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ČERVEN

AKTUÁLNĚ
Pronájem buňky na VT
Zdeslav k provozování
občerstvení
Obec
Čistá
hledá
zájemce
o pronájem buňky za účelem
provozování
občerstvení
na
Veřejném tábořišti Zdeslav na
období
od
1. července
do
31. srpna. V případě zájmu je
možné domluvit pronájem i v
červnu a září. Informace na tel.
603 772 217 p. Beneš nebo
313 54 94 54 obec.

TDO - změna vývozu
jednorázových známek
Firma Becker Bohemia s.r.o.
Kralovice
upozorňuje,
že
známky na jednorázový vývoz
popelnice budou vysypávány
pouze v liché týdny.
K doplnění běžného svozu je
možné využít 120 l pytel, který
zavážete a postavíte např.
k popelnici souseda, který má
týdenní vývoz.
Rovněž firma žádá občany, aby
odpovědně
třídili
odpad
a
plastové láhve sešlapávali.

Mladí hasiči děkují
všem spoluobčanům, kteří ve
středu
11.
5.
zakoupením
kytičky
v podobě
Měsíčku
lékařského podpořili celostátní
akci
nadace
pro
prevenci
civilizačních chorob.
Prodali jsme 250 kvítků a nadaci
Liga proti rakovině jsme předali
5.751,- Kč.

Knihovna
bude uzavřena v době 13. až 20.
června z důvodu dovolené.

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

2011

CENA 6,- Kč

STŘELA JE KRÁSNÁ
typ na výlet
Hluboké, klikaté a tiché údolí řeky Střely, levého přítoku Berounky
(v originále Mže), překvapí svými krásami. Ti, kdož putovali pod
jeho stinnými a lesnatými stráněmí a skalinami, které často nutí
chodce, aby se přebrodili na protější břeh, odnášejí si v duši obrazy
nejhezčí. Neodolají touze a vydají se po čase opět na cestu tímto
půvabným zákoutím naší milé vlasti.
Tento úvod jsem opsal, ale věřím, že jsem tím neporušil autorské
právo, neboť byl napsán v květnu 1932 panem Václavem Širokým
ve „ Vlastivědném sborníku okresu rakovnického s Křivoklátskem a
kralovického s Manětínskem“. Mne již před padesáti lety zaujal tak,
že jsem se do těchto míst mnohokrát podíval. Prošel jsem údolí
Střely od Žlutic až po Plasy, některé úseky i několikrát, ale navštívil
jsem i některá místa nad Žluticemi a od Plas k Liblínu. V souvislosti
s řekou Střelou je nutno navštívit i další místa jako údolí
Manětínského potoka, Mladotice, Odlezké jezero, Žihli s okolím
nebo Nečtiny a Manětín. Popsat podrobně toto údolí a území by
zaplnilo knížku, nehledě na to, že tato knížka byla již napsána.
Proto bych se chtěl v několika pokračováních zaměřit jen na
některá místa.
První z nich je poutní místo SKOKY u Žlutic. Dostat se na toto
místo dnes je trochu komplikované, protože místo bývalé malé
obce s poutním kostelem je ve směru od Žlutic odděleno
vodárenskou nádrží nad přehradou Žlutice a hygienickým pásmem
vodního zdroje. Do této lokality se nejlépe dostanete ve směru od
Bochova, který je na silnici z Prahy do Karlových Varů. Asi tři
kilometry (odbočka označena bílou směrovou tabulí) před
Bochovem ve směru od Prahy je odbočka přes obec Údrč do osady
Polom ( z Bochova asi 7 km). Zde se však již musíte rozhodnout,
zda dále riskovat jízdu autem nebo jít raději pěšky asi dva
kilometry. Polní cesta je zvláště za vlhka rozježděna těžkou
lesnickou technikou. Na kole je možno se do Skoků také dostat po
cyklostezce ze Žlutic nebo od osad Kojkovice nebo Sovolusky na
silnici Bochov – Toužim. Poutní kostel ve Skokách je opravován a
je v majetku církevního řádu premonstrátů v Teplé u Mariánských
Lázní. Byla zde obnovena tradice mariánských poutí, která se bude
letos konat v neděli 3. července 2011. Další doprovodné akce se
připravují na období od 25. června do 27. srpna. O termínech se
můžete informovat na internetu nebo telefonem v klášteře Teplá
čís. 353392691 A ještě jedna zajímavost k tomuto místu. Slyšeli
jste od starších lidí rčení „ panenko skákavá“? Toto vzniklo právě
ve vztahu k tomuto místu a sice původní název „Panna Maria
Skokovská“ - německy „Maria Stock“ bylo časem zkomolováno a
zkracováno, a to jak v českém, tak i v německém jazyce až zbylo
toto dnes již zanikající rčení. Na opačném směru od Žlutic (nyní na
jihovýchod) je velmi nápadná stolová hora
VLADAŘ. Jedná se o bývalou sopku a pokud vystoupáte na horu k
„jezírku“, které za sucha sotva najdete, tak stojíte přímo v kráteru
třetihorní sopky. Vrcholová partie hory je bezodtoková (stejně jako
na Komorní hůrce u Františkových Lázní) a voda se vsahuje
prasklinami v zemské kůře a zpět na povrch se vrací jako minerální
vody v lázních. Výhled do okolí pravděpodobně nesplní vaše
očekávání. Výstup na horu je sice dost strmý, ale poměrně krátký.
Z osad Vladařice nebo Záhořice je to po červené značce KČT asi
jeden a půl kilometru z toho první polovina je mírnější stoupání.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 23. června 2011 od 18:00
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

