
konalo se...

V sobotu 26. listopadu 2011 se za-
vršilo mnoholeté úsilí představitelů obce 
a za obrovského a nečekaného zájmu 
občanů byl veřejnosti do užívání pře-
dán nový kulturní dům. Poděkování pa-
tří nejen všem členům zastupitelstva a 
rady obce, kteří se zasloužili o bezchyb-
nou organizaci a spokojenost všech ná-
vštěvníků zahajovacího víkendu, ale také 
místním spolkům, tedy hasičům, mysliv-
cům, sokolům, SPOZ i chovatelům, kte-
ří se podíleli na pořadatelské práci bě-
hem zahajovacího odpoledne, večerní-
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Slavnostní otevření kulturního domu
ho plesu, zábavného nedělního odpoled-
ne pro děti i večerního rozsvícení vánoč-
ního stromu. Ze zahajovacího víkendu 
byla pořízena videoreportáž a k dispozici 
je také CD s fotografiemi pana Špičana. 

Důležité je, že se slavnostním zaháje-
ním nezmenšil zájem našich spoluobča-
nů pořádat kulturní, společenské i spor-
tovní akce, takže mnozí z nás strávili pří-
jemné chvíle při silvestrovském setkání, 
protančili dlouhou noc při hasičském ple-
se. Úspěšně byl zahájen také každoden-
ní provoz posilovny. Od ledna, kdy byly 

dokončeny akustické obklady na sále, 
se také pravidelně cvičí zumba a nově i 
jóga. Pořadatelé i soukromé osoby mají 
rezervovány termíny pro svoje aktivity 
v KD již na dlouho dopředu. Pro lep-
ší informovanost o využití KD byl zřízen 
elektronický kalendář na obecním webu 
www.cista.info. V případě zájmu si ob-
čané mohou termíny rezervovat osobně 
na obecním úřadě, telefonicky nebo nej-
lépe mailem na adrese: obec.cista@iol.cz 



Pronájem prostor 
kulturního domu
Rada obce se na své schůzi 13. února 

2012 zabývala schválením dalších akcí a akti-
vit pořádaných v kulturním domě. Samozřej-
mě také cenou, kterou pořadatelé a organi-
zátoři těchto akcí za pronájem jednotlivých 
prostor kulturního domu v budoucnu zaplatí. 
Kromě jednorázových akcí, kdy cena je sta-
novena dohodou a činí např. 500,- při pro-
nájmu malého sálu nebo 2000,- při proná-
jmu všech prostor, je nutné, aby se i účast-
níci pravidelně opakujících se aktivit podíle-
li byť třeba jen symbolicky na provozních ná-
kladech zařízení. Při stanovení výše ceny pro-
nájmu rada obce velmi pečlivě vážila výši pro-
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nájmu tak, aby cena neměla regulační cha-
rakter a nedocházelo k poklesu zájmu míst-
ních obyvatel o využívání KD. Ceny jsou jed-
notné pro všechny věkové kategorie s tím, že 
za akce pořádané školou, obcí a oficiální tré-
ninky sportovních organizací se žádný nájem 
neplatí. Posilovna je svým charakterem a vy-
bavením určena pro dospělé, ceny byly sta-
noveny v nejnižší možné míře a proto i zde je 
cena jednotná. 

Posilovna: cena je stanovena 20,- Kč/
osoba nebo 50,- Kč/hodina. 

Aktivity na sále (jóga, zumba, v budoucnu 
volejbal, badminton): 100,- Kč/hodina, po-
kud nebude dohodnuto jinak. 

Stolní tenis je v současné době možný 

Adventní výstava
Ve dnech 25. – 27. 11. 2011 se uskutečni-

la již tradiční „Adventní výstava ručních pra-
cí“. Děkujeme všem, kteří přispěli svými vý-
robky na výstavě, letos i dětem místní zá-
kladní školy. Výstavu navštívilo o něco více 
lidí než v předešlých letech. Chtěly bychom 
poděkovat vedení obce za zapůjčení zaseda-
cí místnosti a ženám, které se zúčastnily pří-
pravy výstavy a zdárného průběhu této akce.

připravila Stříteská Eva 

hrát pouze na jednom stole ve vestibulu bu-
dovy a to za cenu stejnou jako u posilovny 
20,- Kč/osoba nebo 50,- Kč/hodina. V blíz-
ké budoucnosti bude pořízen druhý rozklá-
dací stůl, poté se bude při hře na dvou sto-
lech vybírat částka jako na sále tj. 100,- Kč/
hodina. 

