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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výstavba kanalizace
Komunální odpad
Vodné, stočné
OÚ Čistá
Kontakt: 313 54 94 54
Úřední hodiny:
Pondělí
8:30 - 11:30
12:30 - 17:00
Středa
8:30 - 11:30
12:30 - 17:00
-----------------------------------------Sběrný dvůr obce Čistá
Středa
16:00 - 17:00
Sobota
9:00 - 11:00
(pouze v určené soboty)
-----------------------------------------Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
PO11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
ÚT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
ST 11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
ČT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pá 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
SOBOTA, NEDĚLE ZAVŘENO
-----------------------------------------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
8:00 - 12:00
Čtvrtek
13:00 - 16:00
Pátek
8:00 - 12:00
-----------------------------------------Bohoslužby kostel sv. Václava
Úterý 16:30
Neděle 8:00
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DOŠLO DO REDAKCE
ZŠ A MŠ ČISTÁ
Bruslení, Masopust v MŠ
HASIČSKÉ OKÉNKO
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Z HISTORIE
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ

POZVÁNKY

Vážení spoluobčané,
dlouho jsem přemýšlela,
jak
březnové
slovo
v našem
zpravodaji
tentokrát začnu a není to
ani teď vůbec jednoduché vyjádřit svoje myšlenky. Není vůbec snadné,
abych se jako starostka malé obce vyjadřovala k tak vážnému
mezinárodnímu stavu.
Ve čtvrtek 24. 2. 2022 se nám všem změnil život, započala invaze ruských
vojsk na Ukrajinu, započala na Ukrajině válka. Kdyby mi někdo před čtrnácti
dny řekl, že se tohle stane, tak bych mu odpověděla, že to přece
civilizovaný svět nemůže dopustit, že to jen Rusko straší. Bohužel se to
stalo skutečností a celý svět s obavami sleduje utrpení obyvatel na
Ukrajině. Z medií sledujeme útoky na bezbranné lidi, na děti, na školy,
nemocnice, nákupní centra, obytné budovy……. Jak je tohle v civilizovaném
světě a v dnešní době vůbec možné. Vždyť ti lidé určitě válku nechtěli. Lidé
na celém světě protestují proti útokům ruských vojsk na bezbranné lidi,
vyjadřují podporu Ukrajině a vyzývají Rusko, aby ukončilo boje. Zvedla se
obrovská vlna solidarity a pomoci pro Ukrajinu.
Určitě si řada z Vás pokládá otázku, jak mohu pomoci, co mohu udělat,
nechce se mi jen tak se dívat a nic neudělat. Co v první řadě můžeme
udělat je, že dle svých možností finančně podpoříme Ukrajinu. Existuje
řada ověřených organizací, kam je možné peníze zaslat, např. Člověk v tísni,
Charita, Adra, atd... Celý soupis možností, kam peníze poslat najdete na
letáku níže nebo na webových stránkách obce.
Další možností je nabídnout ubytování uprchlíkům. Existuje portál, kam je
možnost se nahlásit a vyčkat na pokyny (viz informace níže na letáku). Jsem
ráda, že se v naší obci již našli lidé a podnikatelé, kteří nabídli možnost
ubytování. Ubytování nabídl majitel Vojtova mlýna, se kterým jsem od
neděle v kontaktu. Zatím neznám více informací, nevím kolik zde bude
ubytováno lidí, ale nabídla jsem materiální pomoc ze strany obce, pokud to
bude potřeba. Jakmile budu znát bližší informace, budu vás o všem
informovat na webu obce nebo jiným vhodným způsobem. Informace
k pomoci a informace ukrajinským občanům, které dostáváme od
krajského úřadu, ihned zveřejňujeme rovněž na webu obce. Pokud máte vy
nějaké dotazy, které se týkají vaší možné pomoci ukrajinským uprchlíkům,

