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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
ČERVENEC

AKTUÁLNĚ
PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Chtěli bychom poděkovat všem
dobrovolným hasičům, kteří se
ve dnech 5. – 7. 6. podíleli na
úklidu
po
povodních
v
Řevnicích.
PODĚKOVÁNÍ
MO ČČK děkuje spoluobčanům
za zapůjčení histor. materiálů.
MO ČČK také nakoupila za
1000,- Kč čistící prostředky,
které vojáci rak. 152. ženijního
praporu odvezli do regionu
Český
Brod
postiženého
povodněmi.
Zd. Stárková, předsedkyně ČČK

OBEC INFORMUJE
POPLATEK TDO ZA II. POL.
Poplatek TDO za druhé pololetí
byl splatný 30. června. Pokud
nebudete mít nádobu na odpad
označenu
druhou
polovinou
známky, nebude Vám odpad
vyvezen.
VYSAZOVÁNÍ
STROMŮ
NA
VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Žádáme občany, aby svévolně
nevysazovali jakékoliv dřeviny
na veřejném prostranství obce.
Vzrostlé dřeviny vysazené bez
znalosti uložení vodovodní a
kanalizační sítě mohou svými
kořeny vedení vody a kanalizace
poničit.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se v červenci nekoná a
uskuteční se až v srpnu.

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

2013

CENA 6,- Kč

VESNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ROKU 2013
Vážení spoluobčané,
jak jsme Vás již v květnovém zpravodaji informovali, naše obec se
letos poprvé přihlásila do soutěže Vesnice roku, kterou pro letošní rok
vyhlásili Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Přihlášku jsme
zaslali až po poradě a odsouhlasení všech zástupců spolků, sdružení či
jiných subjektů, které spolkový život v obci tvoří. Dne 30. dubna 2013
byla Ministerstvu pro místní rozvoj ČR – doručena naše přihláška.
Postupně jsme se s jednotlivými spolky připravovali na návštěvu
krajské hodnotící komise. Připravovali jsme se tak, jak jsme v naší obci
zvyklí při různých příležitostech (např. výročí obce, pouť atd.)
prezentovat činnost jednotlivých spolků.
Dne 11. 6. 2013 nás v 17.00 hodin navštívila deseti členná krajská
hodnotící komise. Společně s místostarostou obce jsme komisi přivítali
před budovou radnice, vzájemně jsme se představili a poté
předsedkyně hodnotící komise zahájila 120 minutový časový prostor
pro představení naší obce. Zpočátku jsem si myslela, že 120 minut je
dostatečně dlouhý čas na to, abychom představili vše co bylo pro
komisi připraveno. Bohužel se postupně ukázalo, že je to strašně málo
času. Na poslední chvíli jsme museli požádat zástupce sportovců, aby
se ze sportovního areálu rychle přesunuli k základní škole. Po 120
minutách předsedkyně komise ukončila prezenci obce, komise se se
všemi rozloučila a ukončila návštěvu. Mrzelo mě, že jsme nestihli
prohlídku muzea Čistecka, radnice, okolních obcí atd. Ale na druhou
stranu jsem měla nejen já, ale i všichni zúčastnění dobrý pocit ze všech
členů komise a z celé atmosféry.
V pondělí 24.6. jsem v odpoledních hodinách dostala pozvánku na
tiskovou konferenci hejtmana Středočeského kraje, kde budou
vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice Středočeského kraje roku 2013.
V pozvánce bylo napsáno, že jsme jedna z oceněných obcí. Následující
den jsem se zúčastnila tiskové konference, kde došlo k vyhlášení
výsledků. Tiskové konference se kromě hejtmana a mluvčí
středočeského kraje zúčastnili i někteří členové hodnotící komise a
zástupci 17 přihlášených obcí. Postupně byla vyhlášena jednotlivá
ocenění a nakonec to hlavní Zlatá stuha pro vítěznou obec a titul
Vesnice Středočeského kraje roku 2013 pro Obec Čistá. Toto ocenění je
ocenění Vás všech. Všech občanů, spolků, sdružení a všech subjektů na
území působících.
Nyní nás čeká 13. července od 14.00 hodin v kulturním domě
slavnostní vyhodnocení soutěže Vesnice Středočeského kraje roku
2013. Této akce se zúčastní zástupci vyhlašovatelů, zástupci
spoluvyhlašovatelů, hejtman Středočeského kraje, senátoři, zástupci
soutěžících obcí a další hosté. Tímto bych Vás osobně ráda pozvala na
tuto slavnostní akci.
Vážení občané, titul Vesnice Středočeského kraje na rok 2013 je pro
nás zároveň velice zavazující, neboť budeme Středočeský kraj
reprezentovat v celostátním kole Vesnice roku. První týden v září nás
navštíví opět hodnotící komise, tentokrát bude náš časový prostor
dvojnásobný tj. 4 hodiny. Představíme obec stejným způsobem, jen
bude více prostoru pro všechny spolky a sdružení, prohlídku obce a
jejích částí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílí na aktivním
společenském a spolkovém životě v naší obci a všem kdo tento život
v obci podporují a pomáhají rozvíjet, všem, kteří naší obec podporují
jakýmkoliv způsobem.
Blanka Čebišová, starostka obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučení s deváťáky

