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CENA 6,- Kč

AKTUÁLNĚ

Jak se vyvíjelo spojení Čisté se světem

Zájezd na výhodné
nákupy do Polska

V Čisté byla jedna z prvních pošt mezi Kralovicemi a Rakovníkem již od
roku 1868. Spojení této pošty s Rakovníkem a Kralovicemi obstarával
jednou denně poštovní dostavník, který obstarával i dopravu osob. Od
roku 1899 nahradil tento dostavník vlak, který jezdil mezi Rakovníkem a
Mladoticemi dvakrát denně v každém směru. Jednalo se o vlaky smíšené,
které mimo osobních vozů tahaly i vozy nákladní a na každém nádraží
„šíbovaly“ to znamená, odpojovaly a připojovaly vagony, a tak cesta
z Čisté do Rakovníka trvala asi jednu a půl hodiny. Vlak zastavoval
nejprve pouze v Čisté. Teprve ve třicátých letech minulého století byla
zavedena zastávka Všesulov a v roce 1957 zastávka Strachovice.
Velkým pokrokem bylo v roce 1875 zavedení telegrafu. Teprve o 10 let
později byl telegraf zaveden do Kralovic a Liblína. Zprávy byly posílány
morseovou abecedou.
Telefon byl zaveden ve třicátých letech a v roce 1933 bylo v Čisté sedm
telefonů a po jednom ve Všesulově a v Šípech. V roce 1940 byl zaveden
telefon do Zdeslavi, a to z Vysoké Libyně.
Autobus mezi Kralovicemi a Rakovníkem začal jezdit kolem roku 1950, a
to 2x denně. V neděli jezdil 1x denně a v Rakovníku zajížděl k nemocnici.
Linka Rakovník – Kralovice byla předmětem stálých sporů mezi Plzní a
Rakovníkem a bylo i období, kdy se muselo ve Břežanech přesedat mezi
autobusem z Rakovníka a z Kralovic. V severní části Čistecka jezdil do
roku 1960 pouze jeden autobusový spoj ráno z Velké Chmelištné přes
Zdeslav, Novou Ves a Jesenici do Podbořan. Tento se vracel večer zpět do
Velké Chmelištné. Autobusové linky, tak jak je známe dnes, byly
zavedeny po roce 1960, i když od té doby na nich byly provedeny některé
změny.
Na závěr ještě malá zmínka o zavádění elektrického proudu v obcích
Čistecka. I když několik budov a kino v Čisté mohlo využívat elektřiny
z dynama v parním mlýně pana Arnsteina již koncem dvacátých let
minulého století, skutečná elektrifikace Čisté a obcí v okolí byla
provedena v letech 1932-1934 (Čistá kolem roku 1933). Jako poslední
v širokém okolí byly na elektrický proud připojeny obce Nová Ves, Kůzová
a Smrk, a to v roce 1957.
Vopat F.

Firma LEXTRANS pořádá dne
21. 5. 2011 zájezd do Polska
– Kudowa Zdroj za levnými
nákupy. Odjezd je ve 3:00
hod. z autobusové zastávky
v Čisté.
(Ve
2:40
hod.
z Kralovic a z Rakovníka ve
3:30). Cena za osobu 300,- Kč,
resp. 350,- Kč z Kralovic. Platí
se předem, přihlášení je
závazné. Přihlášky bere pí.
Pešková, tel. 728 959 099.
V ceně není pojištění.
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex
hnědý,
Tetra
hnědá
a
Dominant žíhaný, černý
kropenatý a modrý.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnů.
Neprodáváme
kuřice,
ale
slepičky těsně před snáškou,
pouze z našeho odchovu.
Cena 138 - 148 Kč/ks dle
stáří. V roznášce 155 Kč/ ks.
Prodej se uskuteční - v pátek
6. května 2011 Čistá - u
rest. U Šimků - v 15:45 hod
Případné bližší informace tel :
728605840
415740719
728165166
Poděkování
patří pracovníkům VPP, kteří
pod obecním úřadem uklízejí
veřejná prostranství a za
kterými je letos opravdu vidět
kus dobře odváděné práce.
Za spokojené občany L. Koky

