privilegia.
Pavel TINTĚRA ml.
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OZNÁMENÍ

.

Kroužek Šikulka
Kroužek Šikulka – cvičení rodičů s dětmi již zahájil svoji činnost.
Rádi bychom mezi sebou přivítali i děti, které zatím nechodí do školky a jejich rodiče. Scházíme se
každou středu od 15:45h do 16:30 v tělocvičně ZŠ.
Internetová anketa
Na internetových stránkách obce můžete v anketě stále vložit svůj názor zodpovězením několika
otázek ohledně budoucnosti sokolovny a kulturního domu. Pro rozhodování ve věcech budoucích
investic je pro obec Váš názor důležitý.

KALENDARIUM
kulturních akcí pro Čistou a okolí (výběr redakce)
LISTOPAD

Čistá
7. 11. od 18 h v hostinci U Šimků Martinská husa
13.11. od 17h u ZŠ Čistá, Poslední let broučků,
aneb Martin přijede na bílém koni
14.11. od 17h kulturní dům Čistá, divadelní
premiéra celovečerní hry DS Tyl Čistá: Jiří Suchý –
Ferdinand Havlík, Dr. Johann Faust, Praha II,
Karlovo nám. 40
21.11. od 8 do 12h, předadventní trhy na
parkovišti před samoobsluhou COOP a zabijačkové
hody v restauraci „U Šimků“
27.11. od 17h rozsvěcení vánočního stromu
5.12. od 13:30h v kulturním domě Dětská
mikulášská zábava

U sousedů
14.11. od 20h Lidový dům Kralovice, Odyssea –
rocková kapela
19.11. – 21.12. Vlastivědné muzeum Jesenice,
vánoční výstava betlémů
21.11. od 17h, Muzeum Kožlany – přednáška o
letounu FW – 190, nutná rezervace místa
21.11. od 20h, hostinec Drahouš, IFA rock
28. 11. od 14 do 17h ADVENT V MUZEU
Mariánská Týnice - vánoční zvyky a tradice. Akce
se bude konat společně se zahájením výstavy
betlémů.

INZERCE
Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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