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OBEC INFORMUJE

31.
1.
2015
skončila
splatnost
poplatku za
komunální odpad na rok
2015.
Pokud
nebude
uhrazena alespoň polovina
poplatku do 15. února,
bude celá částka poplatku
za
komunální
odpad
jedenkrát
navýšena
platebním výměrem.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zasedání
Zastupitelstva
obce Čistá se koná ve
čtvrtek 19. února 2015
od
18:00
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu.
OMLUVA

Omlouváme se za vypadlé
jméno
z článku
Dobrovolník
Stč.
kraje
2014.
Samozřejmě
se
jednalo
o
paní
Evu
Vopatovou.
Tímto
se
omlouváme jak jmenované,
tak čtenářům.
Kontakt
Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz

CENA 6,- Kč

Vážení čtenáři zpravodaje obce Čistá,
kulturní výbor obce, který má na starosti redakci a úpravu
tohoto zpravodaje, se dohodl na tom, že se bude zpravodaj
postupně proměňovat, bude-li to možné a najdeme-li
pravidelné korespondenty. Je naším přáním, abyste byli
informováni v co nejširším spektru. Od zpráv z obecního
úřadu, který Vám připomíná vaše povinnosti, informuje o
práci obce i zastupitelstva, přes zprávy ze spolkové činnosti,
o tom co se stalo v době dávné i nedávné, také o tom co se
teprve stane, k pozvánkám kulturním i sportovním. Ve
zpravodaji také najdete zpravodajství ze ZŠ a MŠ, a je zde i
prostor pro osobní postřehy, polemiku i inzerci. Velice rádi
budeme tedy přijímat Vaše příspěvky – uzávěrka stanovena
na 20. den předešlého měsíce – které zpracujeme a
zveřejníme podle pravidel, která byla odsouhlasena. Jak jsme
již naznačili, budeme zpravodaj vytvářet postupně, protože se
musíme naučit reflektovat dodaný obsah a také budeme
hledat tu nejpřijatelnější formu. I tady je samozřejmě prostor i
pro Vás, a my Vám předem děkujeme za pomoc, trpělivost,
kritiku i pochvalu.
Kulturní výbor obce

Aktuální zprávy a pozvánky

 Masopust
Tradiční masopustní průvod vychází v sobotu 14. února 2015
ve 14:00 hodin od hasičské zbrojnice. Večerní taneční
zábava „s maskou i bez“ začíná ve 20:00 hodin.
Srdečně zveme všechny, kteří se rádi baví.

 Koncerty
Ilona & Pavel Tintěrovi zvou na koncerty v obřadní síni obce
Čistá.
20. února od 18:30h koncert mladých umělců „KIX“
6. března od 18:00h koncert Luboše Marka, akordeon
Předprodej vstupenek na OÚ. Cena 90,-Kč
(jednotlivě 60,-Kč)
Více na www.tinterovi.webnode.cz

 Sbírka na opravu varhan
Veřejná sbírka byla vyhlášena v roce 2013 na dobu
neurčitou.
Příspěvky se vybírají se do kasiček, umístěných v kostele sv.
Václava a na obecním úřadě, a finanční příspěvek je možné
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI
65 let
Kumpová Jaroslava, Čistá
75 let
Ulmanová Katarína, Zdeslav
81 let
Cvrkalová Naděžda, Čistá
Bobisudová Marie, Čistá
82 let
Nesvadba Josef, Kůzová

uložit na speciálně otevřený účet k tomuto účelu, č. ú.
3167471369/0800.
V prvním roce bylo vybráno 14.785,- Kč do kasiček (6.511,Kč v kostele a 8.274,- Kč na obci) a na účet přišlo od dárců
3.165,- Kč. Celkem 17.950,- Kč.
V roce 2014 bylo vybráno do kasiček 9.077,- Kč (6.077,- Kč
v kostele a 3.000,- Kč na obci) a na účet přišlo 1.300,- Kč.
Celkem 10.377,- Kč.
Celkem je vybráno : 28.327,- Kč.
Za příspěvky všem dosavadním i novým dárcům
děkujeme.