OBEC INFORMUJE

Oslava MDD
Cestovní kancelář „Vše pro
děti“ nabízí zcela zdarma Cestu
kolem světa.
Odlet 5. 6. mezi 15 až 15,30
z fotbalového hřiště. Během
cesty budou děti plnit úkoly
typické pro navštívené země a
kontinenty. Při přistání – na
závěr cesty si každý vytočí
odměnu na kole štěstí a potom
si opeče buřty.
Všechny děti zvou na ojedinělý
výlet učitelky ZŠ, Spolek žen a
Coufalová.
ČSR - MO Čistá pořádá
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY.
Místo – Velká Závlaha
Dne – 18. června 2011
Zápis – 6,30 až 6,45 hod.
Zahájení – 7,00 hod.
Kategorie:
Děti – zápisné 30,- Kč.
Dospělí – zápisné 50,- Kč.
Občerstvení zajištěno.
Všechno jezdí co kola má
Všichni přátelé pohybu a zábavy
jsou srdečně zváni ve středu 29.
června v 17 hod. na fotbalové
hřiště, kde mohou předvést své
umění v jízdě na čemkoliv.
Drobná
odměna
a
diplom
připraveny.
Coufalová

KAM ZA KULTUROU
Oslavy 110. výročí založení
SDH Zdeslav
se konají 25. června 2011
Program :
10,00 valná hromada
13,30 odpolední program
19,00 taneční zábava (Orion)

Památník bitvy husitských vojsk je na západním svahu hory u
červené značky. Husitská vojska byla roku 1421 na hoře Vladař
obklíčena a situaci vyřešila tak, že naložila několik vozů kamením a
spustila je po svahu dolů. Obrana se rychle přeskupila do směru
„prchajících“ vozů a Žižka odjel se zbytkem vojska druhou stranou
hory. Možná i zde vzniklo rčení „kdo uteče (nebo ujede) ten
vyhraje“..
Za horou Vladař je to již kousek do městečka Chýše a řeka Střela
se zarývá do úzkého kaňonovitého údolí směrem k Rabštejnu nad
Střelou. Ale o tom až někdy příště.
Vopat F.

GRATULACE
Manželům Sodomkovým ke 40. výročí svatby a zároveň k 60.
narozeninám pana Miroslava Sodomka ze Zdeslavi
přejí všechno nejlepší bratr s rodinou