JUBILANTI

V pátek 28. června se v obřadní síni obecního úřadu konalo
slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku základní školy.
Žákům bylo třídní paní učitelkou, Mgr. Lauberovou, předáno
vysvědčení.
Všichni, kteří měli vyznamenání, a také ti, kteří pracovali na
projektu „Obnova památníku obětem válek“ dostali odměnou za
svou práci knihu s věnováním paní starostky.
Nakonec se paní starostka, paní ředitelka i paní učitelka se všemi
žáky rozloučily a popřály jim hodně štěstí jak v dalším studiu, tak
v osobním životě.

65 let
Turek Miloslav, Čistá
Říha Josef, Nová Ves
Krejzová Věra, Čistá
Tintěra Petr, Čistá
Brychta Karel, Čistá
80 let
Teršl Josef, Čistá
82 let
Rafaelová, Jaroslava, Smrk
Fialová Emilie, Čistá
88 let
Sklenářová Miluše, Čistá

S naší základní školou se loučili tito žáci :

Michal Kopta, Michal Pešek, Ondřej Krása, Lukáš
Sodomek, Pavel Tintěra, Jiří Votroubek, Jiří Železný,
Tereza Jandová, Karolína Janská, Klára Loudová,
Nikola Malcová, Jiřina Pešková
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Slavnostní rozloučení s předškoláky
Na vědomost se dává, že námořníci z MŠ Čistá dopluli do svého cíle, a proto je čekalo náležité
rozloučení s mateřskou školou. A jak je v MŠ již zvykem, i na tyto malé námořníčky čekalo přespávání
v MŠ. Ale to bychom předbíhali, protože zážitků bylo ten den daleko více.
V pátek 28. 6. 2013 byl pro spoustu dětí ten poslední v mateřské či základní škole, ale pro naše malé
námořníky to neplatilo. Po 15h se začali v MŠ scházet rodiče předškoláčků, babičky i dědečkové, aby se
spolu s paní starostkou Blankou Čebišovou, paní ředitelkou Mgr. Boženou Vopatovou, učitelkami MŠ a
paní školnicí slavnostně rozloučili s malými předškoláky a přihlíželi aktu pasování na školáčka. Pasování,
předání dárečků, přípitek, proslovy a společná písnička proběhly a po rozloučení se s rodiči, jsme se
s námořníky převlékly do námořnických triček a vyrazily po stopách strašného piráta Modroočka. Ten
nás dovedl až k Blackému moři, kde si zakopal velký poklad (zlaté čokoládové mince, prstýnky,
tetovačky, nafukovací balonky). Ten byl však našimi dětmi objeven a také starodávné mapy, podle
kterých jsme se s pomocí kapitána Pavla vydaly na širé moře. Děti se tak mohly podívat do Pirátské
zátoky nebo Zátoky žraloků. A protože námořníci mají neustále hlad, na břehu jim lodní kuchařka
Renata rozdělala oheň a opékání buřtíku mohlo začít. Do MŠ jsme se dostaly až v 20:30h, přesto ještě
děti měly dostatek sil si zadiscotančit, jiné se posilovaly pochoutkami připravenými od maminek.
Postupně jsme se však vysprchovaly a v 21:30h jsme se všichni zavrtaly do postýlek a z teplého pelíšku
sledovaly pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Do úplného konce viděla pohádku celá námořnická posádka.
Po náročném dnu v 23:30h jsme se všichni odebrali k zaslouženému odpočinku. Ráno po snídani se děti
(i když neradi) rozešly do svých domovů vstříc novým prázdninovým dobrodružstvím.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na tomto rozloučení s dětmi podíleli. Nejprve
maminkám za občerstvení pro děti, paní starostce a paní ředitelce za dárečky pro děti a MO ČRS Čistá
za zapůjčení loďky. Jedno velké dík patří Tintěrovým (Ilonce, Pavlovi ml., Jiřince st. a Pavlovi st.) za
perfektně připravené odpoledne – stopovačka, hledání pokladu, svezení na lodičce a opékání buřtíků.
Díky Vám budou mít malí námořníci na co vzpomínat.
Děkuji. Slavěna
Čechová, vedoucí učitelka MŠ Čistá