 Zájezd do divadla
Obec Čistá pořádá zájezd na komedii do divadla Radka Brzobohatého „Vyhazovači“
Hrají: Brzobohatý/Pálek, Vágner, Čekan, Hájek
Kdy: pátek 20. března 2015 - od 19:00 hodin Cena: 370,- Kč (vstupenka a doprava)
Odjezd :16:45 z autobusové zastávky. Závazné přihlášky u pí. Valigurčinové, tel. 313 549 454
Představení (nejen) pro mladé.. Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco klubu
Cinders. 4 vyhazovači, na první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout,
náctiletí hoši připravující se na svůj velký večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou
párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta
lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý příběh. Energií sršící hudební komedii
dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého.

 Tříkrálová sbírka, zpráva a výsledky
Vážení čtenáři zpravodaje,
s určitou pravidelností, tedy jednou za rok, Vás informuji
o výsledcích tříkrálové sbírky, kterou se snažíme vždy na
začátku roku v Čisté uskutečnit. Sbírku celonárodně
organizuje Charita ČR a jedná se o největší sbírku co do
objemu vybraných financí, a možná také co do počtu
dobrovolníků, kteří ji dle pravidel realizují. O sbírce se
můžete dočíst na oficiálních stránkách sbírky www.trikralovasbirka.cz. Udělejte to, zvláště Vy, kteří jste
sbírku buď konali nebo jste do ní přispívali. Dozvíte se
tam vše o využití sbírky, můžete porovnat výsledky
z různých koutů naší země. Možná Vás zaujme natolik,
že budete chtít být příští rok zase nebo nově u toho.
Sbírka má ještě jednu zvláštnost, která stojí za
zamyšlení - je to vzájemné obdarování. Je vymyšlená
tak, že navštěvujeme s koledníky domácnosti a že
nejenom dostáváme peníz do kasičky, ale dáváme také
radost, přejeme zdraví a štěstí. Co když jsou mezi námi
lidé, kterým nikdo letos nic nepopřál, a ještě hůře, které
nikdo nikdy nenavštíví? Tyto výsledky tříkrálové sbírky
nelze zveřejnit, zůstávají tajemstvím těch, kteří sbírku konají. Poděkování si všichni zaslouží, ale
možná dostali a dali mnohem více.
V Čisté bylo registrováno 13 pokladniček, 8 z nich koledovalo, tedy našlo se 8 dospělců, které
doprovázely děti. Navštívili jsme všechny, kdo byli doma ve Všesulově, Milíčově, Šípech,
Bělbožicích, Břežanech, Čisté a na Zdeslavi. Koneckonců všimněte si, kde všude je vidět K+M+B
2015. Na úřadě v Čisté jsme peníze sečetli a vyšlo:
23.195,-Kč /Pozn.: zase o trochu více/
Podepsáni všichni, kdo byli u toho.
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Zprávy z MŠ a ZŠ Čistá

