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SETKÁNÍ S HOSTY Z POLSKA

S

obota 17.6. 2017 nebyla
obvyklá. Na desátou hodinu
byl očekáván příjezd 20 členné
skupiny z polského městečka
Dominowo před obecní úřad.
Netrpělivost a napětí z očekávání
vyprchaly, když po silnici se mihl
autobus s nápisem Poznaň.
Následovalo přátelské, vřelé a milé
přivítání před obecním úřadem a
malé posezení s pohoštěním
v zasedací místnosti. Paní starostka
krátce pohovořila o rekonstrukci
budovy obecního úřadu a o životě
obce. Rozvinula se neformální

beseda. Zcela náhodně jsem se dala
do rozhovoru s polskými přáteli. Hned
bylo zřejmé, že máme k sobě blízko,
neboť pracovali ve školství jako
inspektoři, ředitelé, učitelé, vedoucí
zájmové činnosti. Bylo o čem mluvit.
Porovnávali jsme podmínky našeho a
polského školství. Zvídavost na obou
stranách byla na místě. Hosté
projevili velký zájem o návštěvu školy.
Už na obecním úřadě mi předali dárky
pro naše děti. Při návštěvě školy se
zajímali detailně o veškeré dění ve
škole. Byli překvapeni z prostředí a
vybavenosti tříd. Největší poctou bylo

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

pro mne vyjádření paní učitelky: „
Líbilo by se mi u vás učit. Máte krásné
třídy a příjemné prostředí. Je zde u
vás mile.“
Následoval společný oběd
v pohostinství U Šimků. I tady jsme
nadále hovořili na téma škola a řešili
otázku přátelského výměnného
pobytu a setkání polských žáků
s našimi. Shoda byla na obou
stranách.

Božena Vopatová
ředitelka školy

ŽIVOTNÍ JUBILEA
86 let
Rafaelová Jaroslava, Smrk
Fialová Emilie, Čistá
84 let
Teršl Josef, Čistá

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí ZAKAZUJE bez
náhrady od 21.6.2017 do odvolání odběr povrchových vod
z vodních toků a nádrží na území obce s rozšířenou působností
Rakovník pro účely mytí aut, zalévání hřišť a trávníků,
napouštění nádrží a bazénů.

83 let
Nesvadbová Berta, Kůzová

V těchto dnech provádějí v obci zaměstnanci obecního úřadu
odečty vodoměrů. Pokud Vás nezastihnou doma, dostanete do
schránky lístek se žádostí o nahlášení stavu vašeho vodoměru do
15. července 2017 přímo v kanceláři OÚ nebo na tel.
313 549 454 – Valigurčinová.

BLAHOPŘÁNÍ

65 let
Sodomková Zdeňka, Zdeslav
Gratulujeme!

k 89. narozeninám paní Miloslavě Slabé,
rodačce z Čisté čp. 77
od pí. Černé a Kratochvílové.

Všímejte si více dění kolem sebe. Našim hasičům byly již poněkolikáté zničeny rozříznutím hadice při sušení na
chodníku u obecního úřadu. Pokud uvidíte viníka, nebojte se ho nahlásit. Hasiče, jak víte, můžeme někdy
potřebovat všichni.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY

D

ne 11.5.2017 vystoupily děti
základní a mateřské školy s
odpoledním a večerním
programem s názvem Školní
akademie.
Každým rokem se děti na vystoupení
těší. I letos tomu bylo stejně. Školní
akademie však není jen o našich
dětech a práci pedagogického sboru a

ostatních zaměstnanců. Pomoc
potřebujeme od dalších lidiček.
Pomohli nám členové ochotnického
divadelního souboru Tyl s postavením
scény, s osvětlením a ozvučením
jednotlivých třídních vystoupení.
Zvlášť děkujeme za věnovaný čas
panu Váhalovi a panu Kukimu.
Poděkování patří rovněž bývalému
žáku a nyní studentu střední

průmyslové školy Tomáši Lutišanovi.
Děkujeme za nádherné dorty
upečené paní Irenou Bobisudovou a
za výrobky zhotovené paní Lenkou
Balounovou. Obohatily jste naši
pokladničku.

Děkují a na další spolupráci se těší
děti a zaměstnanci školy.