Započítává se pouze čas na cvičení ne na 
přípravu, úklid apod.

Zájemci o pořádání jednotlivých aktivit si 
mohou čas na pořádání rezervovat na obec-
ním úřadě, kde si zároveň dohodnou organi-
zační podrobnosti, převzetí klíče od budovy 
a podepíší poučení a seznámení s provozním 
řádem a podmínkami. 

Vítání občánků
V neděli 20. 11. 2011 byly do naší obce 

slavnostně přivítány nově narozené děti - Lu-
cie Krásová, Daniel Křivka, David Čapek, 
Pavel Kopecký a František Lenoch. V zase-
dací místnosti obecního úřadu přivítal pan 
starosta Bohumil Pavliš nejen rodiče nově 
narozených dětí, ale i další rodinné přísluš-
níky, jež se také přišli podívat. Vítání občán-

ků v naší obci se samozřejmě neobejde bez 
dětí z mateřské školy, které, jako vždy, oslni-
ly svým krátkým kulturním programem. Ná-
sledně se rodiče a ostatní rodinní příslušní-
ci se svými ratolestmi vyfotografovali. Mimo, 
jak doufám, milého zážitku si rodiče dětí od-
nesli domů i krásné dárky od obce.

připravila Jana Dřínovská
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Silvestrovské setkání
Poslední den roku 2011 mohli občané naší 

obce prožít se svými sousedy a známými v 
nově otevřeném kulturním domě v Čisté. 
Byla zde pro ně připravena společenská akce 
výřečně nazvaná „Silvestrovské setkání“ aneb 
volná zábava bez TV. 

A o tom, že se „volná zábava bez TV“ na-
konec moc vydařila, možná svědčí i pár po-
střehů přímého účastníka akce Radka Chle-
bouna: 

Přestože účast se neočekávala tak veliká 
- veliká nakonec byla. 

Pozitivní na celé věci je to, že i přes eko-
nomickou krizi se lidé chtějí bavit a dokážou 
spolu hovořit. 

Celá akce byla vydařená, včetně ohňostro-
je i dětského promítacího koutku. 

Starostova čočková polévka a gulášek od 
„Zběhlíka“ chutnal znamenitě - aneb velice 
chvályhodné je, že ji vařil podnikatel z naší 
obce. 

Protože bychom se měli řídit v duchu hes-
la filmu „Musíme si pomáhat“, protože každý 
z nás může být jednou nahoře a jindy dole. 

Pěkný nápad byla i tabule na zápis novo-
ročních přání. Někteří svobodní mládenci vy-
slovili i přání o nalezení partnerky, ale není 
mi známo, zda ho nakonec na tabuli napsali. 

Vystoupení pana Šplíchala s partou diva-
delních šprýmařů bylo s jejich gigantickým 
nástupem docela vtipné.  

Z pohledu „Účastníka zájezdu“ a částečně 
i účinkujícího s kytarou a písní, kterou jsem 
některým i zazpíval. 

Svět na špagátech. (skupina BERLÍN 
r. 1994-1998)

ukázka z textu: 
Svět se houpá na špagátech, jeden drží 

čert a jeden anděl. 
O každého z nás na téhle kouli, anděl s 

čertem boje sváděj. 
Z tvýho těla jde klid, zeměkoule je tvá, ty 

dávno víš co s ní, bůh má slzy v očích. 
Z tvýho těla jde klid, támhle ta je tvá, ty 

dávno víš co s ní, bůh přivírá oči. 
Znáš to tady tisíce let, víš moc dobře, od-

kud vítr fouká. 
Jsme zde všichni šílení a čert se na nás 

periskopem kouká. 
Ještě očima účastníků. Samozřejmě po-

děkování všem, kdo se podíleli na úkor svého 
volného času na organizaci, přípravě a obslu-
ze na oslavách. 

připravila Jana Dřínovská 
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Tříkrálová sbírka 2012
Díky obětavosti koledníků a štědrosti vašich příspěvků se v 

obci Čistá při tradiční Tříkrálové sbírce 2012 vybralo

21 309,- Kč
Vedoucí: Marie Klusoňová, Koledníci: Tadeáš Kmošek, Laura 

Kmošková, Michaela Zölflová vybráno:   2 012 Kč
Vedoucí: Martin Klusoň, Koledníci: Jakub Buben, Filip Lipavský                                              

vybráno:   3 185 Kč
Vedoucí: Veronika Binková, Koledníci: Nela Stříteská, Kristýna 