Čistecká Anenská pouť 2013
Letošní oslavy Anenské pouti budou zahájeny v pátek 26.7. a již tradičně budou patřit večernímu
koncertu s posezením na náměstí Václavském, kde bude od 18:00 hodin hrát čistecká kapela NEJDEM a
od 20:00 hodin pak vokálně instrumentální kapela ÚŽAS.
V sobotu 27.7. bude od 9:00 do 15:00 hodin na náměstí Václavském bohatý jarmark s hudbou a
pouťovým programem. Pro děti budou uspořádány různé soutěže. Po celou dobu bude otevřeno Muzeum
Čistecka. Na hřišti TJ Čistá bude probíhat od 9:00 hodin pouťový fotbalový turnaj a od 20:00 hodin se
tady koná taneční zábava pod širým nebem.
Neděle 28.7. bude v dopoledních hodinách patřit mši v kapli Sv. Anny, poté proběhne malá přednáška o
historii a nedělní odpoledne bude celé v režii čisteckých sportovců. Ve 13:00 hodin začne fotbalový
turnaj starých gard a současně bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba CHEZNOVANKA.
Více na plakátech a na internetových stránkách obce Čistá.

Milí kamarádi a příznivci prázdninových hrátek
i letošní prázdniny se nudit nebudeme a pěkně si společně zařádí
Čeká nás. Velká prázdninová stopovačka.
A to v týdnu od 22. - 26. 7. 2013
Termín bude upřesněn, proto sledujte další plakáty na obvyklých místech.
Těší se na Vás Katka a Věnka
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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. Testy připravila společnost
KALIBRO. Testováním prošli žáci 3.,5. a 9. ročníku. Vyhodnocené testy nám umožňují porovnání se
školami venkovského a městského typu.
Soubor testovaných čítá v průměru od 3000 až 4200 žáků ze 150 až 300 škol České republiky.
Vyhodnocené testy byly zpět zaslány škole. Učitelé s materiály v dalších hodinách pracují.

Výsledky testů Kalibro 2012/2013
9. ročník

Počet
respondentů
2 195
2 151
1 570

Český jazyk
Matematika
Humanitní
základ
Přírodovědný 1 583
základ
943
Ekonomie

9.r. %
60,4
61,1
57,1

Vesnice
%
67,1
49,2
59,7

Malá
města%
67,8
51,3
58,9

Velká
města%
68
50,8
59,7

Výsledek%
( vesnice)
- 6,7
+11,9
-2,6

51,6

56,3

57,1

56,8

-4,7

71,8

59,6

58,1

62,7

+12,2

5.r. %
83,2
72,8
80,2

Vesnice
%
65,9
47
67,3

Malá
města%
67,1
48,2
67,1

Velká
města%
69,1
53,1
71,1

Výsledek%
(vesnice)
+17,3
+25,8
+12,9

88,7

63

62,1

64,2

+25,9

72,5

64,5

64,9

69,7

+8

3.r. %

Vesnice
%
69,6
57
67

Malá
města%
70
59,6
69,8

Velká
města%
75,2
65,8
73,9

Výsledek%
(vesnice)
+5%
+3,2%
+2,3%

5. ročník

Počet
respondentů
4 136
3 004
2 873

Český jazyk
Matematika
Humanitní
základ
Přírodovědný 2 949
základ
3 573
Anglický
jazyk
3.ročník