SLOVO STAROSTKY

tak mě neváhejte kontaktovat.
Zastupitelstvo naší obce na pondělním zasedání dne 28. 2. 2022 přijalo jednohlasné usnesení, že v první fázi
vyčlení z rezerv obce 100 000,- Kč na pomoc Ukrajině. Z této částky bylo odesláno 50 000,- Kč na konto SOS
Ukrajina, které organizuje Člověk v tísni. Zbývajících 50 000,- Kč bylo ponecháno na materiální pomoc pro
uprchlíky, kteří budou ubytování na území naší obce. Zároveň zastupitelstvo přijalo jednohlasné usnesení: „ I
naše obec vyvěsí ukrajinskou vlajku, jako důkaz podpory ukrajinského lidu. Odmítáme agresivní chování
Ruska“.
Materiální sbírku zatím nebudeme sami organizovat, neboť tyto sbírky již zajišťují organizace, které s tím mají
zkušenosti a jsou schopné zajistit vše potřebné pro správné předání včetně dopravy. Situace se každý den
mění, pokud budeme osloveni, sbírku uspořádáme a budeme vás informovat. Vzhledem k nepředvídatelné
situaci je obec připravena pomáhat a v případě potřeby řešit i obtíže svých občanů.
Vážení spoluobčané, věřím, že se situace nebude více vyostřovat a mezinárodní organizace najdou způsob, jak
zabránit dalším katastrofám, že se najde způsob na ukončení zbytečného krveprolití, zbytečného násilí.
Bohužel ten strach, ta bezmoc je teď velká, ale musíme všichni věřit.
Vaše starostka
__________________________________________________________________________________________

Výstavba kanalizace a ČOV

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Během měsíce února výstavba kanalizace značně pokročila. Byly
dokončeny další stoky, například v Žatecké ulici, na Pavízkách a
přípojky k nemovitostem. V současné době se dokončuje stoka C, tj. stoka na náměstí Jar.
Vrchlického, která bude končit v kopci pod farou proti vchodu do čp. 3. Po dokončení těchto stok
se práce přemístí do ulice za kostelem, do Tyršovy ulice (kozího rohu) a do ulice od hlavní silnice k Alejím a
potom směrem ke globusu.
Jak jsem již minule psala od 1. 4. do 15. 4. 2022 bude úplně uzavřena silnice na Bělbožice v úseku od
křižovatky z hlavní silnice. V tomto úseku se bude pokládat stoka v délce cca 23 m včetně dvou revizních
šachet. Poté bude následovat částečná uzavírka silnice 229/II na stoce C1 od křižovatky ke mlýnu po sjezd z
náměstí Jar. Vrchlického v termínu od 11. 4. do 15. 5. 2022. Provoz v tomto úseku bude řízen semafory. A
nejdelší uzavírka nás čeká směrem k nádraží, a to od 1. 5. do 30. 10. 2022. V tomto úseku se nejdříve začne
v silnici od Žatecké ulice směrem k nádraží. Dokud to stavba dovolí, bude umožněn průjezd místních obyvatel
k jejich nemovitostem po ostatních místních komunikacích. Určitou dobu budou muset majitelé aut strpět to,
že se ke své nemovitosti nedostanou. Jiná možnost v tomto úseku není, neboť hlavní stoka bude vedena
středem komunikace. Dále od 1. 7. do 31. 7. 2022 bude zcela uzavřen úsek od křižovatky z hlavní silnice
k základní škole. Tuto část kanalizace jsme nechali až na období letních prázdnin, aby nebyl omezen přístup a
příjezd k budově školy.
V současné době se zpracovávají jízdní řády do našich místních částí, které budou včas oznámeny. Prosím
všechny o pochopení a trpělivost.
Blanka Čebišová, starostka obce

Komunální odpad – rekreační nemovitosti
Ukládání komunálního odpadu se letos pro chataře a chalupáře mění. Bohužel se, díky neukázněnosti občanů,
neosvědčily společné kontejnery, a tak se od 1. 3. 2022 vracíme k systému odpadních nádob i pro majitele
rekreačních nemovitostí.
V rámci poplatku 800,- Kč obdrží každý majitel rekreační nemovitostí 6 ks jednorázových známek (tuto známku
nalepí na popelnici až po jejím naplnění, firemní pracovníci ji vysypou a známku strhnou a znehodnotí).
Jednorázové známky je možné podle potřeby dokoupit na obecním úřadě. Pokud jste si neponechali 120 l na
odpad, která byla zdarma zapůjčována svozovou firmou, musíte si na vlastní náklady pořídit svoji nádobu.
Firma je již nepůjčuje. Jestliže bydlíte v lokalitě, kam auto svozové firmy nezajede, dostanete za poplatek 9 ks
[2]