 Zprávičky z MŠ
Začátkem nového kalendářního roku jsme ve školce přivítali nové děti, a tudíž pro nás začalo
druhé adaptační období. To je doba, kdy si děti zvykají na tzv. režim dne a hlavně překonávají
odloučení od maminky. Některé děti toto období zvládnou snáz, jiné potřebují čas delší. Bohužel
tento proces byl opět narušen velkou nemocností dětí a tak i my učitelky čekáme na pořádnou
zimu nebo alespoň velký mráz, aby všechny viry pomrzly a do školky se zase vrátily jen samé
zdravé dětičky.
Našemu zdraví jsme v měsíci lednu věnovali celý tématický celek. V rámci tohoto téma poznávaly
děti své tělo, jeho části i nejzákladnější funkce jejich orgánů. Pověděli jsme si, jak předcházet
ošklivým nemocem, co dělat, abychom nemocní nebyli a byli naopak zdraví jako řípa. Protože
víme, že dvě maminky našich dětí jsou zdravotní sestřičky, tak jsme neváhali a pozvali k nám do
školky jednu z nich (na druhou čeká pozvání příští rok). Volba padla na p. Markétu Pornerovou.
Maminka Vojtíška nám o svém povolání pěkně vyprávěla. Naučila nás ošetřit sobě či kamarádovi
malé zranění. Zahrála si s námi scénku u pana doktora a jako dárek každému nechala malou
injekční stříkačku. A že téma nemoci a zdraví naše děti opravdu zaujalo, dokazuje i to, že si na
doktory a pacienty dokázaly hrát ještě další dny než..
..než téma zdraví vystřídalo pokračování našeho projektu polytechnického vzdělávání Řemeslníci
v Čisté a okolí a to konkrétně švadleny a krejčí, kterých v každém městečku či vesnici bývalo
nepočítaně. Dětem bylo toto téma velmi blízké a to nejen díky pozvané návštěvě švadlence
Ilonce Tintěrové, mamince Vítka. Ta nás seznámila s pomůckami, které potřebuje ke své práci.
Vysvětlila rozdíl mezi šitím a pletením, ukázala nám šití v ruce i na šicím stroji. A jako bonus si
pro děti přichystala překvapení v podobě malého dětského šicího stroje, který všechny děti
musely prostě vyzkoušet.
Návštěvu obou maminek jsme zdokumentovali a fotografie jsou k nahlédnutí na našich webových
stránkách www.zsmscista.rajce.net.
Za MŠ Čistá Slavěna Čechová ml

 Matematický úspěch naší školy
V letošním roce jsme se zapojili do mezinárodní matematické soutěže (ČR, SR) SPEEDMAT,
které se v prvním pololetí školního roku zúčastnilo 3868 českých a slovenských žáků. Děti
musely obstát nejen v matematice, ale také musely
prokázat zručnost při práci na počítači, jelikož bylo
důležité nejen správně počítat, ale také výsledek
rychle do počítače zapsat. Na naší škole se
nejlepšími a nejrychlejšími počtáři ve svých
kategoriích stali Aneta Sklenářová (2. místo) - 9.
ročník a Patrik Schuh (7. místo) - 6. ročník. Do
tabulky šikovných matematických počtářů se
propočítali také tito žáci: Aleš Votroubek 7. ročník,
Kateřina Cyrmonová 8. ročník, Jiří Čebiš 9. ročník,
Kristýna Nováková 4. ročník, Kateřina Lauberová 7.
ročník. Všem dětem blahopřeji za krásné
matematické výkony.
Kateřina Lauberová – uč. matematiky

 Zájmová činnost dětí
Flétnový kroužek
Již máme za sebou první pololetí od otevření kurzu pro začátečníky. Již jsme se seznámili
s nástrojem, umíme dobře stát, učíme se dýchat i vytvářet první tóny. Umíme už dokonce tři tóny
H, A a G . Svoji práci jsme rodičům odprezentovali při poslední hodině na konci I. pololetí.
Pokročilí pokračují dle vlastní píle a snaživosti.
Web kroužku: http://fletnovykrouzek.webnode.cz/
Slavěna Čechová, Daniel Váhala
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Kroužek mladých přátel myslivosti a rybářství „Divočáci“
Scházíme se pravidelně každý týden. Čas kroužku trávíme v přírodě nebo ve škole. Věnujeme se
myslivecké praxi – udržujeme na cestě v Álejích svůj krmelec – nebo praxi rybářské, když se nám
podaří jít k vodě. Teď v zimě jsme častěji ve škole. Také teorie je důležitá, protože nás čeká
„Zlatá srnčí trofej“, a někdo možná bude dělat rybářské zkoušky. Všichni se však těšíme na jaro.
Vše aktuálně na webu kroužku: http://myslivecak.webnode.cz/
Vedoucí kroužku

