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Zápis dětí do MŠ
Ředitelství Základní školy a
Mateřské
školy
v Čisté
oznamuje, že zápis dětí do MŠ
na školní rok 2011/2012 se
uskuteční ve čtvrtek 14. 4.
2011 od 10h do 11:30h a od
14:30h do 16h v prostorách
MŠ. Zápis se týká dětí nar. do
31. 8. 2009. Rodný list dítěte
s sebou.
Těšíme se na Vás☺
Prodej použitého nábytku
Nová prodejna stylového a
rustikálního použitého nábytku
se otevírá v pátek 8. dubna
v 1. patře prodejny COOP v
Čisté.
Otevírací doba :
PO – PÁ
11:00 - 17:00
SO
9:00 - 12:00
www.nabytek-brucek.cz
ČSZP
Čistecké sdružení zdravotně
postižených má své webové
stránky :
invalide-cista&webnode.cz

Daň z nemovitosti
Poslední den na zaplacení
daně z nemovitosti je úterý 31.
května.

Inzerát :
Pronajmu garáž v Čisté.
Voletje – 605 540 890

Kontakt
Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz

CENA 6,- Kč

Nový vzhled památníku padlých
Obec nechala zpracovat projekt na nový pomník padlých, který by měl
stát na místě původního pomníku. Původní desky byly při snímání
z budovy radnice poničeny a nelze je již na budovu vrátit. Návrh nového
pomníku vypadá jinak, desky nebudou pověšeny na zdi radnice, ale
budou stát samostatně. Samozřejmě však budou obsahovat všechna
jména a data, která byla na původních deskách. Protože jde o citlivou
záležitost, nový návrh pomníku je k nahlédnutí kdykoli na obecním úřadě.
Žádáme občany, aby se přišli podívat a aby se k návrhu vyjádřili.
Zároveň prosíme občany, kteří mají k někomu ze jmenovaných na
památníku nějaký vztah nebo vzpomínku, aby pomohli s vytvořením
vzpomínkové výstavy, kterou chceme uskutečnit v muzeu.

Období, které vyplňuje časovou mezeru mezi
masopustem a Velikonocemi, se nazývá „Postní
doba“. Trvá čtyřicet dní a začíná Popeleční středou
Velikonoční pondělí (25.4.)
K tomuto dni se žádné důležité liturgické úkony nevážou, o to
významnější je z hlediska zvyků.
České Velikonoce charakterizuje živá tradice – velikonoční pomlázka. Je
to obyčej, kdy chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou
z vrbového proutí a zdobenou stuhami. Pomlázka je symbol předávání
síly, zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou dívky a ženy, aby byly
zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vejce.
Pomlázka – Nejstarší zmínka o pomlázce pochází ze 14.století, z pamětí
pražského kazatele Konráda Waldhausera. Pomlázka je dodnes živou
tradicí a zároveň jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Zvláštní jsou i
krajové výrazy pro pomlázku – binovačka, vinovačka, houdovačka,
hodovačka, koleda, kyčkovanka, mrskut, mrskanda, mrskačka,
pomihod, sekačka, šlehačka, vyplácání, šmirgust, šmerkous, tatar,
tatarec, korbáč, karabáč, žíla, metla, švihačka, čugár, kančúch,
roučačka a mnoho dalších.
Slovo „pomlázka“, dříve používáno „pomládka“, vychází z původního
názvu „omládka“. Tento termín se ještě používá na Kyjovsku pro
odnože rozmarýnu, které jsou určeny k rozmnožování rostliny.
Filipojakubská noc (30.4.)
Kořeny tohoto zvyku pocházejí ze středověku, kdy se věřilo, že zlé a
nečisté síly bývají mocnější právě v tuto noc. Symbolem těchto sil byl
ďábel, který prostřednictvím svých pomocníků – čarodějnic a čarodějů
– škodil lidem. Zejména staré ženy byly často považovány za ďáblův
nástroj moci. Byly líčeny jako ohyzdné stařeny, přinášející jen samé zlo.
Za čarodějnice byly také považovány ty ženy, které měly jisté
vědomosti a využívaly je třeba k léčení lidí a dobytka.Například to byly
porodní báby, vědmy, léčitelky nebo kořenářky.
V našich krajích je podoba této tradice úplně jiná.Říká se jí Pálení
čarodějnic. Kdy tento zvyk vznikl, se přesně neví. Důležitou roli zde
hrál oheň a víra lidí v jeho sílu a ochrannou moc. A čarodějnice byla
symbolem zla, nečisté moci, původcem všech neduhů a nemocí.
Symbolické pálení těchto figurín tak charakterizovalo očistu přírody, lidí
a zvířat.
Už v minulosti bývalo zvykem zapalovat na návrších ohně. Na hranici
bylo třeba sesbírat sedm druhů dřeva, mezi nimiž nesměl chybět
jalovec. Do seskládané hranice se zapíchla figurína – čarodějnice a
obřadně ji zapálil muž, který jako poslední ve vesnici měl svatbu.
Kolem ústřední hranice bývalo někde zvykem jako ochranu proti
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
zasedání

pravidelné

veřejné

Zastupitelstva

obce

Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 21. dubna 2011 od 18:00
hodin

v zasedací

místnosti

obecního úřadu v Čisté.

OBEC INFORMUJE

Jarní úklid
Žádáme občany, kteří mají chuť
udělat něco nejen pro sebe, ale i
pro
obec, aby si
uklidily
prostranství před svým domem.
Nahrabané hromádky budou
pracovníky obce odvezeny Avií.
POZOR jarní vypalování trávy je
zakázáno Zákonem o požární
ochraně. Pokuta může u fyzické
osoby dosáhnout až do výše
25.000,- korun.

Zvýšení ceny za stočné
Zastupitelstvo obce schválilo,
vzhledem k nutné rekonstrukci
čističky odpadních vod, zvýšení
stočného s účinností od června
2011 na 16,- Kč/m3.
Za uplynulý rok se výše
stočného nemění.

Odpady
Kdo se snaží likvidovat domácí
odpad ekologicky, může využít
ve škole kontejneru na použitý
olej. Ušetříte přírodu a škola za
odevzdávání dostává odměnu.
Poděkování

Převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových
obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a Dagmar Šottnerové Lidové
tradice

Sieglův kříž
Poloha :
Severozápadně od obce při polní cestě do Kůzové.

