mimořádné podzimní vydání 2012
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

OBEC ČISTÁ ZVE SRDEČNĚ SPOLUOBČANY
na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu,
které se bude konat I. adventní neděli dne 2. 12. 2012
od 15:00 hod. v Kulturním domě v Čisté
Program:
15:00 - 16:00
16:15 - 17:00
17:15 - 18:00
18:15 - 18:35
18:45 - 19:00

reprodukovaná hudba pro děti
vystoupení dětí MŠ a ZŠ Čistá
adventní koncert s kapelou Lukáše Rothscheina
vystoupení pěveckého sboru LILIUM
rozsvěcení vánočního stromku za zvuku koled

Občerstvení: Na zahřátí adventní svařák a punč, pivo, limo. Na posilněnou
zabíjačková polévka, zabíjačkový guláš.
V průběhu adventního odpoledne bude pro zabavení našich nejmenších ratolestí k
dispozici dětský koutek a případná videoprojekce pohádek.
Adventní cukroví na košt pro sousedy a známé vezměte s sebou!!!

Vánoční výstava ručních prací
Zveme Vás na Adventní výstavu ručních prací, která bude ve dnech 1. a 2.
prosince 2012 v Kulturním domě v Čisté. Otevřeno bude v sobotu od 9 do 16
hodin a v neděli od 9 do 18 hodin. Vystavovat se budou perníčky, zvonečky,
háčkované a vyšívané výrobky, patchwork, keramika, bižuterie a další. Některé
výrobky bude možné i zakoupit. Výrobky k výstavě se budou přijímat ve čtvrtek
29. 11. 2012 od 10 do 16 hodin v kulturním domě.
Malé občerstvení zajištěno.
Spolek žen Čistá

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté
zve dne 8. 12. 2012 od 15:00 hod. rodiče s dětmi na již tradiční Mikulášskou
akci zvanou
„PEKLO V HASIČÁRNĚ“
Pro děti bude připravena Mikulášská diskotéka a pro ty odvážnější i peklo v čele
s
Luciferem HLATAVLASDÍKEM
Odměna pro každého odvážlivce z řad dětí zajištěna, nebudou chybět ani párky
v rohlíku, hranolky, točená limonáda a pro dospělé čepované pivo, grog, svařák
a samozřejmě i něco na trávení.

OBEC Čistá ve spolupráci s Vladimírem Horáčkem,
vás zve na silvestrovské posezení spojené s přivítáním nového roku 2013
dne 31. 12. 2012
od 17:00 hod. v Kulturním domě v Čisté.
Pozvěte své příbuzné, známé, kamarády, přátelé a
přijďte s námi opět oslavit a přivítat Nový rok v programovém logu

• 17:00 - 19:00
• 19:00 - 19:10
• 19:00 - ??:??

-

silvestrovská diskotéka pro děti
ohňostroj
volná zábava, reprodukovaná
hudba, videoprojekce pohádek
pro děti

„silvestrovská
čočkovka“.

Podávat se opět bude podvečerní

Kompletní občerstvení v průběhu celého odpoledne a večera zajistí hospodský
Vladimír Horáček.
Silvestrovské menu a šampaňské lze objednat osobně u Vladimíra Horáčka
nebo na tel. č. 734 586 531.
200 g Dřevorubecký, vepřový steak, hranolky, obloha
200 g Zapečený kuřecí steak (šunka, pórek, sýr), hranolky, obloha
Cena – 110,-Kč
Možnost obohatit silvestrovské stoly vlastními, drobnými pochutinami (chlebíčky,
jednohubky). Rezervace míst je možná na Obecním úřadě v Čisté, nebo na tel. č. 461 634 903
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