MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
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Základní škola a Mateřská škola Čistá
Tyršova 127, 270 34 Čistá

AKTUÁLNĚ
POPLATEK ZA ODPADY
Poplatek za odpady pro rok
2015 zůstává stejný 550,Kč/osobu (resp. na rekreační
objekt). Poplatek je možné
uhradit ve dvou splátkách, a to
do 31.1. 2015 a do 30.6. 2015.
POPLATEK
STOČNÉ

ZA

VODNÉ

A

31. prosince 2014 skončila
splatnost poplatků za vodné a
stočné za rok 2014. Nyní bude
k dlužným
poplatkům
připočítáván úrok z prodlení

OBEC INFORMUJE
UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO
DVORA
Sběrný dvůr v obci Čistá bude
z důvodů rekonstrukce uzavřen
od ledna 2015 do dubna
2015. Žádáme občany, aby po
dobu uzávěry neodkládali odpad
u vrat sběrného dvora, ale
počkali s odevzdáním na jeho
otevření.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 24. ledna 2015 se od
14:00 a 15:00 hodin uskuteční
v obřadní síni Obecního úřadu
v Čisté slavnostní vítání nových
občánků.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 29. ledna 2015 od 18:00
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 1. ROČNÍKU ZŠ
pro školní rok 2015/2016
se koná ve středu 4. února 2015 od 13.30 do 16.00 hod ve
školní budově, v učebně 1. třídy.
Týká se dětí narozených do 31.8.2009. K zápisu je třeba
přinést rodný list dítěte. V případě, že je dítě narozené po
1.září 2009 a rodiče mají zájem o zapsání do 1. třídy, dostaví
se k zápisu bez dítěte.
A proč právě k nám?
Jsme malá škola rodinného typu se zkušeným týmem
pedagogů. Nízký počet žáků ve třídách zajišťuje individuální
přístup k dětem. Máme moderní vybavení, tělocvičnu a
venkovní hřiště, dvě oddělení školní družiny. Školní jídelna je
součástí budovy s výbornou kuchyní (dopolední přesnídávky a
obědy, pitný režim). Nabízíme širokou škálu bezplatných
zájmových kroužků a další aktivity jako jsou plavecký výcvik,
bruslení, lyžařský výcvik, adaptační kurz, práci s nadanými a
talentovanými žáky, reedukační cvičení pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Kontakt: 313 549 428, 736 752 155

Dobrovolník Středočeského kraje 2014
Za svou dlouholetou a obětavou práci pro Čistecké sdružení
zdravotně postižených byla nominována na cenu
Dobrovolník Středočeského kraje 2014 v sociální kategorii
také paní Eva Vopatová.
Na vyhlášení v Kralupech nad Vltavou dne 10. prosince 2014
ocenění opravdu získala, k čemuž jí srdečně gratulujeme a
zároveň děkujeme za reprezentaci obce a držíme ji palce,
aby ještě dlouho měla sílu tuto práci vykonávat a neztrácela
elán a optimismus, který je při práci s lidmi a pro lidi
potřeba.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INFORMUJE OBČANY
Emisní třídy kotlů na tuhá paliva

JUBILANTI
60 let
Pešková Jaroslava, Nová Ves
Bezstarosti Zdeněk, Čistá
80 let
Tajbl Josef, Čistá
81 let
Hejdová Anna, Čistá
Voráč Zdeněk, Čistá
94 let
Mertlová Marie, Čistá

Novela zákona o ochraně ovzduší změnila podmínky provozování
domácích kotlů na tuhá paliva. Kotle na tuhá paliva splňující podmínky
nižších emisních tříd podle normy ČSN EN 303-5 se od začátku roku
2014 přestanou prodávat. Kotle první a druhé třídy v současnosti tvoří
až tři čtvrtiny z nabídky na českém trhu. Bude je však možné
provozovat jen do roku 2022, pak už nesplní nároky na účinnost a
emise oxidu uhelnatého.
Zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na zařízení s výkonem od 10 do
300 kW a teplovodním okruhem a přinese nutnost průběžných revizí
kotlů na tuhá paliva. Od 1.1.2017 budou domácnosti povinny na
základě požadavku příslušného obecního úřadu tuto revizi předložit,
v opačném případě jim bude hrozit pokuta až dvacet tisíc korun.
Revize bude nutné absolvovat každé dva roky. Odhadovaná cena
revize včetně seřízení kotle bude 1.500,- Kč.