Český jazyk
Matematika
Prvouka

Počet
respondentů
2 310
2 280
1 746

74,6
60,2
69,3

Jak dopadl sběr starého papíru?
I v tomto školním roce se sběr vydařil. V průběhu roku zakončeném školním projektem Ochrana
životního prostředí jsme sebrali a odevzdali 8 920 kg. Tímto množstvím se můžeme pochlubit díky Vám
spoluobčanům, kteří na nás myslíte a průběžně svázaný starý papír přinášíte ke vchodu do školy. Škola
si vydělala částku 12 934,-Kč.
Starý papír budeme sbírat stále. Zaregistrovali jsme se opět na nový školní rok 2013/2014.
B. Vopatová, ředitelka školy
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1000,-Kč ze sběru na povodně
Na základě výzvy v Rakovnickém deníku jsme se rozhodli, že za tuto částku nakoupíme úklidové
prostředky a pitnou vodu pro oblasti postižené povodněmi. Ve spolupráci s místním ČK potřebné věci
byly zavezeny k vojákům ženijního praporu v Rakovníku a odtud předány starostům oblasti Českého
Brodu. Úklidové prostředky od nás přebíral bývalý žák naší školy Jaroslav Suchý, voják ženijního
praporu v Rakovníku.
B. Vopatová, ředitelka školy

Červencové pranostiky
Déšť na Prokopa, zmokne každá kopa.
Svatý Prokop, zelí okop!
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Prší-li na svatou Markétu, opadávají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví.
Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce.
Z které strany svatý Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
V červenci déšť jak žravý jed modrý na pohance kazí květ, proto vzácný bývá v oulech med.
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
Červenec
Přichází červenec, první prázdninový měsíc. Říkávalo se, že jeho jméno snad pochází od červů, ale
všude kolem dozrává spousta sladkého letního ovoce, které je také červené – z třešní si uděláme
náušnice, od šťávy lesních malin budeme zmazaní až za ušima a lesní jahody si přineseme domů
navlečené na dlouhém stéblu trávy. Jen si musíme dát pozor na vosy, které se hrozně rády motají
kolem. A červené růže kvetou o sto šest, takže v tomhle měsíci se nám připomíná i spousta příjemných
věcí.
Sv. Prokop
Úroda na polích začíná zlátnout a svátek slaví svatý Prokop. Prokop se narodil kolem roku 970 v
Chotouni na zemanské tvrzi jako syn jakéhosi Víta a Boženy. Nabyl výborného vzdělání na slovanské
škole na Vyšehradě, stal se knězem a se svou manželkou měl syna Jimrama. Později se rozhodl pro
poustevnický život a po vyvraždění Slavníkovců žil, zřejmě po období stráveném též v benediktinském
klášteře na Břevnově, v jeskyni v Dalejích u Jinonic. Zde prý Prokop sepsal evangeliář, který se údajně
dostal do Francie, kde na něj skládali přísahu francouzští králové. Posléze se Prokop přesunul do
Posázaví, kde praktikoval asketický život a pracoval – mýtil les a obdělával takto získanou půdu.
Legenda praví, že jej okolní lidé spatřili orat s ďáblem zapřaženým do pluhu a popoháněným křížem
(zřejmě se jedná o místní vysvětlení brázdy mezi Chotouní a Sázavou).
S pomocí knížete Oldřicha vznikla postupně kolem Prokopovy poustevny mnišská osada obydlená
učedníky, kteří chtěli žít stejně jako on. Prokop se posléze stal prvním opatem kláštera, kterému velmi
vypomáhal též Oldřichův nástupce Břetislav. Sázavský klášter, který převzal řeholi otce západního
mnišství, sv. Benedikta, byl jedním z posledních míst v Čechách, kde se provozovala liturgie ve
staroslověnštině a pěstovala staroslověnská vzdělanost obecně. Zřejmě krátce po jeho smrti v roce
1053 byla napsána první staroslověnská prokopská legenda.
Roku 1204 byl Prokop kanonizován papežem Inocencem III., a to jako první Čech, který byl za svatého
prohlášen papežem. Je uctíván jako jeden z českých zemských patronů. Roku 1588 byly Prokopovy
ostatky přeneseny do Prahy a uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě.
Žně
Žně bývaly velkým svátkem pro celou ves. Každý, kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy, pomáhal na poli.
Pole plné zlatavých klasů se brzy zaplnilo zpěvem ženců a vazaček.
Říkávalo se, že na polích žijí různá strašidla a tajemné bytosti. Žithola chytal nezbedníky, kteří si hráli
na poli a natloukal jim do zadečků hřebíky a cvočky. Pole hlídal také obilný mužíček, skřítek v třírohém
klobouku a v pravé poledne chodila Polednice a odnášela zlobivé děti v pytli.
Vyprávělo se také, že polní bytosti při svých nočních divokých rejích ušlapávají v obilí kruhy, které když
lidé ráno našli, nedokázali si je vysvětlit jinak. Věřili také, že když se všechna pole pokosí, zůstane polní
strašidlo skryto v posledním snopu nebo klásku, který při sklizni zůstane a někde proto nechávali tyto
klasy na poli.
Svatá Markéta vede žence do žita, říká stará pranostika. Po celoroční namáhavé práci začínala sklizeň
obilí. Ženci pokosili zralé klasy srpem nebo kosou, ženy je svázaly do snopů a postavily z nich na poli
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panáky. Obilí se několik dní dosoušelo a potom se snopy odvážely do stodoly na žebřiňáku. Na úrodě
záviselo přežití lidí i hospodářských zvířat přes zimu. Když se sklidil poslední klásek a žně skončily,
slavily se dožínky. Z klasů a polních květů upletli dožínkový věnec a ten se potom v průvodu ženců, za
velkého jásotu, odvezl do stavení na vrcholu poslední fůry. Nejkrásnějším dívka z vesnice ozdobená
polním kvítím, jej slavnostně předala hospodáři.
Pane hospodáři, už jsme vyhráli,
už jsme vám všechno obilí požali.
žitečko, ječmen, pšeničku, oves
nebudem žíti celý rok od dnes.
Věnec v sobě spojoval magickou sílu kruhu a rostlin a přikládala se mu ochranná moc. Zůstával ve
stavení až do příštího setí. Při slavnostním obřadu poděkovala chasa hospodáři a potom ženci prosili o
odměnu za vykonanou práci. Dostávali peníze a vdolky z první čerstvě semleté mouky. Slavnost
končívala hodováním a tancovačkou.
Když skončily všechny polní práce, obilí se mlátilo a mlelo do pozdního podzimu, někdy až do zimy.
Několik snopů se položilo na mlat, kde do něj v zadaném rytmu mlatci lehce bušili cepy. Cep je
zemědělské náčiní, skládá se z dlouhé násady, na které visí štíhlé zakulacené polínko, kterým se
houpavým pohybem mlátí obilí. Tím se odděluje zrno od slámy. Zrní se potom vozilo do mlýna, kde
z něho umleli mouku, kterou si zase každý v pytlích odvezl domů. Mlýn byl postaven na řece nebo u
rybníka a tekoucí voda poháněla mlýnské kolo. Mlelo se tu obilí z celého širého kraje. Mlynář býval
v obci velmi vážení osoba. Podobně jako ve mlýně bývala vodou poháněna i pila, na které se řezalo
dřevo.
Červencový nápad pro děti

