Mimořádné předvánoční vydání

ROČNÍK V. 2011 ČÍSLO 4.

Obec Čistá pořádá

Základní taneční kurz
pro dospělé páry,
taneční mistr ing. Jan Lexman.
Kurz se uskuteční vždy v pátek od 20.00 hod.,
zahájení 3.2.2012 v kulturním domě v Čisté.
Cena 9 lekcí/1.400,-Kčza pár.
Přihlášky a placení kurzovného: Jana Dřínovská,
tel. 608178868, email j.drinovska@seznam.cz.
Závěrka přihlášek 13.1.2012.

Obec Čistá srdečně zve na

Silvestrovské setkání
v sobotu 31.12.2011 od 17.00 hod.
v kulturním domě v Čisté.
… dětská diskotéka, 19.00 hod. obecní ohňostroj…
podávat se bude starostova čočkovka, hranolky, párek
v rohlíku, pivo, svařené víno, punč, nealko …
Pobesedovat až do Nového roku můžete v kulturním
domě se svými sousedy a známými, volná zábava bez TV,
sousedská živá hudba (vlastní silvestrovské občerstvení a
novoroční přípitek si můžete vzít s sebou, Silvestrovský
gulášek na místě)
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Otevírací doby a ordinační hodiny
Jednota dolní

od 12.12.2011 změna běžné otevírací doby
Po – Pá 6.30 – 15.30 hod.
So
8.00 – 11.00 hod.
24.12. otevřeno 8.00 – 10.00 hod
26.12. zavřeno
27.12. až 30.12. běžná otevírací doba
31.12. otevřeno 8.00 – 10.00 hod

Jednota horní

23.12. otevřeno 7.30 – 17.00 hod
24.12. otevřeno 9.00 – 10.00 hod
26.12. zavřeno
27.12. až 29.12. běžná otevírací doba
30.12. otevřeno 7.30 – 17.00 hod.
31.12. otevřeno 8.00 – 10.00 hod

MUDr. Cacek

Obecní úřad

jen 29.12. ordinace v Trstěnici

26.12. až 30.12. zavřeno

Základní škola

Mateřská škola

22.12 ředitelské volno
23.12. – 2.1.2012 vánoční prázdniny

bude uzavřena od pátku 23.12. do pondělí
2.1. 2012. Děti nastoupí v úterý 3.1.2012.

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté pořádá

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 28. ledna 2012
od 20.00hod. v kulturním domě v Čisté.
Hraje skupina MIX.
Místenky v předprodeji budou k dispozici od 2.1.2012
u Mgr. Radka Klusoně, tel. číslo 603 374 695
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