Binková, Eliška Pánková  vybráno:   2 722 Kč
Vedoucí: Barbora Hladíková, Koledníci: Veronika Jůzová, Mariana 

Maiwaldová, Dana Pakostová vybráno:   1 745 Kč
Vedoucí: Michaela Sochorová, Koledníci: Miluše Lopaurová ml., 

Lucie Maiwaldová  vybráno:   5 540 Kč
Vedoucí: Vít Pavliš, Koledníci: Veronika Pavlišová, Tereza Pavlišo-

vá vybráno:   4 640 Kč
Vedoucí: Vendula Mazůrková, Koledníci: Michal Pánek, Vojtěch 

Buben, Daniel Tefr vybráno:   1 465 Kč
Děkujeme koledníkům a hlavně těm, kteří přispěli.
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Zastupitelstvo obce se v posledním obdo-
bí sešlo 21. listopadu, 19. prosince a 16. led-
na. 

Listopadová schůze ZO se zabývala té-
měř výhradně přípravou slavnostního otevře-
ní nového KD. Dále byla schválena rozpoč-
tová opatření roku 2011 a některé majetko-
vé záležitosti. 

zastupitelstvo obce
Prosincová schůze se věnovala rozpoč-

tu obce na rok 2012. Rozpočet byl schvá-
len jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 
12 270 000,- Kč. Dále byly schváleny někte-
ré majetkové záležitosti a ZO vzalo na vědo-
mí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2011. 

První schůze ZO v letošním roce se zabý-
vala především ukončením projektu „Revitali-
zace centra obce“ a zahájením běžného pro-
vozu KD. Projednán byl také plán činnosti 
ZO a RO, připravované stavební akce v roce 
2012 a 2013 a další záležitosti. 

Příští schůze ZO se bude konat 19. břez-
na 2012 od 17:00. Připomínám občanům, že 
schůze zastupitelstva obce jsou vždy veřejné, 
a proto jste srdečně zváni.

organizace zřizované 
obecním úřadem
Základní a mateřská škola
Z činnosti naší 
základní školy

 V předvánočním období jsme pro 
žáky naší školy a jejich rodiče připravili něko-
lik akcí, kterými jsme chtěli přivítat adventní 
čas.

Před první adventní nedělí byla pro rodi-
če s dětmi připravena adventní dílna, kde si 
každý dle svého přání vyrobil adventní věnec, 
svícen nebo patchworkovou ozdobu.

Následoval dvoudenní projekt „ Vítáme 
advent“, který jako již tradičně zahajoval prů-
vod s adventními světýlky obcí Čistá. Sešli 
jsme se před budovou školy, kde nás čeka-
lo kulturní vystoupení žáků a jako překvape-
ní nám zazpívala sl. Veronika Kladivová. Pro 
zahřátí se dospělým podával vánoční punč s 
vánočkou. Za příjemné občerstvení patří po-
děkování paní školnici H. Benešové, která 
se všech projektů školy aktivně účastní. Po 
průvodu jsme se rozloučili s rodiči a spěcha-
li jsme na ples v pyžamech, který byl plný ta-
jemných překvapení a pěkných odměn. Una-

veni jsme ulehli do spacáků a s přáním dobré 
noci jsme přespávali ve škole. Druhý den, ač 
unaveni, jsme vyráběli s velkou chutí přáníč-
ka, ozdoby a předměty, které byly určené na 
vánoční výstavu. Na závěr dopoledních dílen 
nás navštívil čert s Mikulášem a všechny děti 
obdaroval dárečkem.

V pondělí 5. 12. jsme jeli na Veselý kopec 
do skanzenu, kde jsme si prohlédli a sezná-
mili se s tradicemi Vánoc.  Tímto výletem 
však naše předvánoční cestování neskonči-
lo. Na sobotu 10. 12. byl připraven výlet do 
Brna. Tentokrát jsme cestovali vlakem i se 
svými rodiči. V Brně jsme navštívili hrad Špil-
berk, kde nás provedl průvodce po celé věz-
nici (Kasematy). Dále jsme nasáli atmosfé-
ru Vánoc na vánočních trzích na nám. Svo-
body. Odpoledne nás čekala krásná pohádka 
v Mahenově divadle. Večerní návrat byl plný 
dojmů a unavených nohou. Bylo to krásné.