Historie :
Václav Korb jej popisuje jako podstavec kamenný velkého kříže, který
stával u křižovatky tratin železnice a cesty do polí na Bráníkově.
Z původní ohrádky a osázení zbyl jeden smrk.
(KORB Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky
v městě Čisté a okolí. Strojopis a fotoalbum 1975).
Na rozcestí k lesu Vrábíkovu a Plačkově mlýnu byl postaven kamenný
kříž Šídlův, který byl ze všech stran obklíčen lesními stromy. Byl
věnován manželi Františkem a Františkou Patejdlovými v roce 1876 …
(SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko Čistá a okolí. Okresní muzeum Rakovník
1999 s. 136-137)
Kamenný kříž nechali postavit v roce 1877 manželé Matěj a Anna
Kubičkovi (Sieglovic).
(BUKAČOVÁ, FÁK, Paměť krajiny iV, Soupis drobných památek Chříčska
a Kožlanska, Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
2009).

Současnost :

patří všem, kteří se podíleli na
hladkém
průběhu
letošního
masopustu.

KAM ZA KULTUROU
Obec Čistá a Kulturní
Obce Čistá pořádá

požárům zapálit hořící dřeva či košťata. To prý proto, aby bylo v povětří
vidět letět čarodějnici na koštěti nebo ji případně tímto srazit k zemi.
Když ohně dohořívaly, zapalovaly se od nich pochodně. Ty lidé odnášeli
do polí a na louky, kde s nimi tancovali a zpívali. Tímto rituálem se prý
zaháněly zlé síly.
Lidé se chránili před mocí temných sil nejrůznějšími praktikami. Před
vrata domu i chléva se pokládaly narýpané drny, protože se věřilo, že
čarodějnice, která chtěla vstoupit dovnitř, musela nejdříve spočítat
všechna stébla, což do rána, kdy její moc pominula, nestihla. Stavení
se kropilo svěcenou vodou. Před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a
pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila. Aby se čarodějnice zahnala,
práskalo se na návsi bičem a také se střílelo z pušek. O filipojakubské
noci se mnohá z děvčat chtěla dovědět, jestli se vdá v místě bydliště
nebo tzv. přes pole. Proto si z klacíků vyrobila křížek, který hodila do
potoka a pak sledovala, kam až dopluje.
Slyšeli jste o rostlině Přiďkumně? Je to prý kouzelná rostlina, která, je-li
utržená o filipojakubské noci, má schopnost přivábit ženicha i té
největší šeredce. Musí být děvčetem utržena a nošena po celý rok.

výbor

„Jarní setkání občanů aneb
posezení s cimbálovou“.
Neděle 17. dubna 2011 od 16
hodin v kulturním domě.
Vstupné zdarma.

V letech 2009 – 2010 občanské sdružení Čistecké jablko upravilo okolí
tohoto kříže a samotný kříž svépomocně zrenovovalo.
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„Slet čarodějnic“
V sobotu 30. dubna od 18 hod.
se uskuteční na Holubím vrchu
setkání všech přátel kouzel a
čar.
Tradiční
program slibuje
opékání buřtů, hru v lese, hry
na louce, zpěvy a skřehotání,
upálení čarodějnice a drobnou
odměnu.
Nezapomeňte přijít v převleku.
Na všechny se těší
Poletucha Pepáková

Vynášení Mořeny
Pokud
chcete
přivítat
nadcházející jaro, pobýt na
čerstvém vzduchu a přitom si i
trochu zazpívat, přijďte o
Smrtné neděli, tedy 10. dubna,
vyprovodit letošní zimu a
přinést jaro do vsi.
Průvod se slaměnou Mořenou
vyrazí v 15 hodin od školy
směrem k Čisteckému potoku,
kde bude Smrtka obřadně
utopena.
Vládnete-li
přenosným
hudebním
nástrojem,
vezměte
ho
s sebou, ostatním postačí chuť
připojit se a barevná pentlička,
kterou při návratu ozdobíme
rašící Lítečko.
Za všechny se těší
Richterová,
Čistecké jablko o.s.

RŮZNÉ HRANICE A ZAJÍMAVOSTI NA ČISTECKU
V roce 1848, kdy byla zrušena robota a zaniklo vrchnostenské
členění Českého království se začali formovat nové správní útvary a
to okresy. Obce v okolí Čisté byly začleněny do dvou okresů. Do
politického a soudního okresu Kralovice byly začleněny tyto obce a
osady – Čistá, Strachovic, Břežany s Hedeckem, Šípy, Bělbožice,
Milíčov, Všesulov a Křekovice.
Do soudního okresu Jesenice, který byl součástí politického okresu
Podbořany byly začleněny obce a osady – Zdeslav, Hůrky, Velká
Chmelištná, Nová Ves, Kůzová, Smrk, Zelený Důl a Lhota. Tento
stav trval až do roku 1938, ale již před tímto rokem byla snaha obcí
Zdeslav, Kůzová a Nová Ves, aby byly přeřazeny do okresu
Kralovice. Tyto snahy přerušila Druhá světová válka, kdy obce
okresu Kralovice zůstaly v protektorátě „Čechy a Morava“ a obce
okresu Podbořany se staly součástí „Třetí říše“ tzv. Sudet
(Sudetengau). Po skončení války trvalo do roku 1950 než byly tyto
tři obce začleněny do nově vzniklého okresu Plasy, který nahradil
okres Kralovice.
Velká změna nastala v roce 1960, kdy se celé Čistecko stalo
součástí okresu Rakovník. Samostatnými obcemi byly (Čistá)
s osadou Strachovic, Břežany (s Hedeckem), Šípy (s osadami
Bělbožice a Milíčov), Všesulov, Zdeslav (s Křekovicemi), Velká
Chmelištná (osada Hůrka) a Nová Ves (s osadami Kůzová, Smrk,
Zelený Důl a Lhota). V roce 1980 došlo ke sloučení všech těchto
obcí pod obec Čistou.
Členění, jak je známe dnes, vzniklo po roce 1990. Na Čistecku však
byly ještě dvě hranice a sice jedna, která dělila osadu Smrk po linii
křižovatka u Nové Vsi – Smrk – Velká Chmelištná tak, že domy
vpravo (tzv. Bělidlo) patřilo pod obec Nová Ves a domy vlevo pod
obec Drahouš. Tato hranice se podařila odstranit v roce 1980.
Druhá hranice však trvá i dnes. V osadě Zelený Důl patří jediná
usedlost a sice bývalá hájovna vlevo od cesty ze silnice ke statku
v obci Vysoká Libyně v Plzeňském kraji. Vše ostatní, tj. bývalá
lesovna na pravé straně cesty, statek „U Hrubých“ až u lesa a již
ruiny bývalého statku s lihovarem patří pod Čistou.
Vopat František