pytlů. Tyto, prosíme, ukládejte, např. k popelnici souseda, aby jej pracovníci svozové firmy nepřehlédli a bylo
možné je svézt.
V chatové osadě Strhaná, u Truksova mlýna a nově na rozcestí u Kazilky budou osazeny kontejnery na
komunální odpad (pouze na komunální odpad – ne na objemný a tříděný odpad), které budou vyváženy tzv.
„na zavolání“. Nutnost vývozu hlaste na obecním úřadě v Čisté, tel. 313 549 454, vždy v pondělí, aby mohl být
svoz včas nahlášen svozové firmě a hned následující středu proveden. Tříděný odpad odkládejte pouze do
barevně rozlišených kontejnerů v obci Čistá.
Stále platí, že ve sběrném dvoře se majitelé rekreačních objektů i trvale žijící občané prokazují dokladem o
úhradě poplatku za odpady na příslušný rok.
Děkujeme, že budete tato ustanovení respektovat a dodržovat.
A pro ty, kdo poctivě třídí odpad!
Od letošního roku se do žlutého kontejneru sbírá nejen plast, ale také tetrapak. Proto byly odstraněny
samostatné nádoby na sběr tetrapaku.

Vodné a stočné 2022 - připomínka
Připomínáme, že v dubnu budeme provádět odečty vodoměrů za období 1. 5.2021 – 30. 4. 2022.
V případě, že nebudete zastiženi doma a nebude možné ověřit stav Vašeho vodoměru, můžete jej nahlásit
(nejpozději do konce května 2022) těmito způsoby:
v kanceláři OÚ pí. Valigurčinové, telefonicky na č. 313 549 454,
e-mailem: cista.obecni-urad@seznam.cz nebo vhodit do schránky u vstupu do obecního úřadu lístek, kde
bude uvedeno datum odečtu, čp. domu odečtu, Vaše jméno a stav vodoměru.
Děkujeme za spolupráci, Valigurčinová.

Zbox
Před sběrným dvorem se objevil Zbox zásilkovny, kam je možné směřovat
některé zásilky z obchodů, pokud to obchod umožňuje. Více naleznete na
stránkách firmy: https://www.zasilkovna.cz/zbox

___________________________________________________________________________
Faktická připomínka k rubrice „z historie“

DOŠLO DO
Je jistě užitečné připomínat si události a výročí spojené s rokem 1912.
REDAKCE
Avšak k výročí narození Josefa Gabčíka nelze, dle mého, připojit
vysvětlení, že jde o pachatele atentátu na Reinharda Heydricha – kata z Prahy. Pachatel
je trestně
ČISTÁ

právní označení osoby, která je subjektem nějakého trestného činu. Tím tedy Gabčík určitě nebyl. Byl jedním
z hrdinů, kteří uskutečnili atentát na říšského protektora (spolu s Janem Kubišem)
Zbyněk Coufal

Čistecký masopust 2022
Kdo šel v sobotu ráno kolem hasičské zbrojnice, tak si nemohl nevšimnout, že po roční přestávce vrcholí
přípravy na náš tradiční masopust. Celý rok jsme s napětím sledovali covidová opatření, zda budeme moct
uspořádat Masopust „normálně“ nebo ne. V lednu jsme se rozhodli, že Masopust bude, včetně ranního zvaní
po okolních obcích. Bohužel, stále platná opatření nám neumožnila uspořádat večerní taneční zábavu, tak
jsme zajistili venkovní stany včetně vytápění a občerstvení. Zároveň vzhledem k probíhající stavbě kanalizace
jsme měli strach, zda masopustní průvod projde bezpečně obcí, zda se nebudeme bořit bahnem, zda nám
někdo nespadne do výkopu a hlavně jestli přijdou lidé do průvodu a v maskách. A nakonec se vše vydařilo.
[3]