Chcete informovat o dění ve Vašem kroužku? Můžete.
Organizátoři plesu děkují sponzorům

Rodiče a přátelé žáků; Železářství Jiří Hlad Kralovice; Učitelé a zaměstnanci ZŠ; Papírnictví Ashram, s.r.o.
Kralovice; Občané Čisté; AUTOSTOP, s. r. o. Rakovník; Obec Čistá; Lasselsberger, s. r. o. Rakovník; Mlýn
s.r.o. Čistá; CS Trans Rakovník; Tintěra Pavel Čistá; Jednota Rakovník; Pešek Pavel Čistá; Nábytek J + J
Rakovník; MEKA ITALY Čistá; RaFo PC - Radek Folda Rakovník; Uzenářství I. a A. Sklenářovi Čistá; Elektro
Šindler Rakovník; DYNAL Čistá; Copy Centrum Cafourek Rakovník; Zahradnictví Blacký Čistá; Czecom, s. r.
o. Rakovník; Restaurace U Šimků Čistá; RAKONA Rakovník; instalatér, topenář Pavlík Čistá; Rybářské
potřeby Dejvil Rakovník; Dřevovýroba Beneš Čistá; Krejčovství ELIOT Rakovník; Ing. Jaroslav Kondelík
Čistá; Kovovýroba J. Pergler Lubná; p. Vlastimila Štětinová Čistá; Dřevoobchod Lubná; p. Ilona Tintěrová
Čistá; Královský pivovar Krušovice; MO ČRS Čistá; Ing. Václav Knor Šanov; LEXTRANS BUS - Michal Pešek
Čistá; Pekařství Špáňa Šanov; Jednota Čistá-kolektiv zaměstnanců; Zahrad. a květ. centrum Senomety;
Klub TJ Čistá; QALT Zavodiv; p. Zdeněk Matějů Čistá; Drops Group Jesenice; p. Jan Tajbl Čistá; DaLuNet,
Jesenice; p. Josef Šajner Čistá ; Ing. Pavel Škrle Hedecko; p. Zdeněk Bouda; GOLF Park Podbořánky, s. r.
o.; Obec Břežany; R. a R. Pavlisovi Senec; Obec Šípy; ZKP Kladno - p. Otto Zach; Obec Všesulov;
FROSTMAN, Dýšina; p. Švarc Šípy; TYKVART, s. r. o. Plzeň; AGROFARM spol. s r.o. Šípy; PAPE, Karlovy
Vary; Květinářství Houdková Kralovice; Král PM Centrum Plzeň; Becker Bohemia Kralovice; Drahomíra
Václavová Stříbro; p. Špačková, cukr. výrob. Kralovice; Koberce J+V;Prusíkovi Kozojedy; Barvy, laky H.
Votroubková Kralovice; Hügli Food, s. r. o. Kolín; FotoVideo L+L Levý Frant. Kralovice; Urban Kožlany;
Hračky Kralovice; Ing. Gabriel Vojenice Kožlany; HK Novum Kralovice; Stavební práce Knot Buček;