Lucie

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE :
Peníze z EU pro naši školu
Naše škola se přihlásila do operačního systému Vzdělávání pro
konkurenceschopnost vyhlášeného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy projektem „ Moderní
škola“. Dne 14.2.2011 byl předložený projekt schválen. Předpokládané datum jeho ukončení je 13.8.2013.
Jaký bude přínos projektu pro naši školu? Škola získala nezanedbatelnou částku 677 917,-Kč na inovaci
výuky. Vzhledem k velikosti, lokalitě a struktuře složení žáků naší školy a také vzhledem k obsahu našeho
ŠVP jsme se rozhodli, že nejvíce užitečné a prospěšné bude věnovat naši energii a prostředky v rámci
projektu „Moderní škola“ do oblastí: čtenářská a informační gramotnost, matematika, cizí jazyky, ICT a
přírodní vědy. Cílem projektu je rozvíjet tyto oblasti vytvářením inovovaných materiálů pro výuku
odborných předmětů, které s těmito oblastmi souvisejí. Výukové materiály bude vytvářet celý
pedagogický sbor základní školy. 8 pedagogů se zavázalo aktivně vytvořit a ověřit ve výuce 636 kusů
materiálů. Získaná finanční částka bude použita na moderní vybavení školy ( školní nábytek, interaktivní
tabule, počítače, notebooky, dataprojektory, promítací plátna, keramické tabule).Prioritou a první etapou
realizace projektu bude modernizace učebny Přírodních věd v přízemí budovy a poté dalších učeben 1. a 2.
stupně.
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Třídění odpadu, sběr papíru
Zima už definitivně skončila a my jsme se dali do uklízení. Nad některými věcmi přemýšlíte kam
s nimi. Pokud je to např. starý papír, žárovky, zářivky, výbojky, baterie a použitý rostlinný olej odevzdejte
je do školy.
Sběr starého papíru se uskuteční v dopoledních hodinách v rámci projektu
„ Ochrana životního prostředí“
Kdy?

25.5.2011 od 8.00 hodin

Pokud nás chcete podpořit, přichystejte na tento den svázaný papír před vrata či vchodové dveře.
Naši žáci si s balíky poradí. Větší množství můžete dovézt ke garážovým vratům školy i v jiné dny. Naše
škola je po celý školní rok zapojena do soutěže ve sběru papíru a výtěžek bude použit na vybavení školy
novými pomůckami. V minulém školním roce jsme odevzdali 8,660 t výtěžek činil 5 570,-Kč a zároveň
škola získala druhé místo v průměru na žáka a částku 3000,-Kč. Pořídili jsme výstroj pro brankáře florbalu
a míče na volejbal, basketbal a kopanou.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří na nás myslíte a svými balíčky přispíváte průběžně po celý
školní rok. Věřte, troška k trošce a garáž i letos bude plná
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

Karneval ve školní družině
Rok se s rokem sešel a opět nastalo období dětských maškarních bálů. I žáci školní družiny měli
možnost užít si zábavné odpoledne plné her a soutěží.
Letos jsem pro žáky přichystala překvapení, a to vyhlášení třech nejhezčích a nejoriginálnějších
masek karnevalu. Všechny masky byly opravdu krásné, ale vítězství si nakonec odnesly masky : mušketýr,
motýlková víla, pirátka. Na všechny čekala sladká odměna. Karneval byl velice vydařený. Doufám, že se i
ten příští karneval vydaří stejně jako ten letošní.
Vychovatelky ŠD

Návštěva hasičské zbrojnice v Čisté
25. února žáci ŠD navštívili hasičskou zbrojnici v Čisté. Všechno jsme si mohli prohlédnout a
nakouknout do každého koutku. Nejvíce nás však zajímala hasičská auta, do kterých jsme si mohli
sednout. Rázem jsme se proměnili v opravdové hasiče. Paráda ! Vlastimil Schuh nám přiblížil práci,
povinnosti, ale i radosti dobrovolných hasičů. Také nás zajímala výbava a výstroj. Mohli jsme si potěžkat,
ohmatat například speciální hasičskou helmu, boty, kabáty nebo proudnici. Dále jsme velice obdivovali
počet trofejí, které dobrovolní hasiči vyhráli na soutěžích. Pan Vlastimil odpověděl žákům na všetečné
otázky a my mu děkujeme za smysluplně strávené odpoledne, ze kterého jsme si odnesli pěkný zážitek.
Některé žáky práce hasiče natolik zaujala, že se přihlásili do kroužku Mladých hasičů.
Žáci ŠD a vychovatelka

RAKOVNICKÝ SLAVÍČEK
Dne 9. března 2011 se v Rakovníku konala pěvecká soutěž „Rakovnický slavíček“ pro děti z MŠ a 1.
stupně ZŠ v okresu, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v odpoledních hodinách. Pěvecké výkony
hodnotila čtyřčlenná nezávislá porota. Naši školu prezentovalo 6 žáků, kteří zpívali lidové písně za
klavírního doprovodu uč. Pavly Slabé.
Takto naši zpěváčci dopadli ve svých kategoriích:
Matěj Průcha (1.tř.) s písní „Kalamajka“ obsadil 2. místo
Natálka Kukiová (2.tř.) zpívala píseň „Červený šátečku“ a skončila na 3. místě
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Káťa Lauberová (3.tř.) si vyzpívala 2. místo s písní „Beskyde, Beskyde“ a sama se doprovodila na
kyraru.
Adriana Kukiová (4.tř.) s písní „Na tom Bošileckym mostku“ skončila na 3. místě
Káťa Cyrmonová (4.tř.) si s písní „Ten chlumecký zámek“ vyzpívala 3. místo
Filip Beneš (3.tř.) zpíval píseň „Jo ti povídám“ a získal čestné uznání
Všichni soutěžící dostali diplomy a krásné plyšáky. Všem moc blahopřejeme za reprezentaci školy.
P. Slabá