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

Zdeslavský hokejový masakr
Již pátý ročník - v sobotu 23. dubna zdeslavští občané, hlavně s velkou
podporou dobrovolných hasičů, zorganizovali jarní turnaj v hokeji
tenisákem.
Za účasti dvanácti družstev bez rozdílu věku, sportovci ze Zdeslavi,
Čisté, Kůzové, Nové Vsi a Velké Chmelištné, a za pěkného počasí se
uskutečnilo velké klání o ceny. S příspěvkem místních sponzorů p.
Jaromíra Altery a p. Václava Cajtlera se tento turnaj velice vydařil. Jarní
vzduch prořízla vůně grilovaných klobás a stejků. Hráči svědomitě
dodržovali pitný režim. Symbolická stokoruna, kterou zaplatil každý
účastník turnaje, putovala na konto dobrovolných hasičů. Ti letos 25. 6.
oslaví 110. výročí založení a působení sboru ve Zdeslavi.
Na
pomyslné bedně za ovací velkého množství přihlížejících, obdrželi
závodníci věcné ceny. Na 1. místě sportovci ze Zdeslavi, druzí se
umístili hokejisté z Čisté, třetí z obce Nová Ves.
Věcné ceny předal prezident turnaje V. Cajtler za spolupráce J. Altery.
Ani děti do 15-ti let nepřišly zkrátka a obdržely od sponzorů po
čokoládě Milka. Za dobře zorganizovaný turnaj obdržel prezident
turnaje plnicí pero.
Vojtěch Pospíchal, Zdeslav
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
zasedání

pravidelné

Oddíl mladých hasičů Čistá se i letos připojí
celorepublikové akci

veřejné

Zastupitelstva

obce

Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 26. května 2011 od 18:00
hodin

v zasedací

místnosti

obecního úřadu v Čisté.

OBEC INFORMUJE

Okrsk. soutěž v požárním
sportu
se koná v sobotu 7. května na
Veřejném tábořišti ve Zdeslavi
od 14:00 hodin.
Přijďte podpořit Vaše družstvo.

Pochod údolím Javornice
MCCC Čistá pořádá v sobotu 28.
května již XV. ročník pochodu
údolím Javornice.
Sraz je v 8 hodin na autobusové
zastávce, startovné 10,- Kč pro
dospělé. Cílem je hospůdka na
hřišti, kde každý účastník obdrží
památeční razítko na placku,
kterou obdrží na startu.

KAM ZA KULTUROU

Den vítězství
Vzpomínková oslava k výročí
osvobození
Československé
republiky se koná v neděli 8. 5.
od 14:00 hodin v základní škole.
V rámci oslavy vystoupí Pěvecký
soubor „Václav“.
Školní akademie
Zveme Vás na školní akademii,
která se koná 12. května 2011.
Přijďte se podívat na odpolední
představení od 13,30 hod. nebo
na večerní představení od 18,30
hod. do kulturního domu V Čisté.
Srdečně
zveme
všechny
spoluobčany.

Motto:

Tiká

v každé

rodině!

Podle nejnovějších statistických údajů
se onkologickým pacientem stane
každý třetí občan České republiky a
dva ze čtyř nemocných umírají…
Dodržováním
jednoduchých
zásad
zdravého životního stylu však lze
podle nejnovějších poznatků až 50ti%
všech
onkologických
onemocnění
předejít!
Šíření zásad prevence rakoviny je
naším hlavním
cílem,
pomozte
prosím i Vy…