Dožínkový věnec

Pomůcky: drát o tloušťce 2mm a délce 90cm, sláma, klasy pšenice a ovsa, provázek
Postup:
Drát stočíme do kruhu (jako formu můžeme použít např. kbelík nebo hrnec) a spojíme zatočením obou
konců. Na takto zhotovený kruh začneme provázkem nebo slabým drátkem připevňovat vymlácenou
slámu. Začneme v místě, kde je drát spojený, a postupně ji přidáváme po celém obvodu. Měl by nám
vzniknout věnec o tloušťce asi 3cm. Na něj začneme postupně pokládat klasy nejen pšenice, ale pro
barevnost můžeme použít i oves nebo ječmen. Klasy rozprostřeme po obvodu věnce a pomocí provázku
je těsně pod klasem přivážeme k věnci. Při kladení a připevňování dalších klasů dbáme na to, abychom
jimi skryly provázek, použitý k upevnění předchozích klasů. Pokud je věnec určen na zeď, není potřeba
jej zdobit z obou stran.
Červencový recept našich (pra) babiček
Staročeský pecen
Suroviny:
0,5kg hladké mouky, 42g droždí, půl lžíce cukru, půl šálku teplé vody, půl lžíce
polohrubé mouky, lžička soli, lžička drceného kmínu, špetka fenyklu, špetka anýzu,
špetka koriandru, půl lžíce octa, 1 vařená brambora, 150ml vody
Do misky nalijeme vlažnou vodu, cukr, trochu mouky a droždí. Vše smícháme a dáme na teplé místo.
Mezitím co se bude tvořit kvásek, připravíme nastrouhanou bramboru