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Vážení spoluobčané,
máme za sebou oslavu silvestra, kdy jsme se rozloučili s rokem 2018 a oslavili příchod nového roku 2019. Nový
rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si
nových cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i
čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo i nestihli udělat. Život člověka je
sám o sobě hodně pestrý a každého z nás postihly zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, ale tak i dny
dobré, velmi dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je potřeba dále stavět, rozvíjet věci započaté a
nebát se překážek. I samotná obec během minulého roku překonávala překážky, ale těšila se i z dokončených
projektů a úspěchů. Doufám, že i vy občané jste prožívali všechny pozitivní události v obci a akce, tak i vykonanou
práci na rozvoji a údržbě obce s radostí a zájmem. Protože to co se dělá, se dělá pro zlepšení a zkvalitnění života
Vás občanů, Vašeho života v obci.
Mnoho v naší obci je stále potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřebné hodně úsilí, práce,
jednání, projektů, ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance. V letošním roce nás čeká opravdu hodně práce,
neboť v loňském roce jsme připravili projektové dokumentace na několik akcí, požádali o dotace a teď postupně je
nám sdělováno, zda jsme byli úspěšní či nikoliv. Na sklonku roku jsme obdrželi rozhodnutí na jeden z větších
projektů a to na Centrum světa vědy a techniky v naší škole. Je to projekt za 5,7 milionů Kč a dotace činí 95 %
celkových nákladů. Projekt bude realizován během roků 2019 – 2020. Realizací projektu se zvýší úroveň výuky
naší školy a celková prestiž školy.
Dále nás čekají revitalizace rybníků, a to malého návesního ve Lhotě a ve Zdeslavi, kde vybudujeme odpočinkovou
plochu se dvěma rybníčky. Naši hasiči se určitě těší na další nové auto, tentokrát na dopravní automobil na
přepravu hasičů k zásahům, který by měl nahradit postupně dosluhující stávající Avii. Když vše dobře dopadne,
čeká nás výsadba nových alejí a obnova stávajících alejí.
Jsou to další akce a projekty, které nás čekají ať již formou realizace nebo projektové přípravy, např. rekonstrukce
KD, oprava kapličky v Křekovicích a pamětních křížů, výměna střešní krytiny a vytápění na zdravotním středisku,
svah pod školou a další. Soustavně pracujeme na našem největším projektu a hlavně problému, a to na splaškové
kanalizaci a čistírně odpadních vod (ČOV), kde už někdy mám pocit, jako bych bojovala s větrnými mlýny a žádný
úspěch. Kdybych zde měla popsat, co vše jsme již kolem tohoto projektu udělali, tak by mi nestačil celý zpravodaj.
Ale v roce 2019 náš čekají i kulturní, sportovní a společenské akce např. naše tradiční poutě, masopust a další, ale
hlavně nás čeká oslava výročí naší obce a to 980 let.
Jsem ráda, že v naší obci velice dobře funguje spolupráce mezi spolky, občany, místními firmami, školou, farností a
dalšími subjekty. Vždy se na všechny mohu spolehnout při organizování různých akcí, za to všem velice děkuji a
těším se i v tomto roce na spolupráci.
Před vánocemi mi krásné svátky popřál i náš pan farář p.Richard Polák, přál mi, abych si v klidu s rodinou užila
vánoce a odpočinula si a pak dodal, „Vy ale máte tu rodinu trochu větší, vaší rodinou jsou i vaši občané, o které se
staráte“.
Vážení spoluobčané do nového roku Vám všem přeji jménem svým, jménem všech zastupitelů naší obce a
zaměstnanců obecního úřadu hodně zdraví, štěstí a lásky. Přeji Vám i vašim rodinám hodně úspěchů v osobním i
pracovním životě.
Blanka Čebišová, starostka obce
POZOR! Toto lednové číslo Zpravodaje je rozdáváno zdarma obyvatelům Čisté jako ukázkové číslo. Ne všichni totiž
Zpravodaj kupují nebo čtou na webových stránkách obce.
Doufáme, že se Zpravodaj zalíbí i těm, kdo ho dosud neznali a další číslo si již zakoupíte v obchodě s potravinami (v
Jednotě i HD Minimarketu) za symbolickou cenu 6,- Kč nebo si ho přečtete na internetu.

OÚ Čistá
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 11:30
12 - 17
Úterý 8 - 11:30
12 - 16
Středa 8 - 11:30
12 - 17
Čtvrtek
není úřední den
Pátek 8 - 11:30
12 - 15
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
Pondělí
8 - 11
Úterý
8 - 11
Středa
8 - 11
Čtvrtek
8 - 11
Pátek
8 - 11

14
13
14
13
13

- 17
- 16
- 17
- 16
- 16

Praktický lékař pro dospělé:
ZZ Sedmikráska s.r.o.
Mudr. Marie Jenšovská
Mudr. Jiří Jenšovský
kontakt: 737 526 622
Ordinační hodiny:
Úterý
7:30 – 13:00
Pátek
7:30 – 10:30
Praktický zubní lékař:
Mudr. Martina Svobodová
Kontakt:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek
8 – 12h

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod
Žádáme občany, kteří dosud nevrátili podepsané nové znění Smlouvy na
odběr vody a odvádění odpadních vod (smlouva byla každému předána
nebo doručena do poštovní schránky), aby tak neprodleně učinili. Pokud
nebude mít odběratel uzavřenu novou smlouvu, bude mu uzavřen
přívod vody do objektu.