ČARODĚJNICE V ČISTÉ
Mladí hasiči strávili poslední dubnovou noc ve spřátelené obci se
stejným názvem jako je naše, Čistá u Horek. Po tříhodinové cestě
s mezipřistáním v Mělníku nás ubytovali ve školní družině, dali nám
k dispozici dvě učebny, hry, počítač, TV, jídelnu, sociální zařízení a
kuchyň, kde bylo pro nás přichystané občerstvení a večeře.
Největší úspěch však měla velká houpačka v zahradě školy, na
kterou se v podstatě vešlo úplně celé družstvo.
V 19 hod. se před školou sešly děti, ale i dospělí převlečení do
čarodějnických masek. Byly tu k vidění malé čarodějnice,
čarodějové, bludičky a jiná stvoření, která se na pokyn a v
doprovodu hasičů prošla obcí. Naši mladí hasiči v uniformách a
sešikovaní do trojstupu se za mávání obecním praporem zařadili do
průvodu. Cestou jsme míjeli starou hasičárnu, budovu obecního
úřadu s novou hasičárnou, sportovní areál, restauraci Čistá, obchod,
sokolovnu, ke které celé procesí směřovalo. V prostoru za
sokolovnou bylo připraveno velké a malé ohniště, parket, velký
stan a dvě improvizovaná podia. Už během průvodu a potom i u
parketu po nás místní pokukovali a byly slyšet otázky typu „kdo to
je a co je to za děti?“ Před zahájením večerního programu nás
čisťáky představil jejich velitel hasičů a starosta tamním čisťákům a
bylo po tajemství. Zahájení večera se ujala místní děvčata
„čarodějnice“ s tanečním vystoupením na moderní hudbu. Po nich
své ovládání hudebních nástrojů předvedla děvčata ze základní
školy „skupiny SATAM“. Po vystoupeních následovala soutěž Čistá
versus Čistá. Zkuste sníst 25 slaných tyčinek v co nejkratší době,
když se Vám před očima lepá čarodějnice nalévá limonádou!
V jádru vlastně o nic nešlo, protože vyhrát nemohl nikdo jiný než
Čistá, ale ta naše své tyčinky spořádala dřív! Po soutěži se zapálil
velký oheň, malé ohniště pro opékání vuřtů a zahájila se taneční
zábava. K tanci a poslechu nám všem hrála skupina ČIPŘIDO
(čistecký příležitostní divadelní orchestr) a amatérská kapela,
kamarádi z vedlejší obce s názvem Vysertesenato band. Název
kapelník vysvětlil jednoduše. Prý, když na ně budou lidi pokřikovat
název kapely, tak neskončí, ale naopak ještě jednu písničku přidají.
Během večera proběhla i drobná video produkce z dílny místní
akční skupiny. Ve 22 hodin se na rozhořelou vatru přidala
připravená figurína čarodějnice a pak se dětské osazenstvo
rozcházelo domů. Naše děti za doprovodu a příslibu pohádky (DVD)
celkem spokojeně odkráčely do školy. Hudební produkce a samotná
zábava pak pokračovala až do ranních hodin. V neděli ráno, ne
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všem k libosti si děti už od půl sedmé malovaly na tabuli, povídaly, házely a pinkaly míčkem apod. Jsou to děti.
V 7,30 byla na stole snídaně, kterou jsme si z nachystaných surovin (čaj, oplatky, buchty) a s přivezených
buchet a koláčů (od maminek) připravili svépomocí. Během snídaně se na slíbené kafíčko dostavila „teta“ Kamila,
která nás tak trochu měla na starosti a její bratr (kapelník ČIPŘIDA), ten nám odpovídal na různé otázky. V obci
žije cca 600 obyvatel. Škola má omezený provoz, školka (25 dětí) a jen nižší stupeň (14 dětí). Na vyšší stupeň
musí děti dojíždět do nedalekého města Jilemnice. Dvě restaurace, jedna z nic je i pension. Mnoho starších
domů slouží již jen k rekreaci . V obci je rodinná sklářská dílna a podnik z jakousi kovovýrobou (10
zaměstnanců). Jinak se za prací dojíždí … Po snídani jsme se prošli po vsi, bylo se na co koukat. Krásné a
udržované „roubenky“, upravené zahrady (bez plotů), na rybníku vodní, polorozpadlý dům z večerního promítání,
obchod s nanuky a nakonec prohlídka místní hasičské zbrojnice. Dospělé zajímala výstroj a výzbroj JPO a děti
terénní auto, mikrofon, siréna, dodávkové auto, kterým vozí jejich děti na soutěže a jelikož byla v plném proudu
příprava soutěže, tak obléhali i stánek s limonádou a cukrovinkami. Po obědě jsme si sbalili věci a přesunuli se
s materiálem na sportoviště. Našim cílem byl X. ročník prvomájové soutěže pro mladé hasiče o pohár velitele
SDH. Soutěží se v požárním útoku Plamen. Vezli jsme si svoje hadice a stříkačku nám půjčili místní. Na startovní
listině bylo zapsáno 36 družstev. Naše děti šly na start jako čtvrtí v pořadí. Útok se jim povedl i po malé
zaváhání s časem 27,34 jsme do odjezdu (v 15,30) byli v první desítce. Po ukončení pokusu, občerstvení a
dlouhém loučení, jsme se rozjeli k domovu. V Mělníku jsme se zastavili na bagety, nanuky aj. Cesta nám docela
utekla, zpívalo se, vyprávěly vtipy a při vjezdu do Rakovníka nám teta Kamča volala. Po spočítání výsledků Čistá
u Rakovníka obsadila 12 místo. Pro někoho zklamání, ale máme mladé družstvo, teprve se učíme. V půl sedmé
autobus zastavil u hasičárny, kde nás už očekávaly rodiče dětí. Vybalily se věci a materiál. Rozdaly se sladkosti
a upomínkové předměty, které si děti zasloužily za svou representaci hasičů, ale i své obce.
Co říct na závěr? Bylo tam hezky. Vyšlo nám počasí. Starali se o nás. Líbilo se nám.
Za vše hovoří dotaz dětí. „A pojedeme tam na příští čarodějnic zase?“ (bez komentáře)
Chci poděkovat manželům Čihákovým, Kleislovým, p. Marečkovi a Honzovi Rohrovi za hladký průběh a pomoc
při této akci.
Za kolektiv MH V. Schuh