OKRESNÍ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH

D

ne 7. června se 11 nejlepších
atletů z druhého stupně
vydalo reprezentovat naši
školu na závody do Rakovníka.
Na začátku atletického klání proběhl
nástup všech přítomných sportovců.
Za zvuku krásné hudby se žáci
přesunuli do prostoru startu, kde
získali podrobné informace k plnění
jednotlivých disciplín, a sportovní
klání mohlo začít. Soutěžilo se v

těchto disciplínách: běh na 60m,
vytrvalostní běh, skok do dálky, hod
míčkem, vrh koulí, štafeta. Naši žáci v
konkurenci větších škol dokázali
svými výkony obsadit přední místa ve
výsledkových listinách.
Ke sportovním výkonům gratuluji
především Marušce Krausové za 3.
místo ve sprintu a Markétce
Schmalzové za 3. místo ve skoku do
dálky. Velkou pochvalu zaslouží i
Patrik Schuh, který obsadil 4. místo v

dálce (chyběl mu 1 cm ke třetímu
místu) a 5. místo ve sprintu, Filip
Beneš 6. místo ve sprintu, Aleš
Votroubek 6. místo v dálce a štafeta
starších chlapců obsadila 5. místo. Za
snahu a pěkné sportovní výkony
zaslouží uznání K. Lauberová, K.
Nováková, M. Sojáková, Adam Fišer,
Aleš Fišer a P. Blacký. Všem žákům
děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Kateřina Lauberová

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCI ČISTÁ

V

pátek 26. 5. 2017 jsme my,
sedmá třída s paní učitelkou
Kruntovou jako doprovodem, vyrazili
v rámci projektu ochrany životního
prostředí do ulic, abychom pomocí
krátkého dotazníku otestovali znalosti
místních obyvatel i lidí z daleka.
Dotazník obsahoval 7 otázek
týkajících se recyklace a ochrany
životního prostředí. Během
dopoledne se nám podařilo
zastihnout 43 respondentů, z toho 27
žen a 16 mužů. Skoro polovina
dotázaných (47%) odpověděla na
všechny otázky správně, z toho

bezchybně odpovědělo 14 žen a 6
mužů.
Na větší polovinu, 4 otázky,
odpovědělo správně 12 zastavených,
z toho 3 muži. Co se týče samotných
otázek, nejsprávněji zodpovídaná byla
otázka číslo 4 ,,Kde je nejblíže
Vašemu bydlišti sběrný dvůr?“
Nejčastější odpověď byl natažený prst
se slovem ,,Tamhle.“, jelikož celé
dotazníkové šetření se odehrávalo na
náměstí. Ovšem i lidé, kteří nebyli
místní, nám dokázali odpovědět.
(Správnost jejich odpovědí jsme si
však nemohli potvrdit.) Naopak
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největší problém dělala dotázaným
například otázka číslo 3 ,,Co uděláte
s vysloužilým mobilním telefonem?“,
na kterou jsme povětšinou slýchali
odpověď ,,Nevím.“. A jako poslední
údaj tu máme otázku s nejvíce
špatnými odpověďmi, která zní ,,Co je
to recyklační poplatek?“
Na závěr bych ráda poděkovala za
celou třídu všem dotázaným, kteří si
na nás udělali chvilku čas a poskytli
nám materiál pro tento průzkum.
Markéta Schmalzová
za žáky 7. ročníku
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ŠKOLNÍ VÝLET - DÉMONI SOUČASNOSTI

N

aše škola organizovala dne
19.5.2017 školní výlet pro
celý druhý stupeň ZŠ.

Programem výletu byl zájezd do
Prahy na Vyšehrad. Ráno jsme se
setkali před sedmou hodinou u školy
a vyrazili jsme autobusem na cestu.
Průběh cesty byl příjemný pro učitele
i pro žáky. Žáci byli unavení a často
spali, nebo jen poslouchali hudbu a
učitelé mohli být v klidu a nemuseli
děti napomínat.
Příjezd do Prahy byl rušný a
zdlouhavý, protože hlavní město bylo
zacpané a lidé byli nervózní. Nakonec
ale vše proběhlo v poklidu. Už
samotný příjezd do města byl pro nás,
žáky z vesnice, velice zajímavý a
zábavný. Po chvilce jízdy Prahou se

před námi objevil velkolepý Vyšehrad.
Areál u Vyšehradu je velmi prostorný,
čistý a uklidňující. Byly zde krásné
výhledy na město, velké množství
zvířat, zejména ptactvo a také mnoho
odpočinkových míst.
Po procházce kolem hradu jsme se
odebrali na hlavní představení
našeho výletu, muzikál ,,Démoni
současnosti", který byl o nástrahách
dnešní doby. Jako hlavní nástrahy zde
byly zobrazeny alkohol, drogy,
nešťastná láska a neporozumění.
Vystoupení se mi líbilo, neboť bylo
ztvárněné mladými lidmi s výborným
humorem.