Komunální odpady v roce 2019

Přestože náklady na likvidaci odpadu neustále rostou a vývozní firma
Marius Pedersen, a. s. navýšila ceny za likvidaci
odpadu, zastupitelstvo obce na svém zasedání 20. 12.
2018 rozhodlo poplatek pro občany nezvyšovat a
schválilo poplatek pro rok 2019 ve stejné výši jako v
minulém roce. Rozdíl mezi skutečnými náklady na
likvidaci odpadu a vybranými poplatky od občanů
bude hradit, stejně jako dosud, obec. Bude se jednat o
cca 200.000,- Kč.
Poplatek za komunální odpad v roce 2019:
650,- Kč na trvale žijícího obyvatele a rok
650,- Kč za rekreační objekt a rok.
Trvale žijícím občanům v počtu 1-2 osoby pod jedním číslem popisným
bude vydána známka na vývoz 1x14 dnů (vývoz vždy lichý týden)
Od počtu 3 a více osob bude vydána známka na vývoz 1xtýdně.
Nově jsou zavedeny pro 3 a více osob známky kombinované - pokud
někomu stačí v létě vývoz 1x14 dnů a v zimě každý týden – je možné si
vyzvednou známku kombinovanou. Vzhledem ke stále se zvyšujícím
nákladům za likvidaci odpadu, budeme rádi, když svou potřebu zvážíte a
zvolíte si tuto kombinovanou četnost likvidace odpadu.
Poplatek za likvidaci odpadu je splatný ve dvou splátkách do 31. ledna
2019 a do 30. června 2019, resp. pro rekreační objekty platí splatnost k
30. červnu 2019.
Stále platí - kdo bude mít zájem o vyšší četnost vývozů, než jaký je
stanoven, má možnost si vyšší četnost vývozů doplatit.
Kontejnery 1100 l pro chataře a chalupáře jsou umístěny ve všech
místních částech obce Čistá a přímo v Čisté u kontejnerů na tříděný
odpad.

Dotační programy obce Čistá na rok 2019
Zastupitelstvo obce Čistá schválilo na svém zasedání dne 20. prosince 2018 Dotační programy obce Čistá na rok 2019
s celkovou alokovanou částkou 285 000,- Kč. Stejně jako v předchozích letech si mohou místní spolky, sdružení,
právnické a fyzické osoby podat žádost o dotaci na běžnou činnost a další různé akce podle typu a vypsaných dotačních
programů, kterých je celkem 6. Jsou to:
Dotační program č. 1 – Běžná činnost spolků - maximální výše dotace 30 000,- Kč/ maximální míra podpory 80%
Dotační program č. 2 - Kulturní a kulturně společenské akce – maximální výše dotace 15 000,- Kč/ maximální míra
podpory 90%
Dotační program č. 3 - Sport a sportovně společenské akce – maximální výše dotace 15 000,- Kč/ maximální míra
podpory 90%
Dotační program č. 4 - Vzdělávání a volný čas dětí a mládeže - maximální výše dotace 15 000,- Kč/ maximální míra
podpory 90%, případně 100%, bude-li dotace maximálně 3 000,- Kč
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Dotační program č. 5 - Sociální služby a činnosti v sociální oblasti - maximální výše dotace 10 000,- Kč/ maximální
míra podpory 90%
Dotační program č. 6 - Životní prostředí - maximální výše dotace 10 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%.
Žádosti o dotace lze podávat od 1. února do 15. února 2019, a to pouze na předepsaném formuláři, který lze
stáhnout z webových stránek obce (www.cista.cz) nebo ho si ho vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.
Na webových stránkách obce je rovněž ke stažení formulář vyúčtování dotace za rok 2018, který jsou povinni podat
žadatelé, kteří obdrželi dotaci na rok 2018 do 31. ledna 2019.
Veškeré informace o Dotačních programech obce Čistá naleznete na webových stránkách obce (www.cista.cz)
včetně všech formulářů. Bližší informace Vám rádi poskytneme v kanceláři OÚ.
Blanka Čebišová, starostka obce

Prodloužení spojů Rakovník - Kralovice
V neděli 9. prosince začaly platit nové jízdní řády na
železnici. Ve Středočeském kraji vyjelo 70 nových
spojů a kraj vloží do provozu železničních linek v
příštím roce navíc 63 milionů korun. Na příjemné
změny se mohou těšit i cestující mezi Rakovníkem a
Kralovicemi, kam se vrací pravidelné vlaky i v
pracovní dny. V Kralovicích na ně navazují autobusy
do Plzně.
„V koncovém úseku tratě Rakovník – Kralovice u
Rakovníka, konkrétně mezi Čistou a Kralovicemi,
jezdilo naprosté minimum vlaků, nově se sem vrací
čtyři spoje v pracovní den a čtyři spoje o víkendu,“
říká Martin Jareš, zástupce ředitele Integrované
dopravy Středočeského kraje, a dodává: „Na této trati
nově jede celkově více vlaků. Z Rakovníka do Čisté
jelo v každém směru v pracovní den jen osm spojů,
nově jich je jedenáct. Chceme zlepšit dopravní
obslužnost obcí kolem této lokálky.“
V Kralovicích u Rakovníka je možné přestupovat na
autobusy do Plzně, které objednává Plzeňský kraj.
Vzniká tak nové spojení Plzeň – Rakovník, které trvá
přibližně dvě hodiny.
Ráno může cestující vyrazit například v 7:27 z
Rakovníka do Kralovic, tam je rychlý přestup na