Chcete přispět na boj proti rakovině?
Na sbírkový účet 65 000 65 / 0300 je možné přispívat od 1. 4. do
31. 12. 2011.
Od 1. 4. do 30. 9. 2011 můžete podpořit projekty Ligy proti
rakovině Praha také formou odeslání árcovské SMS ve tvaru DMS
KVET na číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč, LPR Praha obdrží
27,- Kč.
Celoročně můžete podpořit projekty LPR Praha příspěvkem na
běžný účet 8888 88 8888/0300.
Za každou podporu Vám předem děkujeme.Ve středu 11. května
v odpoledních hodinách se po Čisté rozběhnou dvě skupinky dětí ve
žlutých tričkách v doprovodu dospělých v hasičské uniformě. Každá
z nich Vám nabídne ke koupi žlutou kytičku, letos s fialovou
mašličkou a leták s informacemi o prevenci proti civilizačním
chorobám. Kytičku si lze koupit již od 20,- Kč. Za své peníze získáte
pěkný a viditelný důkaz toho, že nemyslíte jen na sebe.
Peníze získané prodejem kytiček budou použity na podporu léčení
právě civilizačních chorob.
Mějte prosím připravené drobné, protože dobrovolníkům se peníze
vkládají přímo do poštovního vaku a není v našich silách
rozměňovat.
V loňském roce jste svými skoro 7,500,- korunami přispěli
k celkové sumě 14.755.719 Kč.
Tato byla využita pro boj s rakovinou prostaty.
Děkujeme a věříme ve Vaší vstřícnost i letos ! Akce je
dobrovolná a bezúplatná, dětem zbudou jen trička, igelitové tašky a
snad i dobrý pocit, že mohly pomoci.
Pomozte i Vy.
V. Schuh
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE :
Okresní kolo Indiánské stezky
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 se v Rakovníku uskutečnilo okresní kolo Indiánské stezky, kterého se zúčastnily
základní a střední školy našeho okresu. Dvojčlenné dívčí a chlapecké hlídky plnily zajímavé úkoly na 3 až 5 km
dlouhé trase v lese. Děti například střílely lukem, prakem, házely oštěpem, stavěly stan, poznávaly rostliny a
živočichy, topografické a turistické značky. luštily Morseovku a stavěly ohniště. Soutěže se zúčastnilo 150
soutěžících a mezi nimi i žáci naší školy, které na soutěž připravovala a doprovázela učitelka Pavla Slabá.
Všechny hlídky z naší školy obsadily přední místa :
V kategorii nejmladších dívek Kateřina Lauberová a Markéta Švecová obsadily 1. místo a postupují do
krajského kola.
V kategorii nejmladších chlapců Filip Beneš a Aleš Votroubek obsadili 2. místo a rovněž postupují do
krajského kola.
V kategorii mladších dívek Adriana Kukiová a Lucka Grohová obsadily 5. místo.
Gabriel Spěváček a Patrik Groh skončili v kategorii mladších chlapců na 6. místě a ve stejné kategorii Matěj
Pešek a Martin Slabý obsadili 2. místo a postupují do krajského kola.
V kategorii starších chlapců se Adam Lauber a Fanda Spěváček umístili na 6. místě a Jirka Votroubek a
David Král na 3. místě.
V chlapeckém dorostu zabojoval Dominik Denk a Matouš Jopa a obsadili 4. místo.
Všem soutěžícím moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Krajské kolo proběhne 6. června v Kladně a našim třem postupujícím indiánským hlídkám budeme držet palce.
Pavla Slabá

Dne 17. 3. děti od 2. - 9. třídy z naší školy psaly v hodinách matematiky soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN“.
Soutěž probíhala po celé republice. V okrese Rakovník se do soutěže zapojilo 1593 dětí. V kategorii nejmenších
dětí 2. - 3. třída se v celkovém součtu ze všech dětí v okrese na 1. místě (bez ztráty jediného bodu) umístili
Katka Lauberová a Filip Beneš a na 2. místě (se ztrátou 3 bodů) Aleš Votroubek. V kategorii dětí 6. - 7.
třída se na 1. místě mezi všemi zúčastněnými dětmi v okrese umístil Adam Lauber s celkovým počtem 103
bodů. Všem úspěšným řešitelům velice gratulujeme.
učitelky matematiky

Třídění odpadu, sběr papíru
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.
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