Drobné památky v Čisté
Kříž Václava Gutha
Poloha - Stojí na severovýchodním okraji obce, je součástí plotu u domu čp 277.
Historie
Kříž byl postaven na místě tragédie, smrti Václava Gutha.
Při noční obchůzce ze 6. na 7. září 1872 pronásledoval od kostela sv. Václava
dva podezřelé muže až k rozcestí křekovické cesty a cesty do úvozu u stodoly
č. 147, pronásledovaný vypálil asi ze tří kroků ránu z pistole přímo do obličeje
policajta. Pachatel nebyl zjištěn a dva podezřelí bratři brzy potom odjeli do
Ameriky. Kříž postavil spolek ochotníků v roce 1873 původně na místě, kde
k tragedii došlo v polích a později přenesen na stávající místo (Kronika města
Čisté Eduarda Stanislava 1934-1939?, s. 53; SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko Čistá a
okolí. Okresní muzeum Rakovník 1999., s. 136-137).
Při běžné obchůzce spatřit dva podezřelé muže u kostela sv. Václava a jal se
je pronásledovat, až na zmíněné místo, kde zůstali stát a z bambitky
ze vzdálenosti 3-4 kroků vypálili smrtelnou ránu. Při nastalém zběhu lidí bylo
tělo poškozeného odneseno domů, za okamžitého nářku manželky a dětí.
Poté byl také pitván a vyšetřovány podezřelé osoby, ale pachatel nebyl
zjištěn. Kříž postavili (1872-1873) ochotníci a hudebníci (Kronika města Čistá
1873)
Podle rodinných zápisů rodiny Guthů byl Václav Guth (1832-1872) varhanář a policejní komisař
zastřelen od loupežníků – byl městský radní a policejní komisař a byl také při stříkačkách – byl
pozván k ohni, tam se vyskytli loupežníci a pronásledoval je a byl od nich zastřelen (Zápisky Ferdinand
Gutha a jeho rodiny, strojopis opsal Jaroslav Janata v roce 1972).
Křížek vřazený do plotu zahrádky domu č. p. 277 u východu cesty z Čisté do Křekovic. Žělezný,
ozdobný s postavou Ukřižovaného. Nápis: V těchto místech byl 6 září 1872 zastřelen VÁCLAV GUTH
pol. komisař v Čisté ve věku 40 let. (KORB, Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky
v městě Čisté a okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)
Bednařík jej zmiňuje jako kříž z roku 1872. (BEDNAŘÍK Tomáš, Historické památky Rakovnicka. Raport
Rakovník 1997).
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Bobisudův kříž u železniční trati
Poloha - Stojí asi jeden kilometr severovýchodně od obce, u křižovatky polní cesty do Křekovic
s železniční tratí.
Historie
Kříž u křižovatky dráhy a cesty do Křekovic. Železný kříž na kamenném
podstavci. Nápis na podstavci i na ploškách kříže zmizel. (KORB, Václav, Kříže,
sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí, 1975)
Poblíž místa, kde stará cesta do Křekovic protíná trať, stojí kamenný kříž
Bobisudův, postavený roku 1880. Až do roku 1920 ho udržovali a pečovali o
něj příslušníci rodiny zdejších Bobisudů ze Žatce. (SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko
Čistá a okolí. Okresní muzeum Rakovník 1999., s. 136-137).
Bednařík jej jen zmiňuje. (BEDNAŘÍK Tomáš, Historické památky Rakovnicka. Raport
Rakovník 1997).
Webovou prezentaci najdete na této adrese:
http://drobnepamatkycista.webnode.cz/
Telefonicky lze připomínkovat na tel: 776562186
Daniel Váhala
Poděkování:
Děkuji muzeu Mariánská Týnice za svolení používat jejich materiály.
Použitá literatura a prameny:
Bukačová Irena, Fák Jiří, Paměť krajiny IV, Soupis drobných památek Chříčska a Kožlanska
Bednařík Tomáš, Historické památky Rakovnicka, Raport Rakovník 1997
Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí k 1. červenci 1975
sestavil Václav Korb z Čisté č. 28 – fotoalbum
Sklenář Jaroslav, Městečko Čistá a okolí

ŠKOLA A ŠKOLKA INFORMUJÍ :
Nabídka pracovního místa
ZŠ a MŠ Čistá nabízí pracovní místo asistenta pedagoga na šk. r. 2011/2012 na částečný
pracovní úvazek, bližší informace u p. ředitelky Vopatové tel 313 549428 nebo osobně
v ředitelně školy.