Emisní třídy specifikují účinnost a míru emisí kotlů na tuhá paliva podle normy ČSN EN 303-5. Od roku 2022
bude možné používat jen úspornější a ekologičtější kotle třetí a vyšší emisní třídy.
Někteří výrobci začínají nabízet takzvané přestavbové sady, s jejichž pomocí je možné starší kotel modifikovat
tak, aby třetí emisní třídě vyhovoval. Koupě kotle první a druhé emisní třídy a následné pořízení přestavbové
sady ale nemusí být v delším časovém horizontu finančně výhodné.
Leden 2014 – Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
Leden 2017 – Povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva
Leden 2018 – Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
Září 2022 – Domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní
třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí pokuta až 50.000,- Kč, Prakticky už proto nebude možné
kotle nižších emisních tříd provozovat. Ačkoli novela zákona o ochraně ovzduší starší kotle s nízkou účinností a
vysokými emisemi přímo nezakáže, od roku 2022 už neprojdou revizemi.

Poděkování rodičům
Ředitelství základní školy a mateřské školy děkuje panu Tomáši Sojákovi a paní Romaně Fišerové za
sponzorské dary dětem naší školní družiny. Vážení rodiče, přispěli jste tak k obohacení vánoční nadílky.
Děti měly nejen více dárků pod stromečkem, ale především rozzářené oči plné očekávání a později
radosti. Děkujeme.
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy
Bc. Edita Nováková, vedoucí ŠD

PF 2015
Pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a úspěšný vstup do nového roku Vám všem přejí zaměstnanci a
žáci Základní školy a Mateřské školy Čistá.
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Poděkování
Paní učitelky z MŠ a zejména děti by chtěly touto cestou poděkovat Ježíškům z řad rodičů, kteří neváhali a
přispěli malým či větším dárečkem Ježíškovi školkovému. Jeden dáreček bych přeci jen chtěla vypíchnout a
to digitální fotoaparát, o který se nám postarali rodiče Ondry a Jendy Průchových, Markétky Vlčkové,
Vojtíška Štětiny a Deniho Bedenka. Takhle budeme mít fotoaparát v MŠ neustále po ruce a dokážeme tak
zachytit více pěkných okamžiků a zážitků. Takže ještě jedno velké dík navíc.
Děkujeme S. Čechová, MŠ Čistá

Zprávičky z MŠ
Měsíc listopad nám v rámci celoročního projektu Řemeslníci v Čisté a okolí zaměřeném na polytechnický
rozvoj dětí v naší MŠ zavedl mezi kadeřníky, kadeřnice, lazebnice a pány holiče. Celý týden jsme si s dětmi
hráli na kadeřnický salón a školka byla plná nejrůznějších natáček, sponeček, fénů, atd. S počátečním
nácvikem stříhání u těch nejmenších jsme si vyrobily hřebeny a Ti větší zase zkoušeli uplést copánek. Paní
učitelka Renda si na týden dokonce zařídila ve školce kadeřnický salón a den co den česala holčičky i kluky.
Účesy byly parádní.
Na závěr našeho povídání jsme přijali pozvání do opravdovského kadeřnického salónu k p. Zemanové. Paní
kadeřnice nás provedla a povyprávěla nám, co se kde dělá. Kde myje zákaznicím a zákazníkům vlasy, kde je
barví, kde stříhá. Všechny děti pak nechala sednout do křesílka, kde stříhá děti a také pod fénovací helmu.
To byl pro děti asi ten největší zážitek. A úkol pro rodiče byl také vyhlášen. Měli svému dítěti, či dítě
rodičům vytvořit nějaký účes a vyfotografovat nám ho. Tohoto úkolu se zhostila jen hrstka rodičů.
V měsíci prosinci jsme se bohužel potýkali s velkou nemocností dětí, což skoro ohrozilo i tradiční
vystoupení dětí – Vánoční besídku. My jsme se s tímto problémem ale statečně poprali a vánoční besídku
jsme spíše pojali jako vánoční posezení. Paní učitelka Renata si s dětmi připravila seznam a společně vše
potřebné nakoupili v Jednotě COOP. Děti pak za pomoci paní učitelek připravily pravé a nefalšované
pohoštění v podobě jednohubek, chlebíčků a piškotů s banány namáčené v čokoládě. Děti samotné
připravování moc bavilo a věřím, že toto malé překvapení rodičům i chutnalo.
Vzhledem k velice sníženému počtu dětí ve školce jsme se striktně nedrželi týdenních témat, ale spíše
jsme se snažili navodit v MŠ tu správnou vánoční atmosféru, což se myslím podařilo. Povídali jsme si o
vánočních zvycích, které jsme pak prozradili i rodičům o vánoční besídku. Také nás čekala návštěva kostela
sv. Václava, kde jsme si s p. Váhalou povídali o tradici Vánoc a o Ježíškovi. Na závěr jsme pomohli postavit i
betlém a představili jsme si jednotlivé postavičky.
Za MŠ Čistá Slavěna Čechová ml.
POZVÁNKA