Jak se na naší škole učí…..?
Během měsíce ledna se zapojila naše škola do testování znalostí žáků v předmětech Český jazyk.
Matematika. Anglický jazyk, Humanitní základ a Přírodovědný základ, což je všeobecný přehled v předmětech
humanitního a přírodovědného zaměření. Testy připravila společnost KALIBRO. Testováním prošli žáci 3.,5.,7., a
9. ročníku. Třetí ročník není zatím vyhodnocen.
Vyhodnocené testy nám umožňují porovnání se školami venkovského typu a městského typu.
Soubor testovaných čítá v průměru od 3000 až 6 500 žáků ze 150 až 300 škol České republiky . Kromě toho
učitelé mají vyhodnocené testy i jednotlivých žáků a dále s materiálem ve vyučovacích hodinách pracují.
5.ročník
předmět
Český jazyk
Matematika
Přírodovědný
základ
Anglický jazyk

naše škola
73,8%
50,0%
73,4%

vesnické školy
70,3%
46%
64,2%

velká města
72,9%
52,1%
8,8%

porovnání
+3,5%/ +0,9%
+4,0% /-2,1%
+9,2% /8,8%

84,8%

67,4%

71,6%

+16,6%
/+13,ˇ%

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – květen 2011

7.ročník
předmět

naše škola

vesnické školy

velká města

porovnání

Český jazyk

60,3%

65,6%

67,8%

-5,3% / -7,5%

Matematika

59,2%

34,4%

40,6%

+24,6% +18,6%

Přírodovědný
základ

46,9%

51,7%

53,9%

-4,8% / -7,0%

předmět

naše škola

vesnické školy

velká města

porovnání

Český jazyk

41%

49,6%

51,8%

-8,6% / -10,8%

Matematika

50,9%

38%

43%

+12,9% / 7,9%

Humanitní základ

52,2%

59,2%

60,4%

-7% /-8,2%

Přírodovědný
základ

49,6%

51,4%

50,5%

-1,8% / -0,9%

9.ročník

Z Á P I S č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Čistá , které se konalo
dne 21. dubna 2011 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Čistá
Přítomni

Omluveni :

: pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, p. Vopata, p. Votroubek, p. Rohr, p. Schuh, p.
Štětina, p. Tajbl, p. Šafránek, Mgr. Váhala, pí. Vopatová
p. Kožíšek

Neomluveni :

---

Zasedání bylo řádně svoláno, jednání řídila starostka obce pí. Čebišová.
Ověřovatelé zápisu byli odsouhlaseni přítomnými členy ZO: p. Šafránek, p. Štětina
Návrhová komise : p. Schuh, Mgr. Tintěra
Zapisovatelka : pí. Valigurčinová
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Schválení programu.
Kontrola zápisu a usnesení z minulého ZO.
Plnění úkolů z minulých ZO.
Rozpočtové opatření č. 4/2010.
Pronájem bytu v čp. 166.
Prodej části pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
Českomoravská stavební spořitelna.
Žádost o pronájem rybníků v Kůzové.
Žádost o směnu částí obecních pozemků parc.č. 191/1, 191/3, 493/2 a 493/5 s částí soukromých pozemků
parc.č. 490/1, 490/2 a 490/3 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka.
Energetický audit ZŠ a MŠ.
Oznámení MŠ o uzavření v době velikonočních prázdnin.
Pronájem bytu v čp. 129 pí. Přibylové.
Prodej bytu v čp. 165/4.
Cenové nabídky na výměnu oken v čp. 114.
Různé.
Schválení usnesení

Jednání
1.

:

Schválení navrženého programu jednání ZO po doplnění bodů 12-14.
Výsledek hlasování : Pro 10 – všemi hlasy
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení - zastupitelstvo souhlasí s takto navrženým programem jednání ZO.
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2.

Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZO č. 6 provedl ing. Coufal, který konstatoval, že zápis a usnesení
souhlasí s jednáním zastupitelstva.

3.

Uložené úkoly na předchozích zasedáních ZO :
86/11 – návrh směrnice na přidělování bytů byl předložen ke konzultaci pí. Minksové, se kterou budeme
jednat příští středu. Do té doby mohou písemné připomínky dávat také zastupitelé. Konečná verze
směrnice bude projednána na příštím ZO.
Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
132/11 – poslední revize (elektro) na KD byla předložena.
Usnesení – zastupitelstvo bere splnění úkolu na vědomí.
165/11 – stromy v Kůzové byly pokáceny.
166/11 – p. Kožíšek zaslal cenovou nabídku na výrobu zábradlí na můstek u „Benziny
Zdeslav“ (2.500,- Kč) a na opravu zábradlí k lávce na Kazilce ve dvou variantách povrchové úpravy.
a) levnější varianta – úprava nátěrem barvou za 17.200,- Kč :
Výsledek hlasování : Pro – 2 p. Votroubek, ing. Coufal
Proti – 7 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Rohr,
Tajbl, Šafránek, Štětina, Schuh
Zdržel se – 1 pí. Vopatová
b) dražší varianta – úprava žárový zinek za 21.800,- Kč:
Výsledek hlasování : Pro - 7
pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Rohr, Tajbl, Šafránek, Štětina, Schuh
Proti – 2 p. Votroubek, ing. Coufal
Zdržel se – 1 pí. Vopatová
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s použitím dražší varianty b) pro opravu zábradlí.
167/11 – okapy u čp. 294 jsou vyčištěny.