Vzpomínka od paní Šnajdaufové
Kaplička záhadná a tajemná, nikdo neví, kdo a kdy jí postavil na tak odlehlém místě. Ale já vím, že ji
určitě někdo postavil z vděčnosti za uzdravení někoho milého, a tak stojí smutná a osamělá už velmi,
velmi mnoho let.
Za války se o ni nikdo nestaral. Byla celá rozpadlá. Po válce ji objevil čistecký rodák pan stavitel Šrajer,
který bydlel v Praze, ale jak jen měl trochu času, jezdil do Čisté k bratrovi. Bratr zde měl menší
hospodářství, ale živil se jako tesař. Pan stavitel se rozhodl, že kapličku znova postaví. Požádal našeho
dědečka-tchána, zda by mu šel pomoci kapličku zachránit. Dědeček pan František Šnajdauf byl velmi
šťastný a hrdý, že o pomoc požádal pan stavitel Šrajer právě jeho. A hned druhý den, pan stavitel vyjel
s bratrovo kravičkou a maličkým žebřiňákem. Pod plachtou bylo nějaké to nářadí, seděli tam spokojeně a
usmívali se, kravička šla klidně ale pomaloučku. No já si myslím, že když došli na tu polní cestu, co vede
ke kapličce, museli slézt a určitě pomáhali i kravičce s žebřiňákem, neb cesta byla kamenitá, koleje
hluboké. Museli pracovat velmi pilně, ale když večer přijeli řekli jen, že ji rozebrali a znova složili a pan
stavitel je stavitel s velkým „S“. Je to vidět, kaplička ještě dnes stojí neporušená ani kamínek není
vypadlý. Dlouho se o ni starala rodina Příplatků, která si tu koupila vilku dole u potoka. Ta kaplička zářila
jako nevěsta, plná kytiček a těch svatých obrázků. To byla ta nejšťastnější léta naší kapličky.
Lidé nežijí, jen kaplička stále plní svůj osud a stojí tam, kam ji osud určil, ale splnila ještě jeden životní
úkol a ten se týká naší rodiny.
Dědečkovi (p. Františku Šnajdaufovi) se léty zhoršil zrak tak, že rozeznal jen záblesk silného světla.
Sedával před domem. Ten osudný den na podzim bylo krásné teplé počasí přes den, ale noci už byly dost
mrazivé. V ten den se vyšel k rybníku ke „Kazilce“. Chodíval tam rád, cestu znal velmi dobře a i lidé jej
znali, prohodili s ním pár slov. U rybníka bylo stále dost lidí, lidé z Čisté si tam stavěli chaty a rybařili, bylo
tam veselo. V tento osudný den si ale dědeček zdřímnul a když se probudil, zjistil, že u rybníka je nějaké
ticho, tak se zvedl a pospíchal domů. Domů však nedošel. Marně jsme jej čekali. Hledali už jsme jej,
věděli jsme, že se něco stalo. Běžela jsem do restaurace u Vlachů, tam se scházeli muži a řekla jsem co
se stalo. Hned všichni vstali, hasiči vyjeli s autem a všichni jsme začali hledat našeho dědečka. Ale marně.
Už byla noc a všichni se sešli na začátku alejí a že to hledání nechají na ráno. Ale v tom se objevil
zachránce našeho dědečka. Přišel pan Zbyšek Hotěk a rozhodně řekl,
že se musí ještě hledat, kdyby byl zraněn nebo se něco jiného stalo,
že by to nepřežil, že jsou v noci již mrazíky. Dokázal to, že ostatní
přesvědčil a hasiči se vrátili na pole, rozsvítili všechna světla a jezdili
křížem po polích neb pan Hotěk řekl, že jej už viděl, jak přešel trať a
byl v pořádku, takže musí být tady někde. No netrvalo dlouho a my
všichni co jsme stáli na té polní cestě jsme slyšeli volání, už ho
máme. Dědeček si spletl cestu a přišel ke kapličce. Chodil okolo
kapličky a nevěděl si rady neb cesta byla zarostlá a on neviděl kudy
má jít. Určitě jej opatrovali všichni svatí z těch obrázků, aby nespadl
do té rokle, která byla hned vedle pěšiny, která vedla do potoka. Já
věřím, že kaplička zařídila, aby přišel pan Hotěk a všichni ostatní
pomohli p. Šnajdaufa najít. Dědeček pomohl zachránit kapličku a
ona pomohla jemu zachránit život.
Věřte, je to pravdivý příběh, který se stal v r. 1964, a já Vás prosím chraňte památky předků, byli sice
velmi chudí, ale moudří.
Božena Šnajdaufová
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Zajímavosti z historie naší obce, které jste ještě nečetli.
Czerninské panství v Petrohradě kupovalo v Čisté hostinec č. 206 a při této koupi bylo zastoupeno
správcem panem Mikschem. Při tom se pan Miksch vyjádřil, že všechno u panství v Petrohradě vede česky,
že on sám je Čech, že jeho matka byla Češka atd. a že jemu není možno se divit, že v češtině zadrhuje,
protože prý již dlouhý čas je ve zněmčelém území. To vše bylo řečeno pouze k tomu, aby prodávající byl
ochotnější k prodeji. Ve skutečnosti však poměry v Petrohradě byly zcela jiné, než jak je líčil pan Miksch.
Jemu bylo všechno české solí v očích. Dříve bývala na statku v Petrohradě dobrá polovina českých dělníků
a v roce 1929 jsou zde sotva tři, ale ani oni zde dlouho nezůstali. Češi hlásící se o práci jsou odmítáni,
Němci ovšem přijímáni bez problémů.
Hostinec č. 206 v Čisté, byl důkladně opraven a bylo zde čepováno petrohradské pivo, což byla velká
konkurence městského pivovaru v Čisté.

Místní spolek Československého červeného kříže v Čisté provedl v neděli 6. května 1928
se svými dorostenkami, žákyněmi druhé a třetí třídy měšťanské školy sbírku ve prospěch
Bulharů postižených zemětřesením. Sbírka vynesla 1005 Kč 10 haléřů a přispěl kdo přispět
mohl. Jediný pan farář Vosol nedal nic, slíbil, že přispívat bude církevně, což děvčata
pochopit nemohla, poněvadž to ke sbírce nebylo možno připočíst. Vybraný obnos byl hned druhého dne
zaslán svému účelu.