SPOLEČENSKÝ PLES
pátek 23. ledna 2015 od 20:00 hodin v KD Čistá
k tanci hraje skupina Sekvence • tradiční bohatá tombola
Vstupné 70,- Kč v předprodeji, 80,- Kč na místě
vstupenky je možné zakoupit v kanceláři OÚ Čistá nebo v ZŠ u p. Plincnerové
Srdečně zve SRPDŠ při ZŠ a MŠ Čistá
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Slavná výročí – Večerníček slaví 50 let
Televize v Čechách začala pravidelně vysílat 25. února 1954. Večerníček se
začal „klubat“ na svět již v roce 1963 pod jménem Stříbrné zrcátko, což byly
nedělní podvečerní pohádky s nepravidelnou stopáží. Velmi populární se stal
např. Robot Emil. Večerníčkem se nedělní pohádka stala až 2. ledna 1965 a
první pohádkou byl Kluk a kometa režiséra Ludvíka Ráži za účasti Černého
divadla a Štěpánky Haničincové.
Duchovním otcem myšlenky večerníčku a jeho prvním dramaturgem byl Milan
Nápravník, známý surrealista, výtvarník, básník a prozaik, dnes žijící v Kolíně
nad Rýnem. S večerníčkem jsou však pevně spjata i jména Irena Povejšilová, Marie Kšajtová, Kateřina
Krejčí či Jan Kutálek, kteří měli na starost jeho dramaturgii.
Proslulá večerníčkovská znělka (která je vůbec nejstarší českou televizní znělkou a jednou z nejstarších
v Evropě) vznikala v červenci a srpnu roku 1965. Výtvarníkem byl Radek Pilař a režisérem Václav Bedřich,
který svěřil animaci Antonínu Burešovi (dědečkovi známého herce Marka Vašuta). Hudbu
zkomponoval Ladislav Simon a hlas propůjčil Večerníčkovi tehdy pětiletý Michal Citavý, který trávil
prázdniny v blízkosti Prahy. Nad realizací znělky (tehdy ještě černobílé) bdělo pozorné oko produkční KF –
studia Bratři v triku, paní Zdenky Deitchové.
Prvním večerníčkem, jemuž předcházela znělka s dnes známou postavičkou Večerníčka, byla pohádka
režiséra Václava Bedřicha O televizním strašidýlku. Příběh je vyprávěn kombinací kreslené animace a fotek.
Večerníček ale tehdy zdaleka nemohl sledovat každý, protože televizi neměla každá domácnost.
S rozvojem televize ale diváků přibývalo. V březnu1965 jich byly již 2 miliony (na zhruba tolika obrazovkách
se tedy poprvé objevil večerníček), v prosinci 1969 byla překročena hranice 3 milionů a
v roce 1978 překročil počet hlášených televizních přijímačů 4 miliony.
První barevný večerníček mohli diváci sledovat v roce 1973. Jediným čistě hraným večerníčkem je
seriál Krkonošské pohádky (1974) režisérky Věry Jordánové. Nejdelším seriálem večerníčku je s počtem 52
dílů Bob a Bobek na cestách (2005), režie Ivo Hejcman.
Jedním z neproduktivnějších režisérů večerníčku byl Václav Bedřich (1918–2009), autor seriálů jako Bob
a Bobek – králíci z klobouku, O zvířátkách pana Krbce,Maxipes Fík, Říkání o víle Amálce, O makové panence
a motýlu Emanuelovi, Štaflík a Špagetka a mnohých dalších.
Za dobu čtyřiceti let večerníčku bylo vytvořeno cca 300 seriálů, od roku 1991 do roku 2005 (březen) bylo
odvysíláno 120 premiér. Nejpoužívanější technologií realizace večerníčku je kreslená animace, následuje
plošková a loutková.
Večerníček je nejžádanějším programem ČT při prodeji, kromě všech evropských zemí se dostal i do
vzdálených zemí jako je Austrálie, Malajsie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Japonsko, Čína, Korea,
Indonésie, Keňa, Zimbabwe, Island a další.
Jak se vysílalo
1965–1967: jednou týdně v neděli • 1967–1969: třikrát týdně, v úterý, čtvrtek a neděli • 1970: čtyřikrát
týdně, přibyl pátek • 1971: pětkrát týdně, přibyla středa • 1972: šestkrát týdně, denně kromě soboty •
1973: denně
Premiéry - v roce 1967 - 9. 4. Broučci, 19. 10. Pohádky ovčí babičky, 5. 11. O loupežníku Rumcajsovi •
v roce 1968 - 7. 4. O vodníku Česílkovi, 6. 10. Pohádky z mechu a kapradí
převzato z www.ceskatelevize.cz
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CO SE U NÁS PSALO?
Vážení čtenáři Čisteckého zpravodaje, dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s novou rubrikou, kterou bych