4.

Pí. Steinbachová seznámila zastupitele s podklady ke schválení závěrečného účtu obce, který se
bude projednávat na příštím zasedání. Dále informovala o rozpočtovém
opatření č. 4/2011. Kopie je přiložena.
Výsledek hlasování : Pro – 10 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4/2011.

5.

6.

7.

Pí. Vopatová seznámila zastupitele s jednáním sociálního výboru, kam byli přizváni poslední 3
žadatelé o pronájem bytu v čp. 166 k doložení dalších skutečností. Pí. Kokyová dnes před zasedáním
svoji žádost stáhla. Soc. výbor nyní navrhuje pronajmout byt p. Filipu Pospíchalovi, který splnil
všechny podmínky, za částku 2.500,- Kč/měs.
Výsledek hlasování : Pro – 10 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s pronájmem bytu v čp. 166 p. F. Pospíchalovi za částku 2.500,Kč/měsíčně.
Předběžný prodej části pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka byl vyvěšen na úřední desce
OÚ od 4.4. – 20.4.2011 za částku za 100,- Kč/m2, o 50,- Kč/m2 vyšší než nabízeli manželé
Engelthalerovi. Po dobu vyvěšení se žádný zájemce o koupi části pozemku nepřihlásil. Manželům
Engelthalerovým bude, v případě jejich zájmu, zaslána na část uvedeného pozemku nájemní smlouva.
Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Pí. starostka seznámila zastupitele s nabídkou Českomoravské stavební spořitelny na
zhodnocení volných finančních prostředků obce.
Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

8.

O pronájem rybníků na Kůzové požádal p. Michal Pešek. Zastupitelé navrhují částku za pronájem
1.500,- Kč ročně.
Výsledek hlasování : Pro – 10 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí předběžně s pronájmem rybníků v Kůzové za částku 1.500,- Kč ročně.

9.

O směnu části obecních pozemků parc.č. 191/1, 191/3, 493/2 a 493/5 s částí pozemků parc.č. 490/1,
490/2 a 490/3 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka, které mají ve svém vlastnictví, požádali manželé
Podholovi. Důvodem žádosti je snadnější přístup k nemovitosti jmenovaných a zároveň vyřešení
neodpovídajících skutečností uvedených v katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování : Pro – 8 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Tajbl, Šafránek, Štětina, Schuh, ing. Coufal,
pí. Vopatová
Proti – 0
Zdržel se – 2 p. Rohr, Votroubek
Usnesení – zastupitelstvo předběžně souhlasí se směnou uvedených pozemků v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka.

10.

Na základě výstupů z energetického auditu v ZŠ firma IP Izolace Polná, s.r.o. navrhla dvě varianty
zateplení budovy ZŠ. U druhé dražší varianty (výměna oken, dveří, zateplení střechy a fasády) je
větší pravděpodobnost akceptace projektu. Náklady by činily 9 mil. Kč, z toho spoluúčast obce 1,9 –
2,5 mil. Kč. V prvé řadě je potřeba zpracovat žádost a projektovou dokumentaci, což představuje
náklady cca 230.000,- Kč.
Návrh zní - pracovat s druhou variantou, která přinese větší úsporu provozních nákladů ZŠ, a nechat
zpracovat žádost a projektovou dokumentaci.
Výsledek hlasování : Pro – 10 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – květen 2011

Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se zpracováním žádosti a projektové dokumentace na druhou variantu
zateplení ZŠ.
Na zasedání se dostavili Mgr. Váhala a p. Vopata.
11.