Ráno odjel autobus plný masek a muzikantů po okolních obcích a přesně v 14:00 hodin byli všichni zpět a
v pořádku připraveni do odpoledního průvodu. Velkým překvapením byl Ivan Jonák z Discolandu Sylvie se
svými spoře oděnými děvčaty a také manželé Zátopkovi, kteří během průvodu lámali rekordy a další masky.
Velkou posilou v maskách nám opět byli naši přátelé a hasiči z Čisté u Litomyšle a z Čisté u Horek. Myslím si,
že jsme se všichni dobře bavili, máme na co vzpomínat a už teď se těším na příští rok, čím nás zase všichni
překvapí.
Jsem velice ráda, že sbor dobrovolných hasičů pokračuje v tradici pořádání masopustu a že se zapojuje
hodně dalších dobrovolníků, nejen hasičů. Chtěla bych tímto za sebe, za obec a za sbor dobrovolných hasičů
poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do příprav, do celého průběhu masopustu a také do nedělního
úklidu. Všem, kteří již od rána v maskách jeli zvát po okolních obcích a poté ještě zvládli průvod. Samozřejmě
poděkování patří i za zapůjčení autobusu na ranní zvaní do průvodu a dále všem, kteří se zúčastnili
odpoledního průvodu v maskách i bez masek a samozřejmě hudebnímu doprovodu jak ráno a odpoledne.
Velký dík také všem kdo uvařili a napekli všechny ty dobroty, jste všichni úžasní. Bez Vás by se masopust
nemohl konat!
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________

Žáci naší školy od 3. do 9. třídy v měsíci únoru navštívili
ledovou plochu v Rakovníku

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Ledová plocha na rakovnickém zimním stadionu po tři dny, vždy na jednu
hodinu, patřila žákům naší školy. Žáci tak měli možnost nazout brusle a projet se po krásně
upravené ledové ploše. Při jejich snažení jim pomáhali učitelé a pan trenér mládežnického hokeje v Rakovníku
Tomáš Bodinger. Tuto aktivitu všichni kvitovali a v měsíci březnu si ji rádi zopakují. K. Lauberová

Masopust v MŠ Čistá
Celý týden probíhal v naší školce v duchu tradice
masopustu. Děti vyráběly masky, vyzdobily třídu, učily se
říkanky a písničky. Pátek pro nás nebyl obyčejným dnem,
ale byl to všemi netrpělivě očekávaný den karnevalový.
Rej masek byl opravdu veselý a barevný. Nechyběl tanec,
hry, ale ani průvod školkou, který potěšil i naší paní
ředitelku. Celý den jsme si s dětmi velice užily.
Zuzana Machová
[4]
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__________________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete
pravidelně setkávat s činností SDH, výjezdové jednotky
obce Čistá. Budeme rádi za Vaše případné podněty
k této rubrice.
Výjezdová jednotka
Zásahová činnost od 1.1.2022 – 28.2.2022
Jednotka v tomto období zasahovala u dvou zásahů, kdy nás 17. 2. na celém území zasáhly silné větry.
Z tohoto důvodu jednotka vyjela k popadaným stromům na komunikaci, kdy jednotka pomocí motorové pily
stromy odstranila.
Odborná příprava a údržba techniky
U jednotky opětovně druhou neděli proběhla odborná příprava, zkouška a údržba
techniky a agregátů.
Během měsíce proběhly povinné kondiční jízdy strojníků s CAS. Rovněž u jednotky
proběhly povinné zdravotní prohlídky u všech členů výjezdové jednotky. Ve
spolupráci s vedením obce byla podána žádost na dotační titul krajského úřadu na
dovybavení jednotky.
Masopust
Hlavní činnost byla v tomto měsíci zaměřena na jednu z nejdůležitějších akcí a to přípravu Masopustu. Po
různých opatřeních v loňském roce se mohla konečně tato akce uskutečnit, tak jak jsme byli zvyklí. Jelikož
nadále nelze využít kulturní dům k zábavě, bylo rozhodnuto vytvořit menší posezení u hasičské zbrojnice. Jako
tradičně k nám dorazila delegace z Čisté od Horek a od Litomyšle. Díky hojné účastí a přijatelnému počasí se
akce nakonec zdařila, což bylo znát na volné zábavě pod stanem při poslechu a tanci. Tímto bych rád všem
poděkoval za přípravu této akce, jak hasičům, vedení obce ale i našim občanům. Foto z této akce naleznete na
obecních stránkách.
_________________________________________________________________________________________