návazný autobus a v 9:25 dojede do Plzně na
centrální autobusové nádraží.
I na linkách v okolí Rakovníka platí levnější tarif
Pražské integrované dopravy
Dobré je vědět, že ve všech vlacích v okolí Rakovníka
platí také tarif Pražské integrované dopravy, který je
v řadě případů levnější než tarif Českých drah. A
nejde zdaleka jen o měsíční, čtvrtletní nebo roční
předplatní kupony, ale také o jízdenky pro
jednorázové cesty.
Pokud pojedete z Rakovníka například do Berouna,
můžete si na nádraží u pokladny koupit jízdenku ČD
nebo také jízdenku Pražské integrované dopravy. V
případě lístku Českých drah pojedete za 73 korun,
pokud nemáte žádnou slevovou kartu na vlak.
Jízdenka Pražské integrované dopravy vyjde ale ve
stejné situaci levněji – jen na 32 korun. Stejná trasa,
ale nižší cena.
Jízdné Pražské integrované dopravy se netýká jen
vlaků v okolí Rakovníka, ale všech zaintegrovaných
železničních spojů v celém Středočeském kraji. Pokud
rádi nakupujete v mobilu, můžete se úplně vyhnout
pokladně a lístek si koupit i v aplikaci PID Lítačka, a
ten pak ukázat ve vlaku průvodčímu v telefonu.

_______________________________________________________________________________________________ ________
Naši zastupitelé
Jako redakce Čisteckého zpravodaje jsme se rozhodli postupně představit nové zastupitelstvo, zvolené v podzimních
komunálních volbách. Jako první jsme s několika otázkami oslovili starostku obce, paní Blanku Čebišovou (48 let,
kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů „Čistecka“) .

Co pokládáte za tři největší problémy, se kterými se Čistá potýká?
Naše obec má problémů daleko více než tři, ale to by Vám asi řekl každý starosta obce.
Dnes a denně se setkáváme s různými problémy, které je třeba vyřešit, některé vyřešíte
ihned, některé chvíli trvají, ale některé jsou běh na dlouhou trať……
Prvním a největším problémem, který trápí naší obec již více než 10 let, je naše
kanalizace a kořenová čistírna odpadních vod (KČOV). Za tu dobu jsme několikrát podávali žádost o dotaci na
výstavbu nové kanalizace, dokanalizování obce a výstavbu mechanickobiologické čistírny odpadních vod (ČOV) a
pokaždé s neúspěchem, neboť nesplňujeme přísné podmínky a kritétria pro získání dotace. Přepracovával se
kompletně projekt podle doporučení a stejně, bohužel, podmínky naše obec nesplňuje, neboť pro poskytovatele
dotací kanalizaci máme, čistírnu také, limity na výusti splňujeme, tak co bychom vlastně chtěli. Na druhé straně
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nám příslušný dotčený orgán říká, musíte postavit ČOV a kanalizace, protože stávající je nevyhovující atd. Tak a co
dělat? Zadlužit obec 80 mil Kč? Společně s odborníky a zastupiteli hledáme variantní řešení, jak dosáhnout na
dotaci a postavit na etapy novou splaškovou kanalizaci a poté novou ČOV z různých dotačních titulů.
Druhým velkým problémem je extrémní počasí, které nás čím dál více sužuje. Na jedné straně se potýkáme
s nedostatkem srážek, úbytkem vody ve studních a vrtech a na druhé straně nás trápí přívalové deště, které se obcí
proženou, a půda není schopná vodu vsáknout a dochází k erozím ornice. Musíme se již nyní zamyslet nad tím, kde
hledat řešení. Především je to zadržováním vody v krajině, rozumné hospodaření s pitnou vodou, maximální
využívání dešťové vody a dobrá spolupráce se zemědělci.
Třetím a narůstajícím problémem je zvyšování se množství odpadů v obci. Vybudovali jsme sběrný dvůr, který je
maximálně využíván, a obávám se, že do budoucna jeho kapacita nebude stačit.
Jako další problém je dostupná lékařská péče, dopravní obslužnost,….

S jakou vizí vstupujete do dalšího volebního období, co byste chtěla v následujících 4 letech změnit?
Do dalšího volebního období vstupuji s vizí – aby občané žili spolu a ne vedle sebe a zajímali se o to, co se děje
v obci a kolem nich, nebyli lhostejní k okolí, k životnímu prostředí a nebáli se říct svůj názor co, se jim líbí či nelíbí.
V dalším 4letém období budu pokračovat v rozjeté práci na započatých projektech, které běží nebo, které se
připravují. Samozřejmě maximálně a smysluplně využívat dotační tituly dokud je to možné, protože pouze s penězi
z rozpočtu obce, bychom toho moc neudělali. A samozřejmě pracovat na celkovém rozvoji obce a jejích částí a
spokojenosti občanů všech našich obcí.
Nemyslím si, že je třeba úplně něco měnit. Ráda bych viděla více zpětné vazby od občanů, pokud se něco podaří i
pokud se jim něco nelíbí. Bylo by dobré, kdyby více občanů chodilo na zastupitelstvo, aby viděli, co vše je nutné
projednat a řešit a co se také připravuje.
V čem vám můžeme jako obyvatelé obce pomoci?
Myslím si, že každý občan, obyvatel, může pomoci už jen tím, že bude dodržovat zákony. Tím myslím například, že
bude třídit odpad a ukládat ho na vyznačená místa. V době sucha bude dodržovat nařízení a doporučení, tj. bude
hlavně šetřit pitnou vodou a nebude zalévat trávník a napouštět bazén. Bude dodržovat povolenou rychlost v obci
a na místních komunikacích, zejména v obytných zónách. Bude shovívaný, když bude obec provádět různé opravy a
stavební práce, kdy je občas nutné omezit provoz nebo průchod. Často se také setkávám s reakcemi, „proč jste to
nedělali v létě, když bylo hezky“. Některé opravy si děláme svépomocí se zaměstnanci obce, kdy šetříme náklady za
práci, proto je provádíme buď na jaře, nebo na podzim, kdy už není tolik práce na údržbě zeleně.
Zároveň musím ale podotknout, že občané pomáhají obci i mě osobně. Pomáhají tím, že se starají o své domy a
okolí domů. Při různých akcí pomáhají s úklidem obce a okolí, nejsou lhostejní k životnímu prostředí, pomáhají
s přípravou kulturních, sportovních a společenských akcí. Pokud jsem kdykoliv někoho z občanů požádala o pomoc,
vždy mi pomohl, za což děkuji.