Pí. starostka informovala zastupitele o uzavření MŠ v době velikonočních prázdnin. U tohoto bodu se
rozvinula diskuse, při jakém počtu přihlášených dětí v době vedlejších prázdnin ještě školku otevřít a kdy
provoz uzavřít. Nakonec bylo navrženo: stanovit limit 5-ti dětí, při kterém bude školka v době vedlejších
prázdnin fungovat. V případě nižšího počtu přihlášených dětí jejich rodiče doplatí rozdíl nákladů na provoz
do počtu 5-ti dětí. Jinak bude školka uzavřena.
Výsledek hlasování : Pro – 9 pí. Čebišová, ing. Coufal, Rohr, Tajbl, Vopata, Štětina, Vopatová, Votroubek,
Šafránek
Proti – 1 Mgr. Váhala
Zdržel se – 2 p. Schuh, Mgr. Tintěra
Usnesení – zastupitelstvo schvaluje navržené podmínky provozu MŠ v době vedlejších prázdnin.

12.

Pí. starostka navrhla zastupitelům přidělit uvolněný byt v čp. 129 jako náhradní byt pí. Přibylové, která
nemá zájem o zakoupení bytu v čp. 165, kde byla dosud v nájmu a který obec prodává. Nájemní vztah by
byl uzavřen od 1. 5. 2011.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s pronájmem bytu v čp. 129 od 1. 5. 2011 pí. Přibylové.

13.

Záměr prodeje bytu v čp. 165/4 bude vyvěšen od 1. 5. 2011, neboť předkupní právo nájemkyní bytu
nebylo využito. Navrhovaná minimální prodejní cena je 300.000,- Kč, včetně podílu na společných částech
domu čp. 165 a pozemku parc.č. 40.
Výsledek hlasování : Pro – 11 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, Rohr, Schuh, Vopata, Šafránek,
Tajbl, Štětina, Vopatová, Votroubek
Proti - 0
Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
Usnesení – zastupitelstvo předběžně souhlasí s prodejem bytu v čp. 165/4 za minimální částku 300.000,Kč, včetně podílu na společných částech domu čp. 165 a pozemku parc.č. 40.

14.

Obec nechala vypracovat dvě cenové nabídky na výměnu oken a vchodových dveří v čp. 114 u firmy Dynal
s.r.o. a Oknoplastik s.r.o. Zastupitelé navrhují zadat práci čistecké firmě Dynal s.r.o.
Výsledek hlasování : Pro – 11 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, Rohr, Schuh, Vopata, Šafránek,
Tajbl, Štětina, Vopatová, Votroubek
Proti – 0
Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se zadáním výměny oken a vchodových dveří v čp. 114 firmě
Dynal s.r.o.

15.

Různé:
- pí. starostka informovala zastupitele o dopracování projektu na úpravu okolí pomníku obětem
válek a zároveň požádala o odsouhlasení zastupitelstvem, že se jedná o
kulturní dědictví obce. Toto rozhodnutí je nutné doložit k žádosti o dotaci z programu Leader.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s tím, že pomník obětem válek je kulturním dědictvím obce.
- pí. Vopatová upozornila, že stále není vyměněn obrubník u zdravotního střediska.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá provést opravu obrubníku u zdravotního střediska.
- p. Lexa přišel požádat o finanční příspěvek na provoz školního autobusového spoje, předtím
vysvětlil důvody své žádosti, tj. postup kraje vůči dopravcům. P. Lexa předloží návrh smlouvy,
která bude projednána na příštím zasedání ZO.
Usnesení – zastupitelstvo bere žádost na vědomí.
- p. Štětina upozornil, že nesvítí varovné světlo na Aquaglobusu. Dále se dotazoval, zda se při
stavebním zásahu do chodníků žádá o souhlas. Alespoň dodatečně je nutné požádat. Pí. Šnoblová
byla pí. starostkou vyrozuměna, že musí rozdělávku z bezpečnostních důvodů označit a chodník po
zásahu uvést do původního stavu.
- Mgr. Váhala pozval zastupitele na akci „Noc kostelů“, která se koná 27. května. Dále dává
zastupitelům k úvaze možnost, vyzvat veřejnost i jednotlivce, že je možné vzít si drobné památky
pod patronát.
- p. Šafránek pozval na Pochod údolím Javornice, který se koná 28. května.
- pí. starostka se připojila s pozvánkou na hasičskou soutěž ve Zdeslavi 7. května a na každoroční oslavu
osvobození, která se uskuteční ve škole 8. května.
- p. Votroubek se dotazoval, zda se nechala zpracovat cenová nabídka na opravu toalet v ZŠ.
Napřed odborník stanoví co budeme požadovat nacenit, potom požádáme jednotlivé firmy o
cenové nabídky.
p. Votroubek se rovněž ptal, kdo udržuje květináče v Nádražní ulici. Bylo by vhodné některé
odebrat a postavit i jinde po obci. Návrh pí. Vopatové je prostor u zdr. střediska, kde by se o ně
starala.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá nevyužité květináče přendat do jiných lokalit obce.
- další z dotazů p. Votroubka směřoval ke společnosti Centropol, a to, jaké výhody můžeme jako obec
čerpat od této společnosti. Pan Štětina přinese seznam výhod.
- pí. starostka ještě zastupitelům sdělila, že v obci dnes proběhla kontrola ČIŽP na hospodaření v obecních
lesích. Kontrola dopadla dobře.
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Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
16.