Výlet s překvapením
Ve středu 25. 5. čekal i děti ze školky zvláštní den. Školáci ze školy sbírali starý papír a my školáčci ze školky
jsme se vypravily za dobrodružstvím do lesů směr rybník Kazilka. Počasí nám přálo a tak se nám vesele
putovalo. Dokonce jsme zahlédly i pár zajíců, některé se dva jedinci ze školky pokoušely chytit, leč marně.
Odnesla to rozbitá kolena a díra v tepláčcích.
Kolem 10h za námi to „překvapení“ konečně dorazilo. A překvapeni jsme tedy rozhodně byli. Nejvíce však
Tomášek Tintěra, který nemohl uvěřit svým očím. Přijel za námi totiž jeho „džípovej děda“ a nikdo už mu nijak
jinak neřekl. „Džípovej děda“ přijel ve svém vojenském terénním džípu a ten nás ihned zlákal k prohlídce. Děti
se mohly posadit na sedačku za volant a vůbec si ohmatat džíp ze všech stran. „Džípovej děda“ nám povídal o
autě samotném, ale i o tom, komu patřilo, tedy vojákům a co jsou vlastně zač. Největší nadšení však vypuklo,
když děti zjistily, že je „džípovej děda“ svým džípem sveze a ušetří jim tak kroky na zpáteční cestě. A že to
tedy byla jízda. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a nasedat. „Džípovej děda“ nás provezl kolem Kazilky směrem
k Nové vsi, Vojtovu mlýnu, do alejí a ke školce. Výlet s nezapomenutelným zážitkem byl za námi, ale my věříme,
že si to ještě někdy zopakujeme.
Takže „džípovej dědo“ díky za ochotu a krásný nápad.. a kdo ví, třeba i další dědové a babičky přijdou
s nějakým překvapením.
Bc. Slavěna Čechová
vedoucí učitelka MŠ Čistá

Čarodějné odpoledne
Ve čtvrtek 28.4. se na školním hřišti sletělo několik ježibab a čarodějů ze
dvou oddělení ŠD. A tím začalo „Čarodějné odpoledne“. Nejdříve se
opékalo, míchal se zázračný lektvar a zpívalo se za doprovodu kytary u
ohně. Následně všechny ježibaby musely prokázat, že umí ovládat let na
koštěti, aby mohly dostat osvědčení. Také museli čarodějnice a čarodějové
plnit jednotlivé úkoly na stanovištích, které byly praktické - skok do
bažiny, ručkování nad územím plné pavučin a hadů….. Všem se příjemně
strávené odpoledne moc líbilo a tak si všichni přejeme, aby se tato akce
stala tradicí.
Žáci a vychovatelky ŠD
Více fotografií na http://www.cista-obec.cz/obec-e989/zs-a-ms-cista/skolni-druzina/
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Poděkování
Śkolní akademie je za námi. Děti a žáci ZŠ a MŠ Čistá předvedli svá vystoupení pod vedením paní učitelek. Toto
vše bylo v našich silách připravit. Nedokážeme si však představit realizaci celé akademie bez některých členů
divadelního souboru Tyl, p. Tintěry Petra, Tintěry P. ml.,st., p. Váhaly, Hurta, kteří pomohli s postavením scény,
s ozvučením a osvětlením. Velký podíl má také p. Radek Petržílka, který se staral o hudbu.
Pánové, všem Vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Taková pomoc nebývá vždy samozřejmostí.
Pedagogický sbor a děti a žáci

Úspěchy zdravotnického kroužku
Ve středu 11. května 2011 starší hlídka mladých zdravotníků ve složení: Simona Kosová, Adam Lauber, Mária
Vrabcová, Karolína Brychtová a Karolína Janská reprezentovala naši školu v okresní soutěži Hlídek mladých
zdravotníků.
Ten den bylo krásné počasí a my s dobrou náladou a velkou porcí štěstí jsme soutěžili. Prokazovali jsme
vědomosti a dovednosti získané během školního roku ve zdravotnickém kroužku při poskytování první pomoci.
Ošetřovali jsme tepenné krvácení, popáleninu, otevřenou zlomeninu, uštknutí zmijí, bezvědomí se zástavou
dechu a tepu. Soutěž byla těžká. Kritéria byla přísná, ale nám se vedlo. Výsledková tabule uváděla naši školu na
1. místě. Prožívali jsme velkou radost. 83 bodů nás dělilo od druhého místa. Umístění na první příčce bylo však
zavazující. Postoupili jsme do krajského kola. 25. 5. 2011 jsme reprezentovali okres Rakovník v Kutné Hoře.
Konkurence byla velká. Umístili jsme se na krásném 5. místě a přivezli si domů spoustu zážitků a dalších
zkušeností v poskytování první pomoci.
Děkujeme místní organizaci ČK, která nám každým rokem přispívá finanční částkou na týdenní soustředění
výuky první pomoci ve studijním středisku. Tato podpora přispívá našim úspěchům.
Žáci zdravotnického kroužku základní školy

Z Á P I S č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce Čistá , které se konalo
dne 26. května 2011 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Čistá
Přítomni