Ze života spolků

 Hasičské okénko
Neexistuje hranice toho, jak dobrým se může hasič stát.
Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně setkávat
s činností SDH, výjezdové jednotky a mladých hasičů obce Čistá.
Budeme rádi za Vaše případné podněty k této rubrice.
Výjezdová jednotka
 Zásahová činnost
Jednotka již dne 1. 1. 2015 v 11:38 vyjela na žádost KOPIS HZS Kladno k požáru sazí v komínu
do obce Zavidov. Na místě zasahovala s jednotkou HZS Rakovník. Poděkování patří těmto
členům jednotky, kteří i po novoročních oslavách zasahovali. Zásahu se zúčastnil Čihák R.,
Vopata T., Mareček P., Plincner J., Čech J., Štětina K. ml., Čech P., Tajbl J., Rohr J., Marek L.
 Odborná příprava
Dne 10. 1. 2015 od 13:00 – 16:00 proběhla na hasičské zbrojnici zkouška techniky, ošetření a
doplnění výstroje. Byla provedena aktualizace vyrozumívání přes modul Kango.
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Mladí hasiči
Dne 20. 12. 2014 se všechny děti z kolektivu sešly na hasičské zbrojnici. Konala se jejich Výroční
valná hromada. Předaly se ocenění a přijali se další členové kolektivu slibem hasiče. Poté se děti
občerstvily doneseným cukrovým a podobnými sladkosti a zahrály si různé stolní hry.
Dne 7. 2. 2015 se koná tradiční soutěž „Čistecký Uzel“ v budově základní školy.
Výroční valná hromada
Sbor dobrovolných hasičů v Čisté připravil na sobotu 17. ledna 2015 další výroční valnou
hromadu, na které se sešlo více než 50 členů a další hosté. Prezentována byla zpráva o činnosti
sboru a výjezdové jednotky za rok 2014, zpráva o hospodaření i zpráva o kontrole účtů.
Důležitým bodem jednání pak byla volba nového výboru SDH pro nadcházející pětileté volební
období. Post starosty sboru zůstává v rukou Vlastimila Hoťka, prvním náměstkem starosty se stal
Pavel Tintěra ml., druhým náměstkem Vlastimil Schuh a velitelem SDH Tomáš Vopata. Valná
hromada dále delegovala své členy na výroční valnou hromadu okrsku či setkání delegátů SHČ a
rozhodla o zvýšení ročního členského poplatku. Poté starostka obce Blanka Čebišová předala
ocenění za zásluhy o udržení a rozvoj tradice masopustu a další čestná uznání či děkovné listy.
V závěru jednání pozdravili valnou hromadu i hosté, mezi které patřil např. Karel Jelínek, velitel
HZS v Rakovníku, Štěpán Kejla, starosta SHČ v Rakovníku, nebo Miroslav Sodomek za SDH
Zdeslav a Karel Rohr za SDH Velká Chmelištná. Po skončení výroční valné hromady bylo
podáváno občerstvení a následovalo posezení u harmoniky.
Prevence
 Hasiči radí, co v zimě dělat s komíny
Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů souvisejících se spotřebiči a
komíny. Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha spotřebiče,
umístnění hořlavých látek v blízkosti spotřebiče, nebo špatné umístnění či instalace spotřebiče,
dále zazděný trám v komíně nebo spáry v komíně, častou příčinou vzniku požáru bývají také
jiskry z komína nebo vznícení sazí. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických
závadách komínů, kouřovodů a spotřebičů, které způsobují požáry nebo úniky zplodin.
Odpovědnost za stav komínu a kouřovodu má jejich provozovatel. Dle nařízení vlády č.91/2010
Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, která
nabyla účinnosti 1.ledna roku 2011, je povinností majitele nemovitosti zajistit vyčištění a kontrolu
spalinové cesty.
 Kdo kontrolu a čištění komínu může provádět?
Pokud máte spotřebič na tuhá paliva, můžete si komín během roku čistit sami (do 50kW
jmenovitého výkonu spotřebiče), podnikatel vede o těchto čištěních záznamy např. v požární
knize. Ale KONTROLU komínu musí provést pouze osoba odborně způsobilá, tedy kominík a to
minimálně 1 x ročně. Tuto KONTROLU lze provést výhradně po vyčištění komínu. Zda má vámi
objednaný kominík oprávnění ke kontrole, případně revizi komínu, si můžete ověřit na
internetových stránkách www.skcr.cz.
 A co když dojde k požáru v komíně?
Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít
k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, nebo zamezit přístupu vzduchu do komína,
např. přikrýt komín nehořlavým materiálem, nikdy však nejednejte riskantně. Nejdůležitější je
život a zdraví, teprve potom majetek!
Za SDH Čistá Jan Rohr