Schválení usnesení ZO.
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s usnesením.

U S N E S E N Í k zápisu č. 7
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 21. dubna 2011.

ZO

souhlasí:

170/11
171/11
172/11
173/11
174/11
175/11

176/11
177/11
178/11
179/11

180/11
181/11

ZO

s navrženým programem jednání.
s variantou č. 2 na opravu zábradlí žárovým zinkem v částce 21.800,- Kč
s rozpočtovým opatřením č. 4/2011.
s pronájmem bytu v čp. 166 p. Filipu Pospíchalovi za částku 2.500,- Kč/měsíčně.
předběžně s pronájmem rybníků v Kůzové za částku 1.500,- Kč/ročně.
předběžně se směnou částí obecních pozemků parc.č. 191/1, 191/3, 493/2 a 493/5
za části pozemků manželů Podholových parc.č. 490/1, 490/2 a 490/3 v k.ú. Nová
Ves u Rakovníka.
- se zpracováním žádosti a projektové dokumentace na celkové zateplení ZŠ, které
navrhla firma IP Polná, s.r.o.
- navrženými podmínkami provozu MŠ v době vedlejších prázdnin.
- s pronájmem bytu v čp. 129/5 od 1. 5. 2011 pí. Přibylové.
- předběžně s prodejem bytu v čp. 165/4 za minimální částku 300.000,- Kč, včetně
podílu na společných částech domu čp. 165 a pozemku parc.č. 40 v k.ú. Čistá u
Rakovníka.
- se zadáním výměny oken a vchodových dveří v čp. 114 firmě Dynal s.r.o.
- s tím, že pomník obětem válek je kulturním dědictvím obce Čistá.
-

bere

na

vědomí:

182/11 - informaci o možnostech připomínkování návrhu směrnice k přidělování obecních
bytů a o jejím schvalování na příštím zasedání.
183/11 - předložení poslední revizní zprávy na KD.
184/11 - informaci o nezájmu o prodej pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
185/11 - návrh na zhodnocení volných finančních prostředků obce Českomoravskou stavební
spořitelnou.
186/11 - žádost autodopravce p. Lexy o finanční příspěvek na provoz školních spojů.
187/11 - informaci o provedené kontrole hospodaření v obecních lesích ČIŽP.

ZO

ukládá:

188/11 - zajistit opravu obrubníku u zdravotního střediska.
zodpovídá : p. Král, p. Brychta
termín : do příštího zasedání ZO
189/11 - rozmístit nevyužité květináče z Nádražní ulice do jiných lokalit obce.
zodpovídá : p. Král, p. Brychta
termín : do příštího zasedání ZO

ČSZP informuje

Schůze výboru ČSZP konaná dne 7. 4. 2011.
1) Jubilanti : pí. AICHINGEROVÁ Z. - Rakovník – gratulace se uskuteční na členské schůzi sdružení.
p. LAJBL – Zavidov

- gratulaci zajistí pí. Henzlová a Vopičková.