HASIČSKÉ OKÉNKO

V této rubrice chceme i tento rok přinášet světové události,
tentokrát z let 1902-2012, tedy končící 2.

1922

Z HISTORIE

V tomto roce se v Itálii ujímá moci Benito Mussolini. V Egyptě byla otevřena hrobka faraona
Tutanchamona. Novým papežem se stává Pius XI.. Oficiálně vzniká Sovětský svaz, naopak zrušena byla
Osmanská říše. V tomto roce se narodil například básník Jan Skácel, herci František Peterka, Josef Kemr, Miloš
Kopecký a Karel Effa, herečka Stella Zázvorková, režiséři Jiří Sequens (m.j. např. Hříšní lidé města Pražského) a
Miroslav Macháček (m.j. např. Dobří holubi se vracejí), dětský psycholog Zdeněk Matějček, manželé Dana a
Emil Zátopkovi, skladatel Ilja Hurník, američtí spisovatelé Jack Kerouac a Kurt Vonnegut, skladatel filmové
hudby Elmer Bernstein, francouzský herec Gerard Philipe. Naopak v tomto roce zemřeli např. sochař Josef
Václav Myslbek, vynálezce telefonu Alexandr Graham Bell či francouzský spisovatel Marcel Proust.

[5]

Válka třicetiletá 1618 –
1648 byla další válečnou
pohromou, kterou byla Čistá
postižena. Za války třicetileté
byl kostel poničen, fara
pobořena, kostelní roucha i
nádoby rozkradeny. Vystrašení
čistečtí měšťané odnesli v říjnu
roku 1619 uschovat své
majestáty do Rakovníka.
Dobrodruzi naverbovaní
v celé Evropě, bez smluveného
platu se již na jaře roku 1620
potloukali po kraji. Byli hladoví,
kradli, loupili a dopouštěli se
ukrutností nejhorších. V roce
1630 se přes Čistou hrnuli
Sasové. Koncem roku mezi
Kralovicemi a Rakovníkem
bojovala se Sasy císařská
armáda. Nejhůře se vedlo
čisteckým občanům. Jejich
vrchnost byla v Praze, neměli
proto žádné zastání ani
ochrany. Vrchnost jim vyprosila
ochranu od generála Valdštýna.
Ten zaslal čisteckým v roce
1632 list ochranný, ale list
nepřítomného generála však
neměl žádnou moc. Hladoví
vojáci kradli dál. Čistá byla
průchozím místem a nesmírně
trpěla neustálými přesuny vojsk
a jejím pobytem, rekvírováním
potravin, píce, rabováním a
žhářstvím.
Čistečtí, kteří měli odvádět
proviant, pokradli dobytek
sedlákům
na
panství
kolešovickém. Když se krádež
zjistila, omluvili se, že dobytek
koupili od neznámých. Urozená
paní
Markéta
Monichová
smlouvala s nimi po dobrém,
ale
nemohouce
ničeho
dosáhnout, napsala krajskému
hejtmanovi
Ferdinandu
z Kolovrat. Ten zaslal do Čisté
dne 16. dubna 1632 řízný list:
„Poněvadž takové krádeže