rád každý měsíc přinášel přibližně na tomto místě, a to minimálně do doby, než bude téma vyčerpáno. A co
bude jejím obsahem? Rád bych zde přinášel stručný přehled toho, co se psalo v Čisteckém zpravodaji
přibližně před třiceti lety.
První číslo Čisteckého zpravodaje vyšlo v listopadu roku 1982 a nahradilo tím dosavadní Kulturní kalendář,
který před tím vycházel přibližně šest let. Čistecký zpravodaj tehdy vydával Kulturní dům Čistá a
organizačně tuto činnost zabezpečovala Rada Kulturního domu.
Již tehdy zazněla směrem k široké veřejnosti následující výzva: „Je přáním všech pracovníků, aby zpravodaj
plnil své úkoly ještě lépe a stal se tak opravdovým zpravodajem všech složek, a proto se obracíme na naše
závody, organizace NF (Národní fronty, pozn. autora), kolektivy BSP (Brigáda socialistické práce, pozn.
autora), komise MNV (Místní národní výbor, pozn. autora), občanské výbory i jednotlivce, aby zasílali
příspěvky ze svého pracoviště, z vlastní činnosti a tím přispěli k zpestření a zkvalitnění každého vydání.“
A jaký byl obsah prvního čísla nově vydaného Čisteckého zpravodaje?
Zahájena byla I. pře hlídka dětských sovětských filmů, konaná u příležitosti oslav 65.
výročí VŘSR (Velké říjnové socialistické revoluce, p o zn . a u to ra ) a 60. výročí vzniku SSSR
(Svazu sovětských socialistických republik, p o zn . a u to ra ), se kterou byla spojena soutě ž
o nejle pší dětsko u kre sbu ● KINO KAVÁRNA kulturního domu uváděla v měsíci listopadu
např. tyto filmy – POZOR VIZITA (nový český barevný film, vážný i vese lý příbě h
posledního světoběžníka s R. Hrušínským) – TAKOVÉ KRÁSNÉ MĚST EČKO (nový, mládeži
nepřístupný franco uzský barevný film, příbě h soudce, proti němuž nestál je n obvině ný)
– TŘIKRÁT O L ÁSCE (nový sovětský barevný film o sympatickém muži mezi třemi
ženami, patronát nad tímto filmem měly průmyslové závody) ● MNV přivítal nové
občánky a pogratulo val životním jubilantům ● Měsíc Československo-sovětského
přátelství by l zahájen v pátek 5. listopadu lampionovým průvode m ● o den později se
uskutečnil bazar dětského šatstva a sportovního zbo ží ● Kulturní dům pořádal v sobotu
20. listo padu taneční zábavu se skupinou Kastelán ● v listopadu probě hlo několik
schůzí – např. veřejná stranická schůze JZD Javorna, členská schůze MO KSČ ne bo
schůze předse dnictva MV NF ● M NV Čistá informoval, že byla do končena adaptace čp.
114 na nové zdravotní stře disko, že bude zaháje na stav ba vodovodu, a že probíhá
demolice bývalých pivovarských sklepů, kde se připravuje staveniště pro nové nákupní
středisko ● po patnáctiletém odmlčení se v Čisté opět začaly hrát šachy, přeborníkem
pro rok 1982 se stal Josef Šajner ● hrály se mistrovské zápasy II. tř. OP – SSM
Rakovník-Sokol Čistá a Sokol Čistá-Sokol Řev ničov A.
V příštím čísle:
Co se psalo v Čisteckém zpravodaji na měsíc prosinec 1982 a leden 1983?
Můžete se těšit na zprávu o činnosti Kulturního domu po roce provozu, na výběr z programu KINO
KAVÁRNY, na výběr akcí konaných na přelomu roku nebo na výtah z bilanční zprávy předsedy MNV.
Pavel TINTĚRA
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Tříkrálová sbírka 2015 v Čisté
Charita ČR pořádá tuto sbírku již po patnácté a v naší obci se nám daří asi již více než desetkrát se ke sbírce
připojit. To je velmi dobrá zpráva. Vše však má svojí příčinu a tou je u nás ochota lidí sbírku realizovat.
Jsem vděčný velmi všem, kdo doprovázejí děti při koledě, a jsem vděčný dětem, které na koledu vyrážejí.
Také všem ostatním, kteří pomáhají s přípravou, patří poděkování. Vám, kteří přispíváte do oficiálních
zapečetěných pokladniček, jsou zase vděční všichni, kterým pomáhá diecézní charita Plzeň u nás i ve
světě.
Očekávejte proto i letos koledníky v sobotu 10.1.2015
od 8:00 hodin.