2) Zodpovězení dotazu - jaké jsou technické podmínky pro používání invalidních vozíků. Podle dostupných
zpráv na internetu nejsou pro ruční invalidní vozíky stanoveny žádné technické
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podmínky pro provoz. Pouze je stanovena maximální váha přepravované osoby. Pouze u vozíků
používaných ve vnějším prostředí se doporučuje vybavení brzdou. Určité podmínky jsou
stanoveny pro elektrické vozíky. Přesto by měla být osoba, která si vozík půjčuje upozorněna na
způsob obsluhy a možná nebezpečí (převrácení nebo samovolné rozjetí).
3) Finanční zpráva bude předložena na členské schůzi. Sponzorský dar předala paní Aichingerová.
Výbor sdružení tímto děkuje pí. Aichingerové za sponzorský dar .
4) Odjezd na zájezd do Příbrami dne 14.5. je stanoven na 8,30 hod. Návrat v nočních hodinách.
Návštěva v ÚSP DOMINO v Zavidově bude provedena dne 21.4. (čtvrtek).
5) Příprava členské schůze: jednotlivé zprávy zajištěny, pozvání hostů zajištěno, domluven úklid sálu
a občerstvení zajištěno.
6) Příští schůze výboru se bude konat dne 5. května 2011.

Členská schůze Č S Z P konaná dne 9. 4. 2011 .
Přítomno : 53

členů + 3 hosté

- pí. Čebišová - starostka obce
- Mgr. Tintěra - místostarosta obce
- pí. Hurtová - ekonomka sdružení
Omluvena pí. Pešková - pracovnice pečovatelské služby. Presenční listina připojena.
1) Schůzi zahájil člen výboru p. Vopat, který také schůzi řídil. Provedeno přivítání přítomných členů a
hostů a uctění památky zesnulých. Byl schválen program schůze.
Zvolena návrhová komise : pí. Steinbachová, pí. Amlerová, p. Gajdoš.
2) Zprávu o činnosti výboru sdružení od poslední členské schůze předkládá předsedkyně sdružení p.
E. Vopatová. Oznamuje, že jsou již v provozu internetové stránky sdružení s adresou invalidecista.webnode.cz , které je možno dosáhnout i přes oficiální stránky obce Čistá. Zpráva v plném znění
připojena k originálu.
3) Zprávu o hospodaření sdružení předkládá pí. Hurtová. Zpráva v plném znění připojena k originálu.
4) Plán činnosti na rok 2011 předkládá pí. Vopičková. Návrh plánu byl schválen a je součástí zápisu a
bude v plném zněni zveřejněn na internetových stránkách.
5) Zprávu revizní komise předkládá p. Balicz. Zpráva přiložena k originálu.
6) Diskuze a vystoupení hostů :
- starostka obce pí. Čebišová a místostarosta obce Mgr. Tintěra hovoří o tom, jak si představují
spolupráci s naším sdružením, o grantovém programu financování občanských sdružení a některých
záměrech rozvoje obce. Předkládají k veřejnému posouzení návrh nového památníku obětem válek a
holokaustu v naší obci. Zvou na koncert cimbálové hudby, který pořádá obec v příštím týdnu. V
průběhu schůze odpovídají na dotazy v diskuzi.
- p.Švarc M. poukazuje na neutěšený stav nádraží a jeho okolí.
- navržen zájezd do Babiččina údolí u České Skalice – bude projednáno na schůzi výboru.
- dále hovoří p. Radvaniy a pí. Nejdlová o některých problémech v obci, které se postupně řeší v
závislosti na finančních zdrojích.
- pí. Vopatová E. seznámila členskou schůzi s tím, že na internetové stránky budou umisťovány i
fotografie z našich akcí a kdokoliv má právo sdělit, že si nepřeje zveřejňovat fotografie s jeho
podobou. V průběhu schůze nikdo takové přání neměl.
7) Návrhovou komisí předložen návrh na usnesení. Návrh byl schválen a stává se součástí zápisu. Bude
zveřejněn v plném znění na internetových stránkách.
8) Proveden závěr schůze a pokračovala volná zábava v klubovně.
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