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

Omluveni : p. Schuh
Neomluveni : --Zasedání bylo řádně svoláno, jednání řídila starostka obce pí. Čebišová
Ověřovatelé zápisu byli odsouhlaseni přítomnými členy ZO: p. Votroubek, p. Kožíšek
Návrhová komise : p. Rohr, Tajbl
Zapisovatelka : pí. Valigurčinová
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schválení programu.
Kontrola zápisu a usnesení z minulého ZO.
Plnění úkolů z minulých ZO.
Bioplynová stanice – návštěva p. Prokopa
Rozpočtové opatření č. 5/2011.
Schválení závěrečného účtu obce.
Pronájem rybníků v Kůzové.
Smlouva s IP Polná.
Směna částí pozemků v k.ú. Nová Ves u Rakovníka.
Žádost o směnu pozemků v k.ú. Čistá u Rakovníka a k.ú. Křekovice si podal ing. Grabowski.
Prodej bytu v čp. 165/4.
Prodej bytu v čp. 361/5.
Pozemková úprava – souhlas změn, souhlas se směnou pozemků.
Osadní výbor obcí Nová Ves, Kůzová, Smrk a Lhota.
Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. v k.ú. Zdeslav u Rakovníka.
Různé.
Schválení usnesení

Jednání :
1.
Schválení navrženého programu jednání ZO po doplnění bodů 13-15.
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Výsledek hlasování : Pro 12 – 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. 7 provedli p. Štětina a p. Šafránek, oba shodně konstatovali,
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 a podle jejích
připomínek přepracován a předložen zastupitelům ke schválení. P. Votroubek žádá o změnu v bodě e), kdy
žadatelem o byt je manželský pár, aby se bod c) a d) vztahoval jen na jednoho žadatele. Bod bude změněn.
Výsledek hlasování : Pro – 12 – všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s návrhem směrnic na přidělování bytů v obci Čistá.
188/11 – oprava obrubníku u zdravotního střediska trvá, bude provedeno příští týden.
189/11 – květináče, které chtěla obec z Nádražní ulice jako nevyužité přemístit na jiná místa v obci, jsou již
osázené. Jejich nové rozmístění budeme řešit na podzim.

4.

Zasedání ZO navštívil p. Prokop, který žádá o povolení výstavby bioplynové stanice v obci, v areálu Agro Javorna. Vysvětlil způsob výroby elektřiny v bioplynové stanici a zdůraznil přínos pro obce. Několik
pracovních míst, spolupráci s místními zemědělci a daňový přínos, neboť společnost by měla sídlo v obci.
Rovněž zodpověděl dotazy zastupitelů. V současné chvíli potřebuje souhlas obce s umístěním stanice pro
jednání s ČEZ Distribucí a.s.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s umístěním bioplynové stanice na pozemcích v k.ú. Čistá u Rakovníka.
Souhlas se však vydává pouze pro jednání žadatele s ČEZ Distribuce a.s.

5.

Pí. Steinbachová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/11. Kopie je přiložena.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 5/11.

6.

Dále pí. Steinbachová seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce za r. 2010. Zpráva byla vyvěšena
na úřední desce a rovněž ji zastupitelé obdrželi včas k prostudování. Projednání závěrečného účtu se
uzavírá vyjádřením.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se závěrečným účtem Obce Čistá za rok 2010, a to bez výhrad.

7.

Zastupitelé předběžně odsouhlasili pronájem rybníků v Kůzové. Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce od
27.4. do 26.5.2011. Přihlásil se jediný zájemce p. Michal Pešek, který souhlasí s navrhovanou výší pronájmu,
tj. 1.500,- Kč ročně.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s pronájmem rybníků v Kůzové p. Peškovi za částku 1.500,- Kč za rok.

8.

Pí. starostka seznámila zastupitele s tím, že po předložení smlouvy společností IP Izolace Polná s.r.o., se
sešel finanční a kontrolní výbor, který smlouvu prostudoval a finální cena se jevila vyšší než jaká byla
schválena. Po jednání s firmou byla smlouva přepracována a konečná cena snížena o cca 100.000,- Kč.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s podpisem nového znění smlouvy o dílo s IP Izolace Polná s.r.o.

9.

Předběžně odsouhlasená směna 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 byla vyvěšena na úřední desce. V této
době se přihlásil jediný zájemce – manž. Podholovi, kteří se zavazují uhradit i náklady spojené se směnou.
Výsledek hlasování : Pro – 11 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Tajbl, Šafránek, Štětina, Rohr, Mgr. Váhala,
Vopata, ing. Coufal, pí. Vopatová, Kožíšek
Proti – 0
Zdržel se – 1 p. Votroubek
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se směnou uvedených pozemků v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za
podmínek navržených manž. Podholovými.

10.

Žádost o směnu pozemků v k.ú. Křekovice u Rakovníka a v k.ú. Čistá u Rakovníka si podal ing. Grabowski.
Tuto žádost již projednal výbor pro životní prostředí a navrhuje žádost v tomto složení směňovaných
pozemků zamítnout. Současně navrhuje zažádat o provedení pozemkové úpravy v Křekovicích a směnu
pozemků na návsi v Křekovicích řešit zvlášť. Kdo se žádostí souhlasí.
Výsledek hlasování : Pro – 0
Proti – 12 všemi hlasy
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo žádost ing. Grabowského o směnu pozemků zamítá.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá pí. starostce požádat o provedení pozemkové úpravy v Křekovicích.