známých osobností naší vlasti. Běhal
mi mráz po zádech a nadšeně jsem
pozorovala toto poutní místo s úctou
a hrdostí! Po návštěvě hřbitova jsme
měli možnost navštívit katakomby
pod Vyšehradem, kde jsou umístěny a
uchovávány pískovcové sochy z
Karlova mostu.
Jakmile jsme opustili areál hradu, tak
jsme již museli jet domů. Cestou do
Čisté jsme se stavěli ještě v
Mc´Donaldu, kde jsme se příjemně
občerstvili. Zpáteční cesta byla
legrační a celkově jsem si tento výlet
velmi užila. Zejména i díky svým
kamarádům.

Po představení následoval oběd, a
následně již prohlídka zdejšího
hřbitova, kde jsou uloženy těla

Kateřina Lauberová
(psáno jako slohová písemná práce)

VYDAŘENÝ SBĚR

D

ne 26. 5. 2017 proběhl v naší obci sběr starého papíru, který organizovala základní škola. Děkujeme
všem, kteří se podílíte a přispíváte sběrem po celý kalendářní rok. Díky Vám se podařilo nashromáždit
a odevzdat 7 tun 230 kilogramů starého papíru. Za toto množství jsme obdrželi odměnu 17 975,- Kč.

Částka bude využita na nákup výtvarného materiálu a na didaktické pomůcky do výuky. Moc a moc děkujeme
a ve sběru nadále pokračujeme.
Božena Vopatová
ředitelka školy

DEN DĚTÍ JSME OSLAVILI VE ŠKOLE S RUGBY CLUBEM RAKOVNÍK

V

e čtvrtek 1.6. k nám odpoledne
do Čisté na fotbalové hřiště
přijeli zástupci rugbyového
clubu z Rakovníka, aby děti seznámili
s tímto sportem. Žáci měli možnost
zažít, jakým způsobem rugbysté
trénují, co používají za pomůcky,
sportovní materiál a jaká pravidla v
tomto sportu platí. Děti zjistily, že hru
hraje 15 hráčů, přičemž útočí a brání
všichni.

Hraje se rukama i nohama, hráč může
míč nosit, přihrávat rukama i kopat, s
čímž se v žádné jiné hře člověk
nesetká. Myslím si, že žáci strávili
krásné tři hodiny naplněné zajímavým
sportem. Všem dospělákům, kteří se
nám věnovali, děkuji a dárek v
podobě rugbyového míče jistě na
nejbližší hodině tělesné výchovy
vyzkoušíme.
žáci ZŠ
a Kateřina Lauberová
[3]
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SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST
DIVOČÁCI OVLÁDLI OKRES!

K

roužek mladých přátel
myslivosti a rybářství
„Divočáci“ zakončil letos již
sedmou sezónu svého fungování
velice úspěšně. Většina dětí se
zúčastnila okresního kola myslivecké
soutěže pro děti „Zlatá srnčí trofej“,
které se konalo 10. června 2017 na
střelnici v Rakovníku, kde zúročili
znalosti a dovednosti nabyté během u
některých již několikaletého působení
v kroužku.
Děti byly rozděleny do tří kategorií
podle věku – M (1.-2.třída), A (3.5.třída) a B (6.-9.třída). Do celkových
výsledků se počítaly body
z myslivecké stezky (poznávání ptáků,
zvěře, trofejí, lebek, loveckých psů,
dřevin, hlasů zvěře, stop zvěře a

nechyběly ani otázky z ochrany
přírody), ze střelby ze vzduchovky a u
kategorií A a B i z testových otázek
z myslivosti. Dále byla samostatně
hodnocena soutěž ve střelbě ze
vzduchové pušky „O pohár OMS
Rakovník“.
A jak si vedli naši Divočáci?
(uvádíme umístění do 6.místa)
Soutěž „Zlatá srnčí trofej“
Kat. M – 2.místo David Fišer, 5.místo
Prokop Turek
Kat. A – 1.místo Šimon Váhala,
3.místo Věnka Razýmová, 6.místo
Daniel Fišer
Kat. B – 1.místo Karolína Šindlerová,
2.místo Jakub Váhala, 4. místo
Martina Sojáková

Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky
Kat. M – 1.místo David Fišer, 3.místo
Prokop Turek, 4.místo Ludmila
Mohylová, 6.místo Ondřej Šindler
Kat. A – 1.místo Liliana Švarcová,
2.místo Vladimír Wurm, 5.místo
Šimon Lutišan, 6.místo Šimon Váhala
Kat. B – 1.místo Martina Sojáková, 2.
místo Karolína Šindlerová, 3.místo
Jakub Váhala a další velice pěkná
umístění dětí včetně Jonáše Kožíška,
Ludmily Richtrové, Antonína Richtra.
Dětem díky za vzornou reprezentaci
Čisté a našeho kroužku. Těšíme se na
Vás opět v září!

NÁVŠTĚVA Z POLSKÉ REPUBLIKY – FOTODOKUMENTACE
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za skupinu vedoucích
Lucie Váhalová
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ZÁPIS VÝBOROVÉ SCHŮZE SZP ČISTÁ KONANÉ DNE 1.6.2017
Jubilanti
11.6. pí Teršlová – gratulaci předají pí Bezstarostová a Štillerová; 28.6. pí Kracíková – gratulaci předají pí Bezstarostová a
p. Vojtášek; 9.7. pí Nesvadbová – gratulaci předají pí Bezstarostová a p. Radvanyi; 15.7. pí Pavlíčková – gratulace bude
zaslána; 19.7. pí Fialová – gratulaci předají pí Štillerová a p. Vojtášek; 31.7. p. Teršl – gratulaci předají pí Vopatová a
Bezstarostová
Vyhodnocení členské schůze ze dne 27.5.
Schůze se zúčastnilo více než polovina členů. Byla přednesena zpráva o činnosti spolku za minulé období, členové byli
seznámeni s plánem práce na další období, byla přečtena finanční a revizní zpráva. V závěru vystoupila starostka obce pí
Čebišová, která kladně zhodnotila činnost spolku.
Plánujeme dovybavení klubovny policemi, nástěnkou, závěsem na skříňku a zakoupení konzol na malá okna.
Zájezd na Dechparádu v Kněževsi se pro malý počet přihlášených nekoná.

