Mimořádné předadventní vydání
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Informace o ustavující schůzi Zastupitelstva obce
V pondělí 8. 11. 2010 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu ustavující schůze
Zastupitelstva obce Čistá.
Na této schůzi nově zvolení zastupitelé obce převzali osvědčení o zvolení, složili zákonem
předepsaný slib. V tajné volbě byl zvolen starostou obce Bohumil Pavliš, místostarostou obce
Mgr. Radek Klusoň. Zbývajícími členy rady obce se na příští období stali Jaroslav Jůza, Petra
Vojáčková a Jaromír Hurych.
Dále byl ustanoven finanční výbor, který bude pracovat pod vedením Radka Chlebouna
a kontrolní výbor s předsedou Jaroslavem Jůzou.
Příští schůze zastupitelstva obce Čistá se bude konat v pondělí 13. prosince 2010
od 17.00 hod.

Otevírací doby a ordinační hodiny
Jednota dolní
24.12. otevřeno 8.00 – 10.00 hod
25.12. a 26.12. zavřeno
27.12. až 30.12. běžná otevírací doba
31.12. otevřeno 8.00 – 10.00 hod
1.12. zavřeno
MUDr. Cacek
24.12. ordinace nebude
28.12. obvyklá ordinace
31.12. ordinace nebude, akutní příp. budou
ošetřeny v Trstěnické ord. v 9.00 – 11.00 hod.
Obecní úřad
24.12. až 31.12. zavřeno

Jednota horní
24.12. otevřeno 8.00 – 10.00 hod
25.12. a 26.12. zavřeno
27.12. až 30.12. běžná otevírací doba
31.12. otevřeno 8.00 – 10.00 hod
1.12. zavřeno
Pošta
pracovní doba beze změn

ZŠ a MŠ zimní prázdniny
23. 12. – 31.12.

Adventní výstava ručních prací
Předvánoční výstava se uskuteční
ve dnech 27. – 28. 11. 2010 od 9.00 do 16.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Čisté.
Zájemci o vystavení svých výrobků je mohou přinést
v pátek 26.11.2010 od 8.00 do 12.00 hodin
do zasedací místnosti OÚ.
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ZŠ a MŠ Čistá VÍTÁ ADVENT
Srdečně Vás zveme na

25.11.2010 v 18:00 hod
sraz před budovou školy
Adventní program začne vystoupením žáků a dětí MŠ v 17:00 hod v tělocvičně
základní školy.
S sebou: lampičky a lampionky (nejlépe vlastní výroby).
Děti z MŠ v doprovodu rodičů.
Sbor pro občanské záležitosti obce Čistá
zve srdečně všechny občany na již tradiční slavnostní

které se bude konat v neděli 28. listopadu 2010
od 15.00 hod. u Obecního úřadu v Čisté.
Do předvánoční pohody Vás dostane
vánoční koncert skupiny NATALE od 15.00 do 16.00 hod.,
hod.
další doprovodný program
a typicky vánoční občerstvení - čaj, grog, punč, svařené víno, cukroví …
Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách hasičské zbrojnice.

PEKLO V HASIČÁRNĚ
CHCETE VIDĚT OPRAVDICKÉ ČERTY, MIKULÁŠE A ANDĚLA
a ještě se vyřádit na dětské čertovské diskotéce?
TAK NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE V SOBOTU
4.12.2010 V 15.00 HOD. DO HASIČÁRNY.

Připraveny budou balíčky pro všechny odvážné,
ale hlavně hodné děti.
Občerstvení: čertovská uzená kýta a hranolky, andělské nápoje.
Večerní program: posezení v pekle s kytarou a harmonikou pro rodiče, babičky a dědečky.
Vstupné dobrovolné.
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