 Český rybářský svaz, místní organizace Čistá u
Rakovníka
V sobotu 24.1. 2015 proběhla výroční členská schůze organizace. Byly probrány
všechny záležitosti organizace, přečteny zprávy, stanoveny poplatky a zásady
rybolovu. Příslušné diplomy a vyznamenání obdrželi někteří členové organizace,
byli také uděleny medaile za největší úlovky v roce 2014. Organizace se
připravuje nejenom na rybářskou sezónu a hospodářský rok, ale také na oslavy 65. let trvání
organizace. Oslavy budou probíhat během celého roku. Pozvánky na jednotlivé akce organizace
zde ve zpravodaji vždy najdete.
Výbor MO
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 Římskokatolická farnost Jesenice
Doba vánoční končí liturgicky na Slavnost Zjevení Páně /lidově Tří králů/, končí
také vánoční výzdoba kostela /vystavený Betlém zůstává někdy až do svátku
Uvedení Páně do chrámu – lidově Hromnice/ a nastává liturgické mezidobí až
do Popeleční středy, kdy začíná 40denní doba postní před Velikonocemi.
Období mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou se lidově také nazývá
dobou masopustní, a právě v této době se konají masopustní průvody, nejedná se tedy o dobu
půstu, ale o dobu kdy maso pomalu opouštíme, abychom ho mohli v době postní opustit zcela. Je
asi dobré připomenout, že odříkání masitých pokrmů není jedinou možnou formou držení půstu,
dokonce myslím, že v dnešní době existuje mnoho jiných věcí, které je třeba omezit – to je velká
inspirace pro každého. V době půstu před Velikonocemi můžeme v kostele projít společně
křížovou cestu, liturgie bývá soustředěna na kajícnost a obrácení. Rovněž popelec se v našem
kostele uděluje vždy přímo na Popeleční středu odpoledne, nebo pak další neděli při pravidelné
bohoslužbě. Vše je vždy aktuálně na www farnosti i na kostelní nástěnce. Kromě bohoslužeb
chystáme s partnery také malý projekt „40 dní s dokumentem“. Na faře, v hospodě „U Šimků“ a
možná i na obecním úřadě během doby postní promítneme pro veřejnost několik dokumentů
z festivalu Jeden svět. Vše bude na plakátech.
Daniel Váhala