Doprovodný program:
A/ Bude-li sníh - vyhlašujeme velký tříkrálový sjezd „Vlašáku“ na čemkoli a v čemkoli pro malé krále i
širokou veřejnost - „Vlašák“ po 14:00 hodině
B/ Nebude-li sníh – vyhlašujeme soutěž v uměleckém ztvárnění tříkrálové písně pro koledníky i širokou
veřejnost /zpěv, hra, divadlo, pantomima, módní přehlídka atd./ - kostel sv. Václava po 14:00 hodině

Výsledky vánočního turnaje ve stolním tenise
který se uskutečnil dne 28. 12. 2014 v tělocvičně ZŠ
Zúčastnilo se ho 7 dětí a 15 dospělých
Výsledky kategorie dětí:
1. místo - Patrik Groh, 2. místo - Filip Beneš, 3. místo- Aleš Votroubek, 4. místo - Kryštof Pešek, 5. místo Kateřina Lauberová, 6. místo - Filip Stárek, 7. místo- Filip Voráček
Výsledky kategorie dospělých:
1. místo - Martin Lepka ml., 2. místo - Václav Bezstarosti, 3. místo - Pavel Bedenk, 4. místo - Jaroslav
Zeman, 5. místo - Luboš Plincner, 6. místo - Petr Kašpar
Děkujeme Obecnímu úřadu v Čisté za příspěvek z finančního grantu, díky kterému mohl být tento turnaj
uskutečněn.
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v souladu s Čl. 8 Všeobecných podmínek Grantového programu Obce Čistá
vyhlašuje Obec Čistá

VÝZVU
zájemcům o účast na činnosti Grantové komise*.
Zájemci o účast v Grantové komisi se mohou přihlásit osobně v kanceláři OÚ nebo prostřednictvím
jednotlivých zastupitelů a to nejpozději do 23. ledna 2015. O členství v Grantové komisi rozhodne
Zastupitelstvo obce Čistá na svém zasedání konaném v lednu 2015.
* Grantová komise zpracovává žádosti podané žadateli v rámci jednotlivých vypsaných Grantů, provádí jejich
hodnocení a navrhuje rozsah jejich přijetí (Čl. 2 Všeobecných podmínek činnosti Grantové komise).