Další den v neděli se škola rozezněla vá-
nočními koledami a provoněla jehličím, cuk-
rovím a punčem. Byla připravena vánoční vý-
stava. Velké poděkování patří všem z Vás, 

kteří jste se přišli podívat a podpořili tak čin-
nost naší školy. Návštěvnost této akce byla 
vysoká a mnozí při prohlídce celé školy ne-
šetřili obdivem nad změnami a vybavením.

Dne 13. 12. byl Den otevřených dveří. Ro-
diče měli možnost nahlédnout do výuky, pro-
hlédnout si budovu školy a pohovořit s učite-
li o chodu celé školy. 

V posledním předvánočním týdnu nás na-
vštívila paní Kaizarová z Policie ČR. Se žáky 
si povídala o nebezpečích a s využitím inter-
aktivní tabule nás seznámila s prevencí. 

Poslední školní den v roce 2011 jsme si 
zazpívali u vánočního stromečku a rozdali si 
dárečky. 

Děkujeme zastupitelům obce za schvále-
ní finančního příspěvku na nákup nových knih 
do žákovské knihovny a didaktických her do 
školní družiny. Další naše poděkování patří 
panu Sturcovi, který věnoval školní družině 
hračky na dálkové ovládání.

     
Za žáky a učitele základní školy

Siglová Miloslava



Vánoce 2011

MikulášBrno

Pyžamový ples a přespávání ve škole

Světýlkový průvod



Cesta za pohádkou 
v základní škole
Datum 7. února 2012 bylo významné pro 

mnohé děti a jejich rodiče. V tento den pro-
běhl zápis budoucích prvňáčků do naší zá-
kladní školy. V letošním školním roce připra-
vují paní učitelky v mateřské škole na vstup 
do 1. třídy celkem 19 předškoláčků. Velmi 
nás potěšilo, že 16 z nich jsme mohli přiví-
tat společně s jejich rodiči a prarodiči u nás 
ve škole.

Naše základní škola realizuje zápis do 1. 
třídy formou stanovišť rozmístěných po celé 
budově školy. Na cestě doprovázeli budou-
cí prvňáčky rodiče a také spolužáci z vyšších 
tříd. V tento den se škola změnila v pohádko-
vou říši a starší děti v pohádkové bytosti. Le-
tos předškoláčky doprovázela víla, kouzelni-
ce, vodník, loupežník, princezna, pirát a do-
konce i sám pan král. Na jednotlivých stano-
vištích děti formou hry plnily různé úkoly, tře-
ba vyprávěly pohádku, popsaly obrázek, rozli-

šovaly barvy, nacházely a pojmenovávaly zá-
kladní geometrické tvary nebo lovily z rybníč-
ku zlatou rybku. Právě pohádka O zlaté ryb-
ce nás provázela po celé odpoledne. Děti za 
každý splněný úkol dostávaly šupinky, které 
na závěr nalepily na připravenou velkou zla-
tou rybu. Letos poprvé mohly děti plnit úko-
ly zaměřené na matematické představy na 
interaktivní tabuli. Budoucí prvňáčci už s ní 
umí dobře pracovat, protože k nám do ško-
ly chodí a společně s  p. učitelkou Tringelo-
vou ji využívají například při angličtině. Zna-
jí a využívají také tělocvičnu i prostory školní 
družiny, a tak možná i znalost prostředí při-
spěla k pohodě, která provázela všechny děti 
při plnění pohádkových úkolů.

Příjemné únorové odpoledne přineslo 
spoustu nových zážitků nejenom dětem, ale 
i jejich rodičům. Pevně věříme, že se všichni 
budoucí prvňáčci cítili ve škole příjemně, a že 
se s námi budou těšit, až se po letních prázd-
ninách společně sejdeme ve školních lavicích. 

připravila Siglová Miloslava

Mateřská škola
Hurá, je tu zima!                

Pomalu se blížil vánoční čas a my už se 
těšili na Ježíška. Před tím nás čekala ješ-
tě spousta práce. Koncem listopadu jsme 
se zúčastnili slavnostního otevření kulturní-
ho domu, kde jsme vystoupili s pohádkou“ O 
Smolíčkovi“. Tréma byla veliká, ale vše jsme 
zvládli a odměnou nám byl veliký potlesk.