Parní lázně pro chudé.
Koupání v pární lázni bylo našim předkům všech společenských vrstev potřebou, ba nutností. Potící
lázně byly v každém sebemenším městě, ale i na vsi. Do páry chodili bohatí i chudí, muži i ženy, které dle
starých rytin i děti sem nosily. O tom, že koupání v parních lázní bylo potřebou, svědčí cechovní řády
nakazující mistrům, aby aspoň jednou týdně, při sobotě zaplatili tovaryšům a učedníkům lázeň. Řádem
čeledím se zkracoval nádeníkům čas práce v sobotu proto, aby prý mohli podle obyčeje svého lázeň vzíti.
Nájemcem lázně byl lazebník neboli ranhojič (felčar), který byl zároveň holičem (bradýřem).
V Čisté se lázeň nacházela v domě č. 179, který stál nedaleko dnešní hasičské zbrojnice. Tento dům
byl obecní byla v něm lázeň a odedávna hospoda, ve které se scházeli zejména řemeslníci a ředinu pili,
což byl nápoj z jalovcových bobulek, chuti sladké, aroma jalovcového. Byl to nápoj o něco lacinější nežli
pivo, za 4 krejcary holba.

V neděli dne 16.prosince roku 1928 se kolem poledne bleskově rozšířila po
našem městě zpráva : “Motorka“ mezi Petrovicemi a Čistou vykolejila. První
dojem bylo ohromení a úžas. Když pak přišli jednotliví účastníci této nehody
bylo z jejich vyprávění patrno, že někteří cestující vyvázli pouhým leknutím,
jiní z menšími pohmožděninami, nebo menšími řeznými ranami, které
ošetřil čistecký lékař MUDr. Balakym. Celé odpoledne trousily se po
zasněžených polích hloučky lidí, spěchajících shlédnout místo nehody.
V zátočině trati mezi sypkým náspem 2-3 metry vysokým ležel šikmo přes
koleje na boku motorový vůz. Vlečňák byl rovněž vykolejen, ale nepřevrhl
se. Na náspu bylo vidět stopu, po níž levá dvojice kol motorového vozu jela šikmo vzhůru. Při tom narazil
vlečňák do motorového vozu a způsobil jeho převržení. Kromě několika rozbitých oken a nepatrně
promáčknuté přední stěny vozu nebylo vidět jiných škod. Po poledni byl již na místě pomocný vlak
z Rakovníka s patřičnými úředníky k vyšetření této havárie.
Příčinu nehody vyšetřovala úřední komise a shledala, že vykolejení bylo způsobeno kamenem ležícím
na koleji. Lze mluvit o štěstí, že motorový vůz vykolejil právě na místě, kde trať je z obou stran
obklopena měkkým sypkým náspem. Na této trati je mnoho míst, na kterých by podobná příhoda skončila
mnohem tragičtěji.
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Z Á P I S č. 5
ze zasedání zastupitelstva obce Čistá , které se konalo
dne 24. února 2011 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Čistá
Přítomni : pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, p. Vopata, p. Votroubek, p. Rohr, p. Schuh, p. Tajbl, p. Šafránek,
Mgr. Váhala, pí. Vopatová, p. Štětina, p. Kožíšek ing. Coufal, p. Štětina
Omluveni :
--Neomluveni : - - Zasedání bylo řádně svoláno, jednání řídila starostka obce pí. Čebišová.
Ověřovatelé zápisu byli odsouhlaseni přítomnými členy ZO : ing. Coufal, p. Vopata
Návrhová komise : p. Votroubek, p. Kožíšek
Zapisovatelka : pí. Valigurčinová
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Schválení programu.
Kontrola zápisu a usnesení z minulého ZO.
Plnění úkolů z minulých ZO.
Rozpočtové opatření č. 3/2010.
Prodej bytu v čp. 165/6.
Pronájem komory v čp. 165.
Pronájem bytu v čp. 166.
Prodej bytu v čp. 361 – snížení ceny.
Prodej stavebních pozemků parc.č. 772/4 a 768/5.
Oprava střechy šaten ZŠ a MŠ.
Podjatost člena zastupitelstva.
Darování pozemku parc.č. PK 2031/2 podíl a 53/192 obci.
Žádosti o koupi pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
Připomínka pí. Vlasty Klatovské.
Nabídka obci k odkupu pozemku v k.ú. Zdeslav u Rakovníka.
Žádost o souhlas s odpisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem – Česká
pošta s.p.
Stanovení výše stočného.
Svaz měst a obcí Rakovnicka.
Osadní výbory.
Žádost o udělení souhlasu s umístěním výrobny EE.
Odsouhlasení návrhu nového stavu pomníku obětem válek.
Upozornění MO ČRS na havarijní stav lávky.
Různé.
Schválení usnesení

Jednání

:

1.

Schválení navrženého programu jednání ZO po doplnění bodů 20-22.
Výsledek hlasování : Pro 13 – všemi hlasy
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení - zastupitelstvo souhlasí s takto navrženým programem jednání ZO.

2.

Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZO č. 5 provedl p. Rohr a pí. Vopatová. Oba jmenovaní
konstatovali, že zápis a usnesení souhlasí s jednáním zastupitelstva.

3.

Uložené úkoly na předchozích zasedáních ZO :
86/11 – návrh směrnice na přidělování obecních bytů byl předložen a projednáván na schůzce
sociálního výboru. Tento návrh bude rovněž konzultován pí. Minksovou. Poté bude předložen
zastupitelům k připomínkování.
132/11 – revize na KD budou projednávány spolu s bodem 11.
133/11 – pí. starostka předložila cenové nabídky na pokácení a prořezávku stromů na hřbitově a
v Nádražní ulici od firem Arborea, p. Truksa a p. Blecha. P. Blecha má nasmlouváno velké množství
práce pro letošní rok (nabídl spolupráci zatím jen pro provedení výsadby). Z předložených nabídek
byl vybrán p. Truksa, který provede pokácení stromů na hřbitově a v Nádražní ul.. Práce by provedl
již příští týden.
Usnesení – zastupitelstvo bere zprávu o cenových nabídkách na vědomí.
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134/11 – p. Votroubek informoval o provedené kontrole faktur společnosti Javornice v.o.s. Kontrolní
výbor neshledal závažné chyby, vše odpovídá standartu. Bylo konstatováno, že loňský rok byl
ziskový, v letošním roce bude prováděno v obecních lesích zalesňování. Rovněž bylo konstatováno,
že přes veškeré zajištění se z nádraží ztrácí dřevo připravené k odvozu.
Usnesení – zastupitelstvo bere zprávu o provedené kontrole na vědomí.
135/11 – byla provedena kontrola vyúčtování finančních příspěvků přidělených obcí v r. 2010.
Finanční výbor konstatoval, že i tady proběhla kontrola bez závad.
Usnesení – zastupitelstvo bere zprávu o provedené kontrole na vědomí.
4.