Mikulášská nadílka a Setkání seniorů

STALO SE…

1. 12. 2018 proběhly v Kulturním domě v Čisté hned dvě akce. První byla určena
dětem a jednalo se o mikulášskou nadílku. Druhá akce byla určena našim starším
občanům a měla posloužit k tomu, aby se lidé v předvánočním čase sešli, popovídali, zatančili si a strávili společně
příjemný čas. Obě akce se velmi povedly a nezbývá než poděkovat organizátorům, účinkujícím a vám všem, kteří se
zúčastnili a svoji dobrou náladou akci podpořili.
OÚ, Sociální a kulturní výbor

Česko zpívá koledy

I v letošním roce se naše vesnička zapojila do projektu Česko zpívá koledy, který se uskutečnil již poosmé.
Společně jsme si v naší republice v jeden čas s ostatními spoluobčany zazpívali pět koled. Vánoční atmosféru
pomohlo dotvořit zimní počasí s hustě se
snášejícími vločkami.
Všem spoluobčanům, kteří se rozhodli přijít
a akci podpořit, velice děkujeme a zároveň
přejeme krásný nový rok 2019.
Za organizátory: K.Lauberová, P. Mareček, V. Schuh, D.
Schuhová, M. Krausová, A. Králová, J. Tajbl
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Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří svůj volný
čas věnovali výrobě vánočních předmětů na jarmark pořádaný naší
školou. Prodej výrobků byl velmi úspěšný a výtěžek bude použit pro
potřeby žáků.
Vaší spolupráce a pomoci si velmi vážíme a děkujeme Vám.
Pedagogové MŠ a ZŠ

ZŠ A MŠ ČISTÁ

Kde domov můj?
11. prosince se žáci 6. - 9. třídy vydali autobusem do divadla Alfa do Plzně, aby shlédli inscenaci s názvem: „Kde domov
můj?“ od dramaturga Tomáše Jarkovského a režiséra Jakuba Vašíčka.
V letošním roce si připomínáme sté výročí založení Československa. Ten, kdo se narodil před sto lety, mohl za jediný
život zažít období budování mladé demokracie, těžkou hospodářskou krizi, neslavné období druhé republiky,
protektorát, osvobození, komunistický převrat, naději let šedesátých, sovětskou okupaci, sametovou revoluci a po
pětasedmdesáti letech rozpad státu. Tolik vzletů a pádů, tolik překotných změn za jediný lidský život.
Stát, jehož sté narozeniny si letos připomínáme, už pětadvacet let neexistuje. Víc než čtvrtina obyvatel se narodila až po
jeho zániku. Co pro nás tedy vlastně vznik Československa dnes znamená?
Doufáme, že žáci naší školy na tuto otázku dostali v divadle odpověď. Divadelní představení bylo nádherné a velmi
poučné. Je velice důležité, abychom znali svoji minulost, abychom se mohli poučit pro budoucnost.
K. Lauberová, J. Tůma

Ježíškova vnoučata
Plnit přání babičkám a dědečkům v domovech pro seniory se rozhodla již v roce 2016 novinářka Olga Štrejbarová.
Pomocí facebookové skupiny Ježíškova vnoučata dokázala splnit 600 vánočních přání. O rok později se do tohoto
projektu zapojil i Český rozhlas. Reakce posluchačů byla neuvěřitelná, 14 000 seniorů bylo obdarováno vánočními dárky.
Projekt dobrovolně podporuje také mnoho známých osobností.
Letos se i naše škola stala malou součástí této akce. Žáci vyrobili originální vánoční přání, která jsme hromadně poslali
do Českého rozhlasu.
V Českém rozhlase to vypadalo jako v továrně na čokoládu. Dobrovolníci balili pro babičky a dědečky Studentskou pečeť
a přání od dětí. Do domovů pro seniory a dalších podobných zařízení putovalo 20 000 kusů čokolád a téměř 100 000
přání od dětí.
Věříme, že naše účast v tomto projektu přinesla potěšení všem obdarovaným seniorům a vzbudila u dětí upřímný zájem
o nejstarší generaci.
Mgr. Jana Švolbová

Vánoční aranžování 2018
Ve středu 12. prosince se v Jesenici uskutečnila soutěž s názvem: „Vánoční aranžování 2018“. Akci, která byla určena pro
nejstarší děvčata a chlapce ze základních škol uspořádala ISŠ Jesenice. Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení:
Kristýna Nováková, Nelli Loudová, Andrea Kosová, Diana Votroubková, Iveta Grohová, Petra Nácalová a Renata Hortová.
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Děvčata si během floristické soutěže počínala výborně. Jejich úkolem
bylo na základě ukázky paní učitelky odborného výcviku ISŠ Jesenice
vytvořit postupně tři výrobky a to: vánoční stromeček, svícen a přízdobu
na vánoční prostírání. Děvčata měla možnost pracovat ve velice
příjemné atmosféře, kterou pro ně připravili zaměstnanci a žáci
pořádající střední školy.
Na konci soutěže odborná porota vyhlásila výsledky soutěže (hodnotila
se originalita, jedinečnost, výběr materiálu, splnění zadání,
dokončenost, celkový dojem, čistota provedení, propracovanost,
estetický vzhled). V soutěži jednotlivců zvítězila naše žákyně - Kristýnka
Nováková, za což jí velmi gratuluji. Za celý den, kdy se nám paní
ředitelka, všichni přítomní učitelé a žáci ISŠ Jesenice nadmíru věnovali,
velice děkujeme. Veškeré vánoční výrobky si mohla děvčata odvézt
domů a vyzdobit své domovy. Ze soutěže si odvážíme jen ty nejlepší
vzpomínky. Děvčatům děkuji za skvělou reprezentaci školy a za krásným
způsobem strávený den.
K. Lauberová