Upozornění
V souladu s Čl. 10 Všeobecných podmínek Grantového programu Obce Čistá, jsou úspěšní žadatelé o
grant na rok 2014 povinni podat nejpozději do 15. ledna 2015 závěrečné vyúčtování obci Čistá ke
kontrole.

V Ý P I S U S NE S E N Í ze zasedání
Zastupitelstva obce Čistá č. 3 dne 18. prosince 2014

ZO souhlasí a schvaluje takto navržený program jednání.
Usnesení č. 38/14 bylo schváleno.
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8/14.
Usnesení č. 39/14 bylo schváleno.
ZO po projednání schvaluje navržený přebytkový rozpočet obce Čistá na rok 2015
v paragrafovém znění.
Usnesení č. 40/14 bylo schváleno.
ZO po projednání schvaluje poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok
2015 ve výši 550,- Kč.
Usnesení č. 41/14 bylo schváleno.
ZO po projednání schvaluje Dodatek č. 10 na rok 2015 ke smlouvě o dílo o zajištění
komplexního odpadového hospodářství uzavřené s firmou Becker Bohemia s.r.o.
Usnesení č. 42/14 bylo schváleno.
ZO ukládá výboru pro životní prostředí prověřit žádost na místě a podat stanovisko do
31. 3. 2015.
Usnesení č. 43/14 bylo schváleno.
ZO ukládá vyzvat p. Sinkuleho k upřesnění žádosti.
Usnesení č. 44/14 bylo schváleno.
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ZO po projednání schvaluje členy sociálního výboru pí. M. Peškovou, M. Novákovou, Z.
Miosgovou a E. Vopatovou.
Usnesení č. 45/14 bylo schváleno.
ZO po projednání souhlasí s předloženými vícepracemi na akci rekonstrukce chodníků
v Jižní a Nádražní ulici.
Usnesení č. 46/14 bylo schváleno.
ZO po projednání souhlasí s dodatkem ke smlouvě o poskytnutí grantu MO ČRS na
r. 2014 na posunutí termínu dohotovení díla do 31. 5. 2015 a vyúčtování grantu do
30. 6. 2015.
Usnesení č. 47/14 bylo schváleno.
ZO schvaluje alokovanou částku na granty pro rok 2015 ve výši 300.000,- Kč.
Usnesení č. 48/14 bylo schváleno.

Zápis ze schůze výboru ČSZP konané dne 4. 12. 2014

1. Jubilanti v prosinci :
KREJZA - gratulaci zajistí pí. Bezstarostová
BENEŠOVÁ - gratulaci zajistí pí. Bezstarostová a p. Vopat
PŘIBYLOVÁ - gratulaci zajistí pí. Vopatová
Bylo provedeno vybrání jubilantů v roce 2015.
2. Návštěvy budou provedeny u těchto členů :
Vopatová M. - návštěvu zajistí pí. Bezstarostová a pí. Vyčítalová.
Vopičková I. - návštěvu zajistí p. Radvaniy a pí. Vopatová E.
Teršl J. - návštěvu zajistí p. Radvaniy a p. Švarc
Daenemarková J. - návštěvu zajistí pí. Králová a pí. Henzlová
Bušek M. - návštěvu zajistí pí. Vopatová E.
Vopata V. - předání dárku zajistí pí. Vopatová E.
Sajfrtová Kůzová - předání dárku zajistí pí. Bezstarostová
3. Připravované akce :
29. 12. zájezd do bazénu ve Slaném - odjezd z Čisté v 8:00 hodin cena za dopravu děti do 15 let
zdarma, členové 100.- Kč, nečlenové 120.- Kč
4. Zakoupili jsme i plastovou skládací židličku do sprchy, která je rozkládací s opěrkou zad a bočnicemi
na uchycení.
Nově jsou také zakoupena 2 autotrakční lehátka na léčebné využití při bolesti zad, páteře a
pohybového systému jak pro dospělé tak i pro děti. Jsou k zapůjčení pro všechny spoluobčany.
Cena pro členy je 10.- Kč za den a pro nečleny 15.- Kč na den po domluvě na tel. 736415921.
5. Výbor byl seznámen s finančním hospodařením sdružení.

Výbor sdružení přeje všem svým členům a všem spoluobčanům z Čisté a okolí
mnoho štěstí a hlavně zdraví v roce 2015.
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