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 31 ZE DNE 25. KVĚTNA 2017
Návrh usnesení č. 365/17: ZO schvaluje navržený program jednání
Pro - 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 365/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 366/17: ZO schvaluje předsedou výboru pro životní prostředí navrženého p. Jakuba Turka
Pro - 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 366/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 367/17: ZO po projednání schvaluje odpisový plán na rok 2017
Pro - 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 367/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 368/17: ZO po projednání schvaluje vypracování obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví
školský obvod základní a mateřské školy zřízené obcí Čistá
Pro - 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 368/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 369/17: ZO souhlasí s navýšením kapacity mateřské školy Čistá z 34 na 36 dětí na šk. rok 2017/18
Pro - 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 369/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 370/17: ZO po projednání schvaluje variantu střechy na KD č. 1 – rovná střecha
Pro - 10; Proti – 2 Mgr. Váhala, p. Rohr; Zdržel se – 1 Ing. Vachata
USNESENÍ č. 370/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 371/17: ZO po projednání schvaluje projekt budovy KD ve variantě C – s hasičskou zbrojnicí
Pro - 6 pí. Čebišová, p. Pešek, Tajbl, Svatoš, Schuh, Mgr. Váhala; Proti – 6 Ing. Vachata, Ing. Coufal, Mgr. Tintěra, p.
Turek, Votroubek, Koky; Zdržel se – 1 p. Rohr
USNESENÍ č. 371/17 NEBYLO SCHVÁLENO
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Návrh usnesení č. 372/17: ZO po projednání schvaluje projekt budovy KD ve variantě B – s restaurací
Pro - 4 Mgr. Tintěra, Ing. Coufal, p. Rohr, Votroubek; Proti – 8 pí. Čebišová, Ing. Vachata, Mgr. Váhala, p. Turek, Koky,
Tajbl, Pešek, Svatoš; Zdržel se – 1 p. Schuh
USNESENÍ č. 372/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 373/17: ZO po projednání schvaluje projekt budovy KD ve variantě A – samostatný kulturní dům
Pro - 2 p. Turek, Koky; Proti – 0; Zdržel se – 11 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Ing. Coufal, Ing. Vachata, Mgr. Váhala, p. Rohr,
Pešek, Tajbl, Votroubek, Svatoš, Schuh
USNESENÍ č. 373/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 374/17: ZO po projednání schvaluje projekt budovy KD ve variantě C – s hasičskou zbrojnicí
Pro – 6 pí. Čebišová, p. Pešek, Tajbl, Svatoš, Schuh, Mgr. Váhala; Proti – 6 Ing. Vachata, Ing. Coufal, Mgr. Tintěra, p.
Turek, Votroubek, Koky; Zdržel se – 1 p. Rohr
USNESENÍ č. 374/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 375/17: ZO po projednání schvaluje projekt budovy KD ve variantě B – s restaurací
Pro – 5 Mgr. Tintěra, Ing. Coufal, p. Rohr, Votroubek, Koky; Proti – 6 Ing. Vachata, Mgr. Váhala, p. Turek, Tajbl, Pešek,
Svatoš; Zdržel se – 2 pí. Čebišová, p. Schuh
USNESENÍ č. 375/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 376/17: ZO po projednání schvaluje projekt budovy KD ve variantě A – samostatný kulturní dům
Pro – 8 Mgr. Tintěra, Ing. Coufal, Mgr. Váhala p. Turek, Koky, Tajbl, Rohr, Votroubek; Proti – 1 Ing. Vachata; Zdržel se – 4
pí. Čebišová, p. Pešek, Svatoš, Schuh
USNESENÍ č. 376/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 377/17: ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 377/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 378/17: ZO schvaluje cenovou nabídku č. 15375a firmy HPN projekt s.r.o. (smlouva o dílo č. 7/2016
z 9.11.2015) na dokončení dopravního značení místních komunikací v obci Čistá za částku 148.647,29 Kč.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 378/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 379/17: ZO po projednání schvaluje smlouvu o dílo s pí. Petrou Tajblovou z Kozojed za cenu
56.900,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 379/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 380/17: ZO schvaluje investiční záměr Odpočinková zóna vodních ploch obce Zdeslav a souhlasí
s předloženým projektem
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 380/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 381/17: ZO souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 17 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře 65m2 za
částku 100,- Kč/m2 + náklady na zhotovení smlouvy pí. K.
Pro - 10; Proti – 0; Zdržel se – 1 p. Turek
USNESENÍ č. 381/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 382/17: ZO souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 519/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka o rozloze
100m2 za částku 3,- Kč/m2 manž. S.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 382/17 BYLO SCHVÁLENO
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Návrh usnesení č. 383/17: ZO schvaluje předběžný prodej pozemků parc.č. 2530/2 a 2530/3 k.ú. Čistá u Rakovníka za
minimální částku 130,- Kč/m2
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 383/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 384/17: ZO bere žádost manž. K. na vědomí a ukládá výboru pro životní prostředí provést k žádosti
do srpnového zasedání ZO místní šetření
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 384/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 385/17: ZO souhlasí s příspěvkem Lince bezpečí ve výši 3.000,- Kč
Pro - 10; Proti – 0; Zdržel se – 1 p. Rohr
USNESENÍ č. 385/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 386/17: ZO souhlasí s nákupem herního prvku pro obec Lhotu za cenu 150.000,- Kč
Pro - 9; Proti – 0; Zdržel se – 2 p. Turek, Ing. Coufal
USNESENÍ č. 386/17 BYLO SCHVÁLENO

KULTURNÍ PŘEHLED
Pátek 28. července až neděle 30. července 2017

ANENSKÁ POUŤ 2017
náměstí Václavské, kostel sv. Václava, muzeum,
obřadní síň OÚ Čistá, hřiště TJ Čistá i jinde…
koncerty, jarmark, soutěže pro děti, divadlo apod.

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA

MARIÁNSKÁ TÝNICE
28.6. až 30.7.2017 - OTA JANEČEK – výběr z díla
& VÝTVARNÉ MINIATURY VE TVARU KOSTKY
– sbírka Jaroslava Adama
8.7. až 26.8.2017 – šest koncertů vážné hudby na
různých místech Kralovicka
(podrobnosti viz např. www.marianskatynice.cz)

LETNÍ KINO KRALOVICE (výběr)
19.7. – LA-LA-LAND (muzikál USA) – 21.30
21.7. – ŠPUNTI NA VODĚ (komedie ČR) – 21.30
30.7. – MANŽEL NA HODINU (komedie ČR) – 21.30
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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