Záložka do knihy spojuje školy
V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do 9. ročníku mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje
školy“. Cílem této činnosti bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do knih.
Po potvrzení účasti v tomto projektu nám byla přidělena
partnerská škola - ZŠ Bohdanovce nad Trnavou. Škola
není plně organizovaná, má pouze 1. stupeň (1. - 4.
ročník). Navštěvuje ji 75 žáků a vyučuje zde 5 pedagogů
včetně paní ředitelky. Záložky do knihy, které jsme si
vyměnili s partnerskou školou, tvořili žáci libovolnými
technikami. Tímto spolupráce se slovenskou školou
neskončila. V prosinci jsme s žáky vyrobili vánoční přání
a odeslali jsme je dětem na Slovensko. A také naši žáci
byli obdarováni krásnými přáníčky. Pozdravy od
kamarádů ze Slovenska nás velmi potěšily a přispěly k
vánoční atmosféře na naší škole. Tato akce se stala
začátkem naší další spolupráce.
Mgr. Jana Švolbová

Přehled plánovaných akcí na měsíc leden ZŠ a MŠ Čistá
11.1.
16.1.
17.1.
18.1.
25.1.
1.2.
27.1. – 2.2.

DIVADLO SHŠ PERNŠTEJNI, ZŠ ČISTÁ
Představení „Obrazy z války třicetileté“, pro 1. – 9. ročník
PROJEKT HRDÁ ŠKOLA
„Teplákový den“, pro 1. – 9. ročník
LEDOVÁ PLOCHA RAKOVNÍK, pro 6. – 9. ročník
DIVADLO ALFA PLZEŇ
Představení „Kolíbá se velryba“, MŠ – Rybičky i Žabičky
PLES SRPDŠ, KD ČISTÁ – začátek 20:00, hraje skupina Universal
POLOLETNÍ PRÁZDNINY ZŠ
LYŽAŘSKÝ KURZ ŽELEZNÁ RUDA
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1910 požár.
V neděli 30.srpna v odpoledních
hodinách, udeřil blesk do
dubového stromu na zahrádce
č.33, stojícího těsně vedle stodoly
č.34, která byla dřevěná, krytá
došky a ihned chytla. Požár přes
rychlou pomoc sousedů, ale
nedostatkem vody v místních
studnách, se přenesl na jiné
budovy tak, že shořelo s výjimkou
zděné a tašky kryté stodoly č.32,
devět popisných čísel, která
všechna shořela dříve, než hasiči
dopravili vodu z rybníka. Stalo se
totiž, že sací roura, hadice
stříkačky byla na vrchní straně
ohybu nepatrně poškozena a
touto otevřenou dírkou vnikající
vzduch nedovolil sát vodu.
Při tomto požáru shořela stavení
devíti popisných čísel Ferdinanda
Bureše, Štěpána Uhra, Petra
Hoťka, Donáta Šajnera, Václava
Zemana, Františka Bobisuda,
Jerolíma Kubičky, Ignáce
Stanislava a Petra Bureše. Všichni
pohořelí byli nemajetní a dostalo
se jim od místního obyvatelstva i
ze sousedních obcí, slušné
podpory v penězích a naturáliích,
neboť jim shořela i skromná
úroda. Také Občanská záložna v
Čisté pomohla svým příspěvkem.
Shořelé domky stály zubatě za
sebou, šikmo na směr sousední
silnice, nově pak byly vystavěny do
roviny. Při tomto požáru na
Pavízkáchshořelo také velké
množství památek a dokumentů, u
představeného společenstva
smíšených živností Ferdinanda
Bureše.
1911 v tomto roce bylo v Čisté
založeno Sdružení malorolníků a
domkářů.
Do Čisté byl zaveden v roce 1912
telefon. Na jeho zavedení přispěla
obec a zájemci částkou 10 000
Kč.