11.

Prodej bytu v čp. 165/4 bude znovu za stejnou prodejní cenu vyvěšen na úřední desce, zatím se nepřihlásil
žádný zájemce.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí.
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12.

Prodej bytu v čp. 361/5 bude rovněž znovu vyvěšen na úřední desce, neboť ani zde se žádný zájemce
nepřihlásil. Pí. starostka však navrhuje snížit zde prodejní cenu na 500.000,- Kč.
Výsledek hlasování : Pro – 11 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Tajbl, Šafránek, Štětina, Rohr, Mgr. Váhala,
Vopata, ing. Coufal, pí. Vopatová, Kožíšek
Proti – 1 p. Votroubek
Zdržel se - 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se snížením min. prodejní ceny bytu v čp.361/5 na částku 500.000,- Kč.

13.

a) pí. starostka seznámila zastupitele a projednali změny v plánech společných zařízení v rámci KPÚ v k.ú.
Čistá a k.ú. Zdeslav u Rakovníka, které vyplynuly z úprav návrhů nového uspořádání pozemků v důsledku
řešení námitek a připomínek vlastníků.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se změnou v plánech společných zařízení KPÚ v k.ú. Čistá a k.ú.
Zdeslav u Rakovníka, dle přílohy č. 1.
b) dále požádala o souhlas zastupitelstva se směnou pozemků v areálu ZD Agro Javorna Čistá o celkové
výměře 6413 m2 za pozemky vlastníka o stejné výměře v orné půdě umístěné dle dohody obou vlastníků.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemků o celkové výměře 6413 m2 v areálu ZD Agro
Javorna Čistá za pozemky vlastníka o stejné výměře dle dohody.

14.

Pí. starostka informovala zastupitele o rozhodnutí obcí Nová Ves, Kůzová, Smrk a Lhota zřídit osadní výbor.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se zřízením osadního výboru pro obce Nová Ves, Kůzová, Smrk a Lhota.
Občané navrhují pětičlenný výbor ve složení p. Přibík, sl. Seifertová, p. Hřebeček, p. Šála a pí. Marečková.
Výsledek hlasování : Pro – 11 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Šafránek, Štětina, Rohr, Vopata, Mgr. Váhala,
ing. Coufal, pí. Vopatová, Kožíšek, Votroubek
Proti – 0
Zdržel se – 1 p. Tajbl
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s pětičlenným osadním výborem.
Na předsedu je navržen p. Přibík.
Výsledek hlasování : Pro – 11 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Šafránek, Štětina, Rohr, Vopata, Mgr. Váhala,
ing. Coufal, pí. Vopatová, Kožíšek, Votroubek
Proti – 0
Zdržel se – 1 p. Tajbl
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se zvolením p. Přibíka předsedou osadního výboru.

15.

Pí. starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o zřízení věcného břemene č. IE-12- 6002598/1 s firmou
ČEZ Distribuce a.s. v obci Zdeslav.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene.

16.

Různé:
- pí. starostka informovala zastupitele se zprávami z provedených kontrol na obecním úřadě. Jednalo se o
kontrolu matriky, kontrolu ČIŽP a kontrolu z úřadu práce na VPP. Všechny proběhly bez závad.
Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
- dále seznámila zastupitele s nabídkou firmy Apsida na prezentaci obce v časopise Cestujeme po
Čechách. V současné době je obec prezentována v časopise mikroregionu Cesty městy, což je
považováno za dostatečnou prezentaci.
- obec obdržela oznámení o přidělení dotace na opravu drobných sakrálních staveb ve výši 183.820,- Kč.
Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
obec přispěla na mysliveckou soutěž Zlatá srnčí trofej – 1.000,- Kč.
Mgr. Tintěra přednesl žádost občana ze Žatecké ulice o instalaci retardérů, neboť někteří spoluobčané
nerespektují zákazu průjezdu ulice.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá provést instalaci retardéru v Žatecké ulici.
dále Mgr. Tintěra informoval, že na www. stránkách obce je nová sekce – turista.
rovněž informoval, že kulturní výbor se na své schůzce rozhodl, že se obec v příštím roce pokusí
zrealizovat obecní ples.
p. Tajbl se dotazoval, co se bude dělat s děravými okapy na ZŠ. Protože není možné přesně opravu
nacenit, zadáme ji jako havarijní stav.
Mgr. Váhala požádal o pověření obce k přístupu do místních památek, aby mohl využít památkový
dohled k určení jaké památky, v jakém rozsahu a jak opravit. Pověření dostane.
Mgr. Váhala sděluje, že bez ohledu na souhlas, či nesouhlas s přednesenou záležitostí přednáší veškeré
podněty občanů. Jedním z podnětů občanů je návrh, aby se zakázky obce zadávaly prostřednictvím
internetu. Zastupitelé zastávají názor, že současné zadávání zakázek je dostačující. Zakázky malého
rozsahu stačí zadat přímo (podporujeme místní firmy) a u zakázek většího rozsahu je povinnost
zveřejnit je na internetu, což obec dělá. Pokud bude v budoucnu nějaká zakázka k tomuto vhodná, je
možné tuto metodu zadávání vyzkoušet.
Mgr. Váhala dále z podnětu spoluobčanů, s kterým se ztotožňuje, navrhuje, aby se přemýšlelo nad tím,
zda-li by se v rámci projektu oprav památníku obětem I. a II. světové války, a k němu navazující
budoucí poznávací stezky a sběrného informačního projektu žáků Základní školy, nemělo pamatovat
také na oběti komunismu v naší obci a to v návaznosti podobným způsobem. Např. vytvořením dalšího
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17.