Pí. Steinbachová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2011.
Výsledek hlasování : Pro – 13 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3/2011.
Dále pí. Steinbachová informovala zastupitele o ztrátě v hospodaření VHČ v loňském roce ve výši
128.425,- Kč. Požádala o schválení úhrady této ztráty z přebytků minulých let.
Výsledek hlasování : Pro – 13 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s pokrytím ztráty VHČ z přebytků minulých let.

5.

Prodej bytu v čp. 165/6 byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 28.2. do 22.3.2011. Přihlásil se jediný
zájemce, který nabízí stanovenou cenu 168.000,- Kč za byt včetně podílu na společných částech
domu a pozemku parc.č. 40 v k.ú. Čistá u Rakovníka, včetně zřízení věcného břemene práva chůze a
jízdy přes pozemek parc.č. 41 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
Výsledek hlasování : Pro – 13 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0

Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s prodejem bytu v čp. 165/6 JUDr. Brichtovi za částku 168.000,Kč.
6.

Pronájem komory v čp. 165 byl vyvěšen na úřední desce OÚ 2. 2. do 21. 3. 2011. Přihlásila se pí.
Králová, která nabízí nájem 50,- Kč/ročně.
Výsledek hlasování : Pro – 13 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s pronájmem komory pí. Králové za částku 50,- Kč/rok.
Pí. starostka požádala zastupitele o schválení pravomoci k přidělování obecních bytů a nebytových
prostor pro zastupitelstvo. Ze zákona má tuto pravomoc starosta, pokud není v obci obecní rada.
Výsledek hlasování : Pro – 13 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s tím, že bude rozhodovat o přidělování obecních bytů a
nebytových prostor.

7. Pronájem bytu v čp. 166 byl vyvěšen od 28.2. do 16.3.2011. V této době se přihlásilo 6 zájemců. Na
zasedání sociálního výboru byly vyřazeny tři žádosti, které nesplňovaly požadavky. Ostatní žadatelé
budou písemně pozváni k dalšímu jednání a k doložení některých skutečností.
Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
8. Předběžný prodej bytu v čp. 361 byl znovu vyvěšen od 28.2. do 22.3.2011 za původní prodejní částku.
Po tuto dobu se žádný zájemce nepřihlásil. Po diskusi je nynější návrh snížit částku na 550.000,- Kč.
Předběžný záměr bude vyvěšen do květnového zasedání ZO. Zastupitelé dále navrhují zkusit prodej
bytu inzerovat přes realitní kancelář a rovněž přes internetový server.
Výsledek hlasování : Pro – 12 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, p. Votroubek, Rohr, Kožíšek,
Tajbl, Šafránek, Vopata, Štětina, Vopatová, Schuh
Proti – 0
Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se snížením prodejní ceny bytu v čp. 361 na 550.000,- Kč.
9.

Předběžný prodej pozemku parc.č. 772/4 v k.ú. Čistá u Rakovníka byl vyvěšen na úřední desce od
1.2. do 3.3.2011. Přihlásil se jeden zájemce. Žádost nebyla podepsaná a uchazeč žádá o změnu lhůty
pro začátek stavby. Žádost byla vyřazena, neboť nesplňovala podmínky vyvěšení.
Předběžný prodej sousedního pozemku parc.č. 768/5 v k.ú. Čistá u Rakovníka byl vyvěšen ve stejné
lhůtě. Přihlásili se dva zájemci, z toho žádost stejného zájemce jako u prvního pozemku byla
vyřazena ze stejných důvodů. Druhý uchazeč splnil všechny podmínky, za pozemek nabízí částku
170.500,- Kč. Kdo souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 768/5 p. Romanu Votroubkovi.
Výsledek hlasování : Pro – 12 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, Mgr. Váhala, Rohr, Kožíšek,
Tajbl, Šafránek, Vopata, Štětina, Vopatová, Schuh
Proti – 0
Zdržel se – 1 p. Votroubek
Usnesení – zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 768/5 v k.ú. Čistá u Rakovníka
p. Votroubkovi za částku 170.500,- Kč.
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Záměr prodeje na druhý pozemek parc.č. 772/4 v k.ú. Čistá u Rakovníka bude znovu vyvěšen.
10.

Na školské radě bylo rozhodnuto, že prioritou oprav je střecha nad šatnami ZŠ a MŠ. V další fázi se
uskuteční oprava WC a drobné opravy střechy celé budovy. Pí. starostka předložila cenové nabídky
na opravu střechy šaten ZŠ od 4 firem. Částky se pohybují v rozmezí 294.000,- - 335.000,- Kč.
Návrh pí. starostky je zadat opravu firmě p. Truksy, jehož nabídka činí 294.296,- Kč. Termín opravy
bude dohodnut v rámci smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování : Pro – 13 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s přidělením opravy střechy šaten ZŠ firmě p. Truksy za částku
294.296,- Kč.

11.

Dalším bodem je stížnost na podjatost člena zastupitelstva, kterou podal p. Šajner. Mgr. Tintěra
vysvětlil termín „podjatost zastupitele obce“, což není tento případ. P. Šafránek, kterého se stížnost
týká, objasnil, že nemá nic proti osobě p. Šajnera, pouze žádá, aby byly dodržovány smlouvy a
zákony. Zastupitelstvo hlasovalo o stížnosti p. Šajnera.
Výsledek hlasování : Pro – 0
Proti – 12 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, Mgr. Váhala,
Rohr, Kožíšek, Tajbl, Vopata, Štětina, Vopatová, Schuh, Votroubek
Zdržel se – 1 p. Šafránek
Usnesení – zastupitelstvo zamítá stížnost p. Šajnera na podjatost člena zastupitelstva.
Dále pí. starostka seznámila zastupitele se všemi předloženými revizemi provedenými v kulturním
domě. Revize elektřiny a tlakových nádob jsou zadané a po vyhotovení budou rovněž předloženy. P.
Tajbl navrhuje, aby obec příště sama zadala vypracování revizí na vlastní náklady s tím, že budou p.
Šajnerovi přeúčtovány.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí.

12.