Radnice v tomto roce byla
důkladně opravena, omítnuta a
provedena výměna oken.
1914 parní mlýn.
Majitel parního mlýna Viktor
Arnstein buduje před mlýnem
velké obilní skladiště.
V tomto roce je v Čisté 267 domů
a žije zde 1611 obyvatel.
Bylo pokračováno v úpravě rokle
Na Pavízkách.
O pouti sv.Anny, 26.července 1914
byla vyhlášena mobilizace, vypukla
I.sv.válka, která zastavila veškerou
společenskou činnost v našem
městečku. Vyhlášená mobilizace
byla jenom částečná, teprve
31.července byla vyhlášena
mobilizace všeobecná. V průběhu
několika válečných let
obyvatelstvo v Čisté opět strádalo.
Nastává drahota, ceny potravin
stoupají rok od roku. Také se
zvyšují předepsané obecní
dodávky obilí, brambor a jiného
zboží. Byly vydány poukazy na
chleba a mouku, tzv.chlebovky. Byl
nedostatek také uhlí, petroleje,
který byl vydáván také na
poukázky, a bylo také svíceno
karbidem, ale i ten byl pouze na
poukázky.
V roce 1915 byly vydány k
upisování dvě válečné rakouské
půjčky. První byla důrazně
doporučována k upisování také
obcím a jejich fondům, při třetí
bylo naléháno na obce i
jednotlivce upisovacími komisemi
dům od domu. Na naléhání
c.k.okresního úřadu se Čistá
uvolila upsat 20 000 K. Po
městečku pak bylo upsáno dalších
65 000 K. Zámožný občan, který
nechtěl nic upsat, byl šikanován
přímo z c.k. hejtmanství tím, že
musel dodat 50 q sena a bylo mu
ve sklepě zabaveno 15 q brambor.
Jmění Rotterovské nadace pro
studující v Čisté bylo upsáno na I.a
II. rakouskou válečnou půjčku.
Jmění kostela sv.Václava také
připadlo na tuto válečnou půjčku.
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Z HISTORIE
TJ Sokol, aby nebyla nucena k
upisování válečné půjčky, učinila
se svým jměním nastřádaným ke
stavbě sokolovny, jakoby žádné
jmění neměla v předtuše, že bude
dříve nebo později Česká obec
Sokolská rozpuštěna, což se také
24. listopadu 1915 stalo.
Jaké nedostatky již ve druhém
roce války v říši rakousko-uherské
byly, dosvědčuje okolnost, že
vláda doporučovala obsáhlými
vyhláškami i v zemích českých
krmení dobytka lišejníky.
V sokolovně, v hostinci U Modré
hvězdy a v hostinci U
Proskovských v č.12 byla zřízena
vojenská nemocnice s 50 lůžky.
Později začíná být nedostatek
potravin, soli, cukru, který byl
vydáván na lístky, tak zvané
cukřenky. Také byl nedostatek
tabáku a výrobků z něho a do
tabáku se mísilo březové a bukové
listí. Byly vydány tabačenky, které
se udržely až do roku 1921.
Školní děti sbíraly ostružinové,
borůvkové a jahodové listí, které
se sušené zasílalo vojsku místo
čaje. Také školní děti sbíraly starý
papír, vlnu, cín, kaučuk a na
III.válečnou půjčku upsaly školní
děti 1700 K. Po celou dobu války
jsou prováděny za vojenské
asistence rozsáhlé rekvizice obilí a
brambor, v jednotlivých
usedlostech poschovávané.
Používání domácích šrotovníků
bylo zakázáno, byly zapečetěny,
nebo jejich hlavní součásti
demontovány. Také bylo nařízeno
sbírání kopřiv pro vlákno a byla
vypsána rekvizice motouzu. V té
době i později se vázalo pouze
papírovým motouzem stočeným z
proužku papíru. Následkem
nedostatku kůže, zejména na
podešve se užívalo dřeva. Sedláři
nemohli koupit nikde potřebnou
kůži ke svému řemeslu. Místní

mistr Houslík obdržel například
polovičku jedné kůže na celý rok.
Dne 18.ledna 1917 byly tři zvonky
a jeden menší zvonek z kaple
sv.Anny k válečným účelům
vojenskými úřady zrekvírovány.
Dva velké zvony zachránilo jen
jejich stáří, jako historickou
památku.
Za 100 kg pýru bez hlíny se platilo
25 K, posílal se do pivovarů k
použití místo sladu. I v našem

pivovaře se ho svařilo 60 q neboť
slad z ječmene ani pšenice nebyl.
Byl vydán zákaz pořádání
jakýchkoliv zábav a byla nařízena
těžba vřesu jako dobrého krmiva.
Jsou zabavovány mosazné
hmoždíře a celkem sebráno 199,5
kg mosazi.
V říjnu 1918 skončila 51 měsíců
trvající válka, ve které na obou
válčících stranách padlo 11 311
143 vojáků. Tento počet však je

daleko větší, neboť je nutné
připomenout i ty, kteří se sice z
války vrátili, ale na následky
zranění nebo nemocí zemřeli. A to
také jistě bude nemalé číslo. V
průběhu válečných let nastoupilo z
Čisté vojenskou službu 217 mužů a
z tohoto počtu jich 62 padlo nebo
zemřelo.
Jaroslav
Sklenář,
/redakčně bez zásahu/

kronikář

V zahradě ovocné se také může pokračovat v pracích
podzimních. Stromy i keře se obrývají a hnojí. Hlavní
prací zimní jest, pokud nemrzne, prořezávání stromů i
ovocných keřů. Při tom se musí ničiti hnízda a prstence
hmyzu, což se stane nejbezpečněji, když se ulámaná
hnízda spálí. Staré stromy se odstraňují a sází mladé.
Půda pro nový strom se musí zlepšiti, protože starý
strom ji běhěm let vypotřeboval a vyssál.
Dobrá hlína kompostová, uleželý hnůj, vyházená hlína
ze silničních příkopů i smetí z ulice se hodí k hnojení pod
stromy. Také hnojivo umělé a sice nikoliv málo. Stromy
se oškrabou z rakoviny a lišejů, maznou hlínou vymazují
a starým plátnem obvazují. Nikdy se nesmí rány na
stromech natírati karbolinem, protože obnažená rána
stromu se nehojí, nýbrž ještě více otravuje. Ze stromů
pěkných a vzácných řežou se vruby a uschovají do
sklepa do vlhkéno písku.