Chcete také připojit krátké spolkové zprávy? Udělejte to.
Co se u nás psalo?
Přesně před měsícem vyšel na tomto místě první díl seriálu o tom, co se psalo v Čisteckém zpravodaji
přibližně před třiceti lety. Jak již bylo napsáno, první číslo Čisteckého zpravodaje vyšlo v listopadu roku
1982 a nyní se podíváme na to, co bylo jeho obsahem pro měsíce prosinec 1982.
Dne 28. Listopadu 1982 uplynul rok od otevření
nového kulturního domu v Čisté a tak
v prosincovém čísle zpravodaje vedoucí kulturního
domu bilancoval rok úspěšné činnosti – proběhly
tři výstavy a jedna je v přípravě, kulturní dům se
podílel na přípravě a zabezpečení kulturně
politických akcí (Večer zpěvu a poezie,
vzpomínkový večer ke 40. výročí vyhlazení Lidic,
tělovýchovná akademie a slavnostní koncert PS
Lipka a PS Václav); uspořádáno bylo šest plesů,
jedenáct diskoték, deset tanečních zábav a troje
čaje, které navštívilo celkem 5.200 účastníků a
také devět koncertů předních zpěváků (M. Tučný,
M. Rottrová, ETC a V. Mišík, Abraxas,
Velkopopovická Kozlovka a další), které navštívilo
celkem 2.646 návštěvníků. Sehráno bylo jedno
divadelní představení. V prostorách kulturního
domu byla také pořádána různá školení (řidičů,
myslivců), besedy (nad kronikou obce, o SSSR),
zdravotní přednášky a další. V kulturním domě
byly přivítány delegace z leningradské oblasti, ze
Španělska a z PLR. Součástí kulturního domu je i
širokoúhlé kino, v němž se odehrálo celkem 141
představení, která navštívilo celkem 6.977 diváků.
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A co bylo dále v plánu na měsíc prosinec 1982?
Vyhodno cení s outě že p ořádané v rám ci pře hlídky dětských sově tských filmů ● KINO
KAVÁRNA kulturního domu uváděla v měsíci prosinci např. ty to filmy – VELKÝ BAZAR
(novou fra ncouzsko u barevn ou veselohru) – V POD STATĚ JSM E NORMÁLNÍ (nový če ský
širokoúhlý barevný film ) – UPÍR Z FERATU (nový český ba revný film o tom , zda bude
odhalen upír z Fe ratu , který saje krev řidičů) ● Kulturní dům pořádal slavnos tní
zakon čení MČSP, výstavu umělecký ch f otografií J. Říhy, ko ncer t Naďy Urbánkové , Karla
Černocha a skupiny Co untry beat ● dále pr o běhla např. výro ční čl enská s chůze oddílu
kopané TJ SOK OL Čistá v poh ostins tví u Vla chů , plenární z asedání MNV Čistá , členská
schůze VO KSČ, tane ční zá bava ve Zdeslavi a disko téka ● h rály se zá pasy ok resního
přeboru ve s tolním tenisu.
V příštím čísle: Co se psalo v Čisteckém zpravodaji na měsíc leden 1983? Můžete se těšit na výtah
z bilanční zprávy předsedy MNV, výběr z programu KINO KAVÁRNY, výběr akcí konaných v lednu 1983 a
další. Dále se již brzy můžete těšit na přehled obsahu únorového čísla zpravodaje ze stejného roku.
Pavel TINTĚRA

Ostatní
Nabídka společnosti dTest
Uvedená společnost nás oslovila se žádostí o pomoc při informování našich občanů o možnosti konzultovat jakýkoliv
spotřebitelský problém s poradenskou linkou.
Zde je citace z nabídky spolupráce :
„Také občané Vaší obce se totiž mnohokrát denně ocitají v roli spotřebitelů a mnohdy se setkávají s nejrůznějšími
úskalími. Velké riziko na ně číhá například na předváděcích akcích a při podomním či pouličním prodeji. Mnozí
občané kvůli nim přišli o životní úspory, zadlužili se na dlouhá léta a některým jsou odváděny srážky z důchodu.
V takových, ale i v mnoha méně kritických situacích je důležité znát svá práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit
pro radu. Nabízíme proto i občanům Vaší obce bezplatně :
- poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny 9-17 hodin, běžný
telefonní tarif)
- průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech v podobě našich
tiskových zpráv
- možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím naší služby VašeStížnosti.cz na webové
adrese www.vasestiznosti.cz
- populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí akce a podomní prodej a
mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských tématech (triky
obchodníků, koupě ojetého vozu a další)
- samolepky „Nevhazujte reklamu“ a Prodejci, nezvoňte“ určené k volné distribuci“
Tolik z dopisu.Se společností dTest se spojíme a pokud se domluvíme na další spolupráci, budeme Vás informovat.
Sami se však můžete na společnost obracet se svými dotazy.

Placená inzerce
Prodej

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180,-Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu.
Prodej se uskuteční: v sobotu 21. března 2015
Čistá – před hostincem „U Šimků“ – 14:45 hod.
……………………………………………………………………………
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace : Po – Pá od 9:00 – 16:00 hod.
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Kultura, sport

Víte o nějaké zajímavé akci? Informujte.
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