Pí. starostka informovala zastupitele o nabídce p. Sušického a Ing. Sušického, kteří chtějí obci darovat
společný pozemek parc.č. KN 493 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka a Ing. Sušický dále ještě podíl 52/192
na pozemku parc.č. PK 2031/2 v k.ú. Čistá u Rakovníka. Obec by hradila náklady na sepsání darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro – 13 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s přijetím pozemku parc.č. KN 493 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka a
podílu 52/192 na pozemku parc.č. PK 2031/2 v k.ú. Čistá u Rakovníka, za úhradu nákladů spojených
s přepisem v katastru nemovitostí.

13.

Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka si podali manželé
Engelthalerovi. Nabízí 55,- Kč/m2. Pí. starostka navrhuje pouze pronájem. Zastupitelé navrhují
prodej na 100,- Kč/m2. Kdo je pro předběžný prodej za 55,- Kč/m2.
Výsledek hlasování : Pro – 1 p. Šafránek
Proti – 11 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Mgr. Váhala,
Rohr, Kožíšek, Tajbl, Vopata, Štětina, Vopatová, Schuh, Votroubek
Zdržel se – 1 ing. Coufal
Usnesení – zastupitelstvo zamítá předběžný prodej části pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u
Rakovníka za částku 55,- Kč/m2.
Kdo je pro předběžný prodej za 100,- Kč/m2.
Výsledek hlasování : Pro – 11 Mgr. Tintěra, Mgr. Váhala, ing. Coufal, p. Kožíšek, Rohr, Tajbl,
Vopata, Štětina, Vopatová, Schuh, Votroubek
Proti – 2 pí. Čebišová,
Šafránek
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s předběžným prodejem části pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú.
Čistá za částku 100,- Kč/m2.

14.

Připomínku pí. Klatovské ohledně poškozených stromů na Kůzové přečetla pí. starostka. Prořez event.
pokácení poškozených stromů bude řešeno v rámci péče o zeleň.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá pí. starostce připomínku řešit.

15.

Firma Aelia Property nabídla obci prodej pozemku parc.č. 110 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka. Nabízený
pozemek však již vlastní p. Altera.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí.

16.

Žádost o písemný souhlas s odpisováním provedeného technického zhodnocení provozovny pošty v
Čisté si podal nájemce Česká pošta s.p. Smlouva je předložena.
Výsledek hlasování : Pro – 13 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
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Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy na odpisování technického zhodnocení
pronajatého majetku v provozovně pošty.
17.

Dále pí. starostka informovala zastupitele, že obec byla vyřazena z žádostí o dotace na kanalizaci.
Budeme se tedy dále zabývat možností prodloužení životnosti současné KČOV a budeme znovu
zkoušet žádat o dotaci na kanalizaci. Na pokrytí nákladů na provoz KČOV stačí v současné době
zvýšení stočného na 12,- Kč/m3. Protinávrh zastupitelů je 16,- Kč/m3. Kdo souhlasí se zvýšením
stočného na 12,- Kč /m3 s účinností od června 2011.
Výsledek hlasování : Pro – 6 pí. Čebišová, Štětina, Schuh, Vopata, Vopatová, Votroubek
Proti – 7 Mgr. Váhala, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, Šafránek, Kožíšek, Tajbl, Rohr
Zdržel se - 0
Kdo souhlasí s návrhem zvýšení stočného na 16,- Kč/m3.
Výsledek hlasování : Pro – 7 Mgr. Váhala, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, Šafránek, Kožíšek, Tajbl, Rohr
Proti – 5 pí. Čebišová, Štětina, Vopata, Vopatová, Votroubek
Zdržel se – 1 Schuh
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se zvýšením stočného na 16,- Kč/m3 od května 2011.

18.

Pí. starostka informovala zastupitele o rozpočtu a závěrečném účtu SMO Rakovnicka, jehož jednání se
zúčastnila.
Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

19. Pí. starostka dále informovala o práci osadního výboru ve Zdeslavi, kde proběhla ustavující schůze, na
kterou byla pozvána spolu s místostarostou, a z které vyplynuly první úkoly. Na dnešním zasedání
měl být ustanoven osadní výbor pro obce Kůzová, Nová Ves a Lhota. Zástupci těchto obcí se však
nedostavili.
20. Žádost o udělení souhlasu obce k umístění bioplynové stanice na výrobu elektrické energie si podala
společnost Capital Solutions s.r.o. Vstupní surovinou by byla kukuřice. Zastupitele by zajímalo více
informací, popř. návštěva výrobny, která pracuje na stejném principu.
Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
21.

Pí. starostka předložila zastupitelům projekt na nový vzhled pomníku padlým. Původní desky
umístěné na budově radnice při sundávání praskly. Pokud bude projekt odsouhlasen, ihned požádáme
o 90 % dotaci z programu Leader. Rozpočet na nový pomník je 392.000,- Kč. Kdo souhlasí
s předloženým projektem.
Výsledek hlasování : Pro – 11 pí. Čebišová, Mgr. Váhala, Mgr. Tintěra, p. Šafránek, Tajbl, Rohr,
Vopata, Vopatová, Votroubek, Schuh, Štětina
Proti – 2 p. Kožíšek, ing. Coufal
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo obce souhlasí s projektem na nový pomník padlým.
Kdo souhlasí s podáním žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování : Pro – 12 pí. Čebišová, Mgr. Váhala, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, p. Šafránek,
Tajbl, Rohr, Vopata, Vopatová, Votroubek, Schuh, Štětina
Proti – 1 p. Kožíšek
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Leader.

22.

MO ČRS upozornila na havarijní stav zábradlí u lávky přes výpusť rybníka Kazilka. Nabízí spolupráci
jak při opravě, tak i finanční. P. Kožíšek zpracuje návrh na nové zábradlí (kovová konstrukce a
dřevěné madlo).
Usnesení – zastupitelstvo bere upozornění na vědomí.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá p. Kožíškovi zpracovat návrh na nové zábradlí.

23.