A už tu je dlouho očekávaný měsíc pro-
sinec. Nejprve jsme se ve školce trochu báli. 
Přišel k nám totiž Mikuláš s čertem. Chvíli 
si s námi povídali a my jim předvedli, co vše 
jsme se naučili. Čekala nás i sladká odměna 
a ti nejstatečnější z nás se i s čertem vyfotili.

V předvánoční čas k nám do školky zaví-
tali rodiče, babičky a dědečkové a těšili se na 
vystoupení svých ratolestí. Shlédli pohádku „ 
O Smolíčkovi“, malé vystoupení v anglickém 
jazyce a nakonec si s námi zazpívali vánoční 
písně. Druhý den nás čekala ve školce nadíl-
ka. Při příchodu do školky se dětem rozzářila 
očička a honem, honem pospíchaly pod stro-
meček zkoumat, co jim Ježíšek nadělil. 

Po vánočních prázdninách jsme se opět 
sešli ve školce a předškoláci se vydali do ško-
ly, aby zjistili, jak to vypadá při hodině prvňá-

ka. Vyzkoušeli si, jak se sedí v lavicích, prá-
ci na interaktivní tabuli a vše co je bude če-
kat. Do školky se vraceli s úsměvem na tvá-
ři a jedničkami. Zimní měsíce jsme si zpestři-

li divadelním představením pohádkou „Hrneč-
ku vař“. Čeká nás návštěva knihovny a jistě 
spousta další legrace a zábavy.

Učitelky MŠ
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spolky sbor dobrovolných hasičů
Koncem minulého a začátkem letošního roku uspořádali 
členové Sboru dobrovolných hasičů několik akcí:

Domácí zabíjačka
Týden před otevřením nového kulturní-

ho domu uspořádali členové SDH v hasičár-
ně domácí zabíjačku. Na prodej byla spous-
ta vepřových dobrot, které někteří zkonzu-
movali ještě na místě a domů si odnášeli už 
jen poloprázdné tašky. Atmosféru zpříjemňo-
vali nám všem dobře známí muzikanti Radek 
Klusoň, Vlastik Hladík st. a Vašek Boštík.

Peklo v hasičárně
V sobotu 3. prosince 2011 se část hasič-

ské zbrojnice proměnila na peklo se spoustou 
čertů, Luciferem a všudypřítomnými čertice-
mi. Nechyběli samozřejmě ani andělé a Mi-
kuláš, kteří všechny děti odměnili balíčkem 
dobrot. Sobotní odpoledne zpestřené dět-
skou diskotékou si nenechalo ujít několik de-
sítek dětí s rodiči a prarodiči, kteří zde vydr-
želi až do večerních hodin.

Hasičský ples
Jako v pořadí druhý ples ve zbrusu novém 

kulturním domě si vzali pod patronát míst-
ní hasiči. Zatančit a pobavit se přišli posled-
ní lednovou sobotu přes tři stovky lidí, kte-
ří společně vytvořili krásnou atmosféru a ples 
se opravdu velice vydařil. Musím říci, že mezi 
účastníky plesu bylo vidět spousty tváří, kte-
ří již několik let takovéto akce nenavštěvují a 
možná i díky zvědavosti nakouknout do no-
vých prostor KD, jsme mohli společně strávit 
hezký večer. Doufám, že chuť navštěvovat 
společenské akce v naší obci neustane a se-
jdeme se v tak velkém počtu a s tak dobrou 
náladou, nejen na Babském bále 10. břez-
na 2012 nebo Dětském karnevale 3. března 
2012, ale i při dalších akcích.

Ráda bych touto cestou velmi poděkova-
la členům SDH, kteří se na přípravě všech 
akcí podíleli! 

připravila Petra Vojáčková
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Staňte se mistry 
svého oboru
Milí žáci, 
blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve 

vašem životě. Chvíle, kdy se spolu se svý-
mi rodiči budete rozhodovat o budoucím pro-
fesním zaměření a vybírat si ten nejvhodněj-
ší obor vzdělávání. A to nejen s ohledem na 
vaše studijní předpoklady, praktické doved-
nosti a schopnosti, ale i na potřeby naší spo-
lečnosti na trhu práce. 

Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. 
Staňte se tedy žáky střední odborné školy 
nebo učiliště. Učte se a vyučte se tomu, co 
vás baví, dělejte práci, která vás uživí. 

Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů 
vzdělávání ve středních školách počtu žáků 
vycházejících z 9. ročníků základních škol a 
především aktuální poptávce zaměstnavatelů 
a názoru odborné veřejnosti. 

Pardubický kraj zavedl systém stipendií v 
oborech, které si trh práce žádá nejvíce. Je-
jich seznam je konzultován s úřadem práce, 
hospodářskou komorou i svazy zaměstnava-
telů. Při hodnocení klademe největší důraz 
na úspěšnost žáků v praktických dovednos-
tech.

Pardubický kraj také nabízí nové unikátní 
a žádané obory vzdělávání

Mechanik plastikářských strojů (SOU Svi-
tavy)

Průmyslová ekologie (Střední průmyslová 
škola chemická Pardubice)

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha 
vodárenských zařízení (SŠ stavební a VOŠ 
stavební Vysoké Mýto)

O vzdělané lidi v těchto oborech mají 
velký zájem společnosti s velkým potenciá-
lem. Uvedené obory jsou zařazeny do systé-
mu stipendií a například obor Mechanik plas-
tikářských strojů se těší stejné podpoře jak 
ze strany kraje, tak i ze strany společnosti 
REHAU Moravská Třebová. Už žáci prvního 
ročníku tak budou pobírat dvojí stipendium.

Pardubický kraj intenzivně jedná se sva-
zy podnikatelů a příslušnými ministerstvy v 
potravinářství, v dopravě a v dalších resor-
tech. Na základě těchto jednání jsou uzaví-
rány sektorové dohody, a to i na úrovni jed-
notlivých odborných škol a konkrétních za-
městnavatelů.

Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, aby 
vaše rozhodnutí při výběru oboru vzdělávání 
bylo správné a přineslo mladé generaci pocity 
naplnění, úspěchu a v budoucnu i existenční 
jistoty a společenskou prestiž.

Vaše Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje  zodpovědná 

za školství, kulturu a památkovou péči

Za měsíce říjen, listopad a prosinec:

Blahopřejeme našim spoluobčanům, 
kteří oslavili svá životní jubilea:

50 let   Stříteská Alena
            Müller Josef  
            Pavliš Bohumil 
60 let  Benešová Miluše 
60 let  Holec Stanislav 
81 let  Benešová Milada 
82 let   Kovář Václav
85 let  Černá Vlasta 
              Šplíchal František 

Společenská rubrika

Narození: Edita Maiwaldová

Přejeme pevné zdraví, hodně štěs-
tí a lásky. Rodičům srdečně gratu-
lujeme.

Zemřeli: Jiří Brokeš, 
Miroslav Klicpera

Upřímnou soustrast.

statistika za rok 2011
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Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy
Vás zve na dětský karneval

"Mořský svět“
Kdy: 3. 3. 2012 od 14.00 hod.

Kde: Kulturní dům v Čisté
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Přijďte si ušít svůj patchworkový polštářek
Sobota 12. května 2012     Sobota 26. května 2012
šití polštářku technikou srub,    šití polštářku technikou flic-flac (větrníky). 
aplikace, motiv zvířátka.     Technika „Flic- flac“ je základní
Technika „Srub“ je základní     patchworková technika,   
patchworková technika,      kurz je určen pro začátečníky.
kurz je určen pro začátečníky.              
  

Šití začíná vždy v 9 hodin, předpokládaný konec šití 
bude ve 14 hodin. Lektorka: Renata Edlmanová

Místo konání kurzu: nový kulturní dům v Čisté – spolková místnost. 

S sebou: šicí stroj, základní šicí potřeby 
(ostré nůžky, špendlíky, nitě...). 

Materiál (látky, vatelín) pro vás bude připraven. 
Cena kurzu 300,-Kč za osobu.

Zájemci o kurz, prosím, přihlaste se na tel. č. 776 344 567 nebo na e-mailu renata.edlmanova@lit.cz. 
Počet míst omezen.

Těším se na vás Renata Edlmanová 

Firma Kominictví a klempířství
Zdeněk Doležal, Dolní Újezd

Tel.: 737 027 632
provádí vymetání komínů, povinné kontroly,

vložkování a prohlídky kamerou.