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
oučastni jste se učinili a díl
tohoto dobytka koupivše, jej
ste zbíti dali abyste z vězení
sobě pomohli, slíbili ste, že
dobytek buď vrátiti, nebo
zaplatiti chcete. Ale nyní
dopisem paní odbýváte, aby za
to nějaké pivo od Vás vzala.
Z toho poznávám, že ji straku
na vrbě ukazujete. Proto Vám
tímto listem poroučím, abyste
ty poddané spokojili, buď
dobytkem jim zaplatili, aneb
jiný vydali. Pakli se toho
nestane, tedy pukmistra a
primasa zavříti a trestati dám
jako přechovávače kradených
věcí, poněvadž přijímač horší je
nežli zloděj.
Do
opevněného
Rakovníka
byl
přeložen
Františkovský císařský pluk,
kterému bylo uloženo napadat
švédské roty a jejím loupežným
výpadům čelit. Aby se posádka
ve městě udržela, sháněli
poslové po kraji proviant.
Purkmistr z Čisté odpověděl
tímto listem: „ Pro velikou
loupež vojenskou nemůžeme
dáti nic. Soldati do města
vpadli, klisny pobrali, komory
zotvírali a truhly loupili.
Posavad hrdlem jisti nejsme.“
Brzy z jara roku 1632
nařídil generální komisař, aby
každá pátá osoba z celého
rakovnického kraje se dostavila
se sekerou, lopatou, motykou,
nebo jiným nářadím do
Rakovníka, opravit pobořené
hradby a město znovu opevnit.
Rakovnický kraj dosahoval v té
době až za Kralovice k řece
Střele. V polovině června se
hnul
vojevůdce
Valdštýn

s armádou 30 000 mužů přes
Čistou, Kralovice, Plzeň a 25.
června byl již v Chebu.
V této době byl okolní
kraj od Sasů vyčištěn, ale
ulehčení nenastalo žádné. Po
kraji se potloukaly tlupy
císařských vojáků. Byla to chasa
hladová, bez kázně. Nebyl jim
vyplácen žold ani proviant,
proto kradla kde co.
Roku
1641
se
soustředilo na Rakovnicku 16
regimentů císařského vojska.
Na jejich obživu dodaly
Krakovec, Všesulov a Kralovice
po 192 librách chleba, stejné
množství pint piva a 96 liber
masa. Libyně, Šípy a Chříč daly
po 512 librách chleba, stejné
množství pint piva a 256 liber
masa. Čistá dala 320 liber
chleba, stejné množství pint
piva a 160 liber masa.
Koncem května roku
1642 se okolí opět hemžilo
vojskem. Vojáci bloudili sem a
tam, neznali cestu kudy kam a
loupili
napořád.
Kolem
Rakovníka leželo v červnu toho
roku 6 pluků pěších a
dělostřelectvo s 1350 koňmi.
Poslové se rozešli po kraji
shánět proviant. Čistá měla
odeslat 512 liber chleba, stejné
množství pint piva a 256 liber
masa. V této době bylo
v městečku 8 osedlých statků
(majitelů usedlostí). Místo
proviantu zaslal purkmistr
smutný list až běda. A co se
v Čisté vlastně stalo? Vypravuje
purkmistr sám: „Dne 30. máje
vpadlo
k nám
100 koní
rejtarstva regimentu mladého
Colloredy. S dobytými meči a

v rukou pistulemi drancovali.
Lidi tloukli jak mužské tak
ženské, šestinedělky a děti
svláčeli (svlékali), mouky i obilí,
které jsme si v Plzni vydlužili,
vše pobrali, od dobytka 1,5

kopy kusů zbili, sebou odnesli,
takže škod vice než 300 kop
udělali a hůře s námi nakládali
nežli litý Turek a pohan, že by
se kámen neřknouce člověk nad
námi byl slitovati mohl. Z té

příčiny
není
odeslati.“

možné

co

Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

_________________________________________________________________________________________

TO JE DOBŘE,
TO JE ŠPATNĚ
To je dobře

To je špatně

Hledat jak mohu účinně pomoci a pomáhat.
Sledovat objektivní informace z veřejnoprávních zdrojů.
Mluvit s druhými lidmi.
Věnovat čas druhým i sobě.

Být pasivní.
Čerpat informace jen z internetu a sociálních sítí.
Nezajímat se o názor druhého.
Nemyslet na nic jiného než na válku.

Nová rubrika bude přinášet příležitostně texty,
u kterých bude ověřen původ a autenticita.

SDÍLÍME OVĚŘENÉ
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