Různé:
- pí. starostka upozornila, že v rozpočtu je udaná částka na nutnou opravu oken v čp. 114 a místní
firma Dynal s.r.o. má v současné době slevy. Do příštího zasedání si necháme zpracovat ještě
jednu nabídku a na příštím ZO budeme vybereme firmu.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí.
- dále informovala, že v ZŠ stále pokračuje energetický audit.
- p. Vopat požádal o umístnění odkazu na webové stránky ČSZP na stránkách obce.
- Mgr. Tintěra oznámil, že smlouva s Rakovnickem o.p.s. je podepsaná a obec již může čerpat
výhody. Dále pozval přítomné na Setkání občanů při cimbálové muzice, které se koná 17. dubna
v kulturním domě, a upozornil, že na podzim bude uspořádán zájezd do pražského Švandova
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-

24.

divadla nebo Divadla Radka Brzobohatého.
p. Vopata se dotazoval, zda by bylo možné umístit v obci kontejner na oblečení a na použitý olej.
Kontejner na použitý olej je ve škole (škola dostává za odevzdávání oleje finanční odměnu).
Kontejnery na oblečení jsou u nákupních středisek v Rakovníku a Kralovicích.
p. Šafránek se dotazoval na budování cyklostezek v okolí. Mgr. Tintěra se zjistí možnosti dotace.
Pí. Nováková se ptala na prořezání vrby a vyčištění okapů v čp. 294.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá provést čištění okapů čp. 294 pracovníkům obce.
pí. Helebrantová upozornila na poškozenou mapu obce. Situaci již řešíme objednávkou nové
mapy přes Mikroregion.
p. Štětina vyřídil poděkování hasičů z Čisté u Litomyšle za pozvánku na Masopust.

Schválení usnesení ZO.
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s usnesením.

U S N E S E N Í k zápisu č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 24. března 2011.

ZO

souhlasí:

139/11
140/11
141/11
142/11

143/11
144/11
145/11
146/11
147/11
148/11

149/11
150/11
151/11
152/11
153/11

ZO

-

s navrženým programem jednání.
s rozpočtovým opatřením č. 3/2011.
s pokrytím ztráty VHČ v r. 2010 z přebytků minulých let.
s prodejem bytu v čp. 165/6 p. JUDr. Brichtovi za částku 168.000,- Kč, včetně podílu
na společných částech domu a pozemku parc.č. 40 v k.ú. Čistá u Rakovníka a včetně
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy před pozemek parc.č. 41.
- s pronájmem komory v čp. 165 pí. Králové za částku 50,- Kč/rok.
- s tím, že bude rozhodovat o přidělování obecních bytů a nebyt. prostor.
- se snížením prodejní ceny bytu v čp. 361 na částku 550.000,- Kč.
- s prodejem pozemku parc.č. 768/5 p. Romanu Votroubkovi za částku 170.500,- Kč.
- s přidělením opravy střechy šaten ZŠ a MŠ firmě p. Truksy za částku 294.296,- Kč.
- s přijetím pozemku parc.č. KN 493 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka a podílu 52/192 na
pozemku parc.č. PK 2031/2 v k.ú. Čistá u Rakovníka za úhradu nákladů s přepisem
v katastru nemovitostí.
- s předběžným prodejem části pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka za
částku 100,- Kč/m2.
- s podpisem Smlouvy na odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku
v provozovně pošty Českou poštou s.p.
- s předloženým projektem na nový vzhled pomníku padlým v obci.
- s podáním žádosti o dotaci z programu Leader na pořízení nového pomníku padlým
- se zvýšením ceny stočného na 16,- Kč/m3 s účinností od června 2011.

bere

154/11
155/11
156/11
157/11
158/11
159/11
160/11
161/11
162/11
163/11
164/11

-

na

vědomí:

zprávu o cenových nabídkách na provedení prořezávky a kácení stromů.
zprávu o provedené kontrole faktur společnosti Javornice v.o.s.
zprávu o provedené kontrole vyúčtování přidělených finančních příspěvků v r. 2010.
informaci o postupu sociálního výboru ve věci přidělení obecního bytu.
informaci o předložených povinných revizích v kulturním domě.
připomínku pí. Klatovské ohledně pokácení a ošetření stromů na Kůzové.
nabídku firmy Aelia Property.
informaci o rozpočtu a závěrečném účtu SMO Rakovnicko.
žádost o udělení souhlasu k umístění bioplynové stanice v obci.
upozornění MO ČRS na havarijní stav zábradlí u lávky na Kazilce.
informaci o zadání cenových nabídek na opravu oken v čp. 114.
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ZO

ukládá:

165/11 - řešit připomínku pí. Klatovské ohledně pokácení a ošetření stromů na Kůzové.
zodpovídá : pí. Čebišová
termín : do konce dubna 2011
166/11 - zpracovat návrh na nové zábradlí k lávce na Kazilce.
zodpovídá : p. Kožíšek
termín : do příštího zasedání ZO
167/11 - provést vyčištění okapů v čp. 294.
zodpovídá : p. Král, p. Brychta
termín : do příštího zasedání ZO
ZO

zamítá :

168/11 - stížnost p. Šajnera na podjatost člena zastupitelstva.
169/11 - předběžný prodej části pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka za částku
55,- Kč/m2.

ČSZP informuje

ZÁPIS
1)

ze schůze výboru

ČSZP konané dne 3. 3. 2011.

Organizační záležitosti :
Vedoucím členských skupin rozdány pozvánky na členskou schůzi.
Informace o přípravě zájezdů 12/3 – Senomaty , 27/3 – Slaný.
Sponzorský příspěvek – 0Ú Břežany zaslalo sponzorský dar.
Výbor ČSZP touto cestou děkuje OÚ Břežany za sponzorský dar.
Konání výstavy k 10 letům činnosti ČSZP v termínu poutě v Čisté projednáno s ředitelkou školy.
Výstava se uskuteční v budově školy a k výstavě připojí svoji expozici i Základní a mateřská škola
Zastupitelstvem obce byl našemu sdružení schválen grant ve výši 23.000,-Kč na vyjmenované
akce v roce 2011.

2)

Příprava členské schůze:
Datum konání sobota 9. 4. 2011 od 14,-hodin v sokolovně.
Program : Zahájení .
− Schválení programu a volba návrhové komise.
− Zpráva o činnosti výboru sdružení - zajistí předsedkyně sdružení.
− Zpráva o hospodaření sdružení - zajistí pí. Hurtová.
− Zpráva revizní komise – zajistí pí.Fialová.
− Návrh plánu práce na rok 2011 – připravil výbor sdružení na dnešní schůzi.
− Diskuze a vystoupení hostů.
− Projednání usnesení.
− Závěr a volná zábava.
Dále projednán úklid místnosti na schůzi a zajištění občerstveni.

3)

Projednány další akce, které byly již dříve oznámené :
- 14.5. Zájezd Příbram (Svatá Hora a Hornické muzeum).
- 11.6. Zájezd Senomaty (hudební a taneční odpoledne)
- 24.6 – 6.7. Pobytový zájezd Chorvatsko

4)

Příští schůze výboru se bude konat dne 7. 4. 2011.

Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
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