Co se psalo před 100lety?
Zahrada v lednu
Kdo má zahradu a nějaký strom, ten v minulých letech
nedostatku poznal cenu pozemku i stromů.
Často jest u bytu neb domu zahrádka, ale nikdo v ní nic
nepěstuje. Zdá se býti malá pro zeleninu aneb k setí
není času a nálady a přece stačí 2 – 3 záhony, aby bylo
celé léto dost zeleniny a ještě se uschová na zimu.
Zahrada větší poskytne nejen obživu majiteli, ale i pěkný
peníz se strží, když hned od jara se prodává přebytek.
Ovšem zahrada dá práci, ale tato práce se zlatě vyplatí a
vedle toho má majitelka radost ze všeho, co se jí podaří.
Pokusím se podati každého měsíce obrazec práce
v zahradě a paní čtenářky nechť sobě vybéřou, co se pro
jejich zahradu hodí. Ať jest zahrada velká nebo malá,
najde radu, jak jí využitkovati. Stačí založit si 2 až 3
záhonky jen na dvoře a také tam vyroste dost zeleniny
pro denní spotřebu.
Práce v zahradách začíná se vlastně v říjnu, ale
pokračuje se v ní celou zimu. V lednu panují mrazy a tu
práce ovšem odpočívá, ale nemrzne-li, může se
zeleninová zahrada připravovat. Zahrada se zreje,
nestalo-li se to již v listopadu neb v prosinci, všechen
plevel se vybere i zbytky staré zeleniny odstraní do
kompostu. Záhony se hnojí, nestalo-li se již dříve. Hnůj
se musí hned po rozestření na záhony zarýti do země,
neboť leží-li dlouho nezaryt, vyprchají z něho
nejcennější látky hnojivé a zbyde jen bezcenná sláma.
Také kompostu se musí věnovat pozornost. Přehazuje
se a i při mrazech se hlína v něm uvolňuje. Tím se
podporuje rychlé hnití kompostu, což činí hlínu z něho
úrodnou. Také se v lednu dává do země vápno, kainit,
draslo, aby se v hlíně dobře rozpustilo.

Recept na leden
Vařený závin
Z jednoho vajíčka, lžíce rozpuštěného másla a dvou lžic
vody udělá se těsto jako na nudle, vyválí jedna neb dvě
tenké placky, pokropí se máslem, pokladou pokrájenými
jablky, posypou strouhanou houskou, cukrem skořicí.
Svine se to jako závin, dá na kastrolek, trochu promastí
a dá se do páry vařit. Vyklopené se pokrájí a cukrem
posype nebo se poleje smetanovým krémem, nebo
svařeným oslazeným mlékem.
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Divadelní soubor Tyl Čistá přeje všem svým divákům, příznivcům a sympatizantům
vše nejlepší do nového roku, samé pozitivní zkušenosti a mnoho dobrých

PF 2019

divadelních zážitků.
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Tabulka po polovině soutěže + úspěšnost čisteckých hráčů ve stolním tenise
Tabulka soutěže po
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kole - Základní část

Pořadí

Mužstvo

Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre

Body

1.

So. N. Strašecí B

11

9

1

1

124:74

30

2.

So. Olešná B

11

7

3

1

122:76

28

3.

TJ Čistá A

11

7

2

2

113:85

27

4.

SK Přílepy A

11

6

3

2

122:76

26

5.

R. Třtice A

11

6

3

2

107:91

26

6.

So. Rakovník C

11

6

1

4

111:87

24

7.

Žst. Rakovník A

11

4

2

5

90:108

21

8.

FC Jesenice A

11

4

2

5

98:100

21

9.

So. Křivoklát A

11

2

3

6

79:119

18

10.

SK Skryje A

11

2

2

7

82:116

17

11.

So. Nesuchyně B

10

0

2

8

55:125

12

12.

B. SDH Lubná A

10

0

0

10

67:113

10

Vánoční turnaj ve stolním tenise ze dne 21. 12. 2018 – výsledky
6.-9. třída chlapci
1. místo: Marek Michal 12:1 6 bodů
2. místo: Král Petr 10:2 5 bodů
3. místo: Šourek Jiří 8:4 4 body
4. místo: Šajner Josef 6:7 3 body
5. místo: Fišer Daniel 6:8 2 body
6. místo: Kožíšek Jonáš 2:10 1 bod
7. místo: Plešinec Jan 0:12 0 bodů

1.-3. třída
1. místo: Bedenk Denis 15:0 5 bodů
2. místo: Wlach Alex 12:7 4 body
3. místo: Šindler Ondřej 11:6 3 body
4. místo: Bezstarosti Patrik 8:9 2 body
5. místo: Plešincová Kateřina 3:12 1 bod
6. místo: Zemanová Kateřina 0:15 0 bodů
4.-5. třída chlapci
1. místo: Kašpar Petr 17:1 6 bodů
2. místo: Kalán Robert 15:3 5 bodů
3. místo: Lutišan Šimon 12:6 4 body
4. místo: Šourek Pavel 8:10 3 body
5. místo: Navrátil Daniel 4:14 2 body
6. místo: Turek Prokop 5:13 1 bod
7. místo: Fišer David 2:16 0 bodů

5.-9. třída dívky
1. místo: Votroubková Diana 14:2 7 bodů
2. místo: Loudová Nelli 13:4 6 bodů
3. místo: Králová Iveta 11:4 5 bodů
4. místo: Razýmová Věnka 8:8 3 body
5. místo: Spěváčková Julie 7:10 3 body
6. místo: Švarcová Lili 5:10 2 body
7. místo: Richtrová Ludmila 4:10 2 body
8. místo: Pavlisová Tereza 0:14 0 bodů
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 2 konaného
dne 20. listopadu 2018
Návrh usnesení č. 16/18: ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 11
Proti – 0
Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 16/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 17/18: ZO ruší stávající Jednací řád Zastupitelstva obce.
Pro - 11
Proti – 0
Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 17/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 18/18:
ZO schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva obce na volební období 2018-2022.
Pro - 11
Proti – 0
Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 18/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 19/18:
ZO zmocňuje starostku obce ke schvalování rozpočtových opatření v plném rozsahu, v souladu s § 102 odst.2 písm. a) a
§ 99 odst.2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na
informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce, konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou. Rozpočtová opatření jsou rovněž dle zákona povinně
zveřejňována na elektronické úřední desce.
Pro - 11
Proti – 0
Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 19/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 20/18:
ZO volí členy finančního výboru p. Karla Štětinu a pí. Kateřinu Coufalovou.
Pro - 11
Proti – 0
Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 20/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 21/18:
ZO volí členy kontrolního výboru p. Michala Peška a p. Romana Votroubka.
Pro - 11
Proti – 0
Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 21/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 22/18 :
ZO zřizuje kulturní a sociální výbor. Oba výbory budou čtyřčlenné.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 22/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 23/18 :
ZO volí předsedou kulturního výboru Mgr. Slavěnu Razýmovou.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 23/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 24/18 :
ZO volí předsedou sociálního výboru Mgr. Kateřinu Lauberovou.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 24/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 25/18 :
ZO volí členy kulturního výboru Mgr. Daniela Váhalu, Mgr. Vladimíra Váchu a p. Václava Kožíška.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 25/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 26/15 :
ZO volí členy sociálního výboru pí. Evu Vopatovou, pí. Martinu Peškovou a pí. Michaelu Peškovou.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 26/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 27/18 :
ZO volí zástupci oddávajícího pro volební období 2018 – 2022 Mgr. Slavěnu Razýmovou a ing. Zbyňka Coufala.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 27/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 28/18 :
ZO volí zástupcem obce ve školské radě p. Jiřího Votroubka a p. Tomáše Vopatu.
Pro – 9
Proti – 0
Zdržel se – 2 J.Votroubek, Mgr. Váhala USNESENÍ č. 28/18 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 29/18 :
ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce ve výši jednoho měsíčního platu dle § 76 zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, za práci v oblasti kultury v obci.
Pro – 8
Proti – 0
Zdržel se – 3 J. Votroubek, T. Vopata, B. Čebišová
USNESENÍ č. 29/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 30/18 :
ZO schvaluje odpovědnou osobou pro jednání s pořizovatelem Územního plánu obce Čistá starostku obce pí. Čebišovou.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 30/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 31/18 :
ZO souhlasí s odkupem kompletního vybavení ordinace dětského lékaře, MUDr. K., za částku maximálně 50.000,- Kč.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 31/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 32/18 :
ZO souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 169/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka, jehož přesná výměra bude stanovena GP,
za částku 130,- Kč/m2 p. Š.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 32/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 33/18 :
ZO předběžně souhlasí s prodejem garáže bez čp. a pozemku parc.č. 648 v k.ú. Čistá u Rakovníka za minimální částku
40.000,- Kč.
Pro – 10
Proti – 0
Zdržel se – 1 J. Votroubek
USNESENÍ č. 33/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 34/18 :
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu kapličky v Křekovicích na MMR.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 34/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 35/18 :
ZO ukládá starostce obce jednat s p. V. o snížení nákladů na realizační tým.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 35/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 36/18 :
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ISES s.r.o. na zpracování žádosti o podporu z OPŽP na „Rekonstrukci
kulturního domu Čistá“.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 36/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 37/18 :
ZO souhlasí se zřízením osadního výboru v obci Lhota, který bude tříčlenný. Souhlasí se jmenováním členů výboru
Petrem Pirkerem, Alenou Marečkovou a Filipem Scheinerem a schvaluje předsedou osadního výboru Petra Pirkera.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 37/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 38/18 :
ZO souhlasí se zřízením osadního výboru v obci Zdeslav, který bude čtyřčlenný. Souhlasí se jmenováním členů výboru
Michaelou Peškovou, Jaromírem Alterou, Josefem Novým a Miroslavem Sodomkem a schvaluje předsedou osadního
výboru Michaelu Peškovou.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 38/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 39/18 :
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Jesenice na opravu kaple sv. Anny v Čisté ve výši 30.000,-Kč.
Pro – 8
Proti – 0
Zdržel se – 3 ing. Coufal, Pešek, Vopata USNESENÍ č. 39/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 40/18 :
ZO nesouhlasí s odstraněním objektu čp. 262 v obci Čistá a vyzve SŽDC, s. o k jednání o odkupu předmětného objektu.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 40/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 41/18 :
ZO souhlasí s položením kabelového systému na obecním pozemku v obci Nová Ves od čp. 10 k čp. 11.
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 41/18 BYLO SCHVÁLENO.
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Obec Čistá pořádá
zájezd na muzikál
„TRHÁK“

KULTURNÍ PŘEHLED

Divadlo Broadway Hrají: Dejdar, Vondráček, Etzler, Kopta, Navrátil,
Vojtek, Kubelková, Stanková, Kavalčík, Pogodová
Kdy: pátek 22. února od 18:00 hod.
Cena: 680,- Kč (vstupenka a doprava)
Odjezd: 15:00 hodin z autobusové zastávky
Závazné přihlášky u pí. Valigurčinové, tel. 313 549 454

SDRUŽENÍ RODIČŮ, PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI ZŠ A MŠ ČISTÁ

VÁS ZVE NA

KTERÝ SE KONÁ V PÁTEK 25. LEDNA 2019
OD 20.00 HOD. V KD ČISTÁ.
K tanci a poslechu hraje UNIVERSAL
Soutěž o hodnotné ceny.
Vstupné v předprodeji 90,- Kč, na místě 100,- Kč
Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři OÚ Čistá
nebo v ZŠ u p. Plincnerové

Zde může být i Váš
plakát, pokud ho
doručíte do 25. dne
v měsíci před
uzávěrkou. Stejně
tak rádi zveřejníme
i další pozvánky,
články a názory.
Zaslání podkladů
elektronicky
(cista.obecniurad@seznam.cz)
samozřejmě
preferujeme.
Ideálně jako
textový soubor
v programu Word.

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