památníku, či desky. V reakci na to někteří zastupitelé konstatovali nutnost tuto záležitost historicky
posoudit a vyjádřili další připomínky.
Mgr. Váhala se rovněž dotázal, zda již někdo navrhl plakáty na udělené granty. Pí. starostka navrhla
utvořit plakátky, které zalaminujeme, na obci.
poslední dotaz Mgr. Váhaly se týkal opravené střechy nad školními šatnami. Střecha byla předána a
oprava byla provedena precizně.
pí. Helebrantová se dotazovala na postavení stojanů na sušení hadic, které se řeší již dva roky.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá p. Vopatovi vyřešení sušení hasičských hadic.
p. Votroubek se dotazoval, jak reagovala společnost Javornice v.o.s. na stanovený nájem 50.000,- Kč.
O tomto budeme ještě jednat, neboť společnost žádá o ponížení nájmu.
p. Štětina poděkoval za čistecké občany za úpravu náměstí a ustavení nových laviček.

Schválení usnesení ZO.
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s usnesením.

U S N E S E N Í k zápisu č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 26. května 2011.

ZO

souhlasí:

190/11 - s navrženým programem jednání.
191/11 - s návrhem směrnic pro přidělování bytů v obci Čistá.
192/11 - s umístěním bioplynové stanice na pozemcích k.ú. Čistá u Rakovníka pro potřeby jednání
s ČEZ Distribuce a.s.
193/11 - s provedeným rozpočtovým opatřením č. 5/11.
194/11 - se závěrečným účtem Obce Čistá, a to bez výhrad.
195/11 - souhlasí s pronájmem rybníků v Kůzové p. Peškovi M. za částku 1.500,- Kč/ročně.
196/11 - s podpisem nového znění smlouvy s IP Izolace Polná s.r.o.
197/11 - 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 s tím, že Podholovi uhradí veškeré náklady spojené se smenou.
198/11 - se snížením prodejní ceny za byt v čp. 361/5 na 500.000,- Kč.
199/11 - se změnou v plánech společných zařízení v rámci KPÚ v k.ú. Čistá a k.ú. Zdeslav u
Rakovníka, dle přílohy č. 1.
200/11 - se směnou pozemků v areálu ZD Agro Javorna Čistá o celkové výměře 6413 m2 za
pozemky vlastníka o stejné výměře v orné půdě umístěné dle dohody obou vlastníků.
199/11 - s provedenou pozemkovou úpravou v lokalitě Čistá u Rakovníka.
200/11 - se směnou pozemků v areálu ZD Agro Javorna Čistá.
201/11 - se zřízením osadního výboru pro obce Nová Ves, Kůzová, Smrk a Lhota.
202/11 - s pětičlenným osadním výborem.
203/11 - se zvolením p. Přibíka předsedou osadního výboru.
204/11 - s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene v obci Zdeslav.
ZO

bere

na

vědomí:

205/11 - informaci o novém zveřejnění prodeje bytu v čp. 165/4.
206/11 - informaci o výsledku kontrol – matriční, ČIŽP a z úřadu práce, provedených na obecním
úřadě.
207/11 - o nabídce firmy Apsida na prezentaci obce v časopise Cestujeme po Čechách.
ZO

ukládá:

208/11 - požádat o provedení pozemkové úpravy v obci Křekovice u Rakovníka.
zodpovídá : pí. Čebišová
termín : do příštího zasedání ZO
209/11 - provést instalaci retardérů v Žatecké ulici.
zodpovídá : p. Čebišová
termín : do 30. června 2011
210/11 - vyřešit stojany na sušení hasičských hadic.
zodpovídá : p. Vopata
termín : do 30. června 2011
ZO

zamítá:

211/11 - směnu pozemků p. Grabowskému v obci Čistá a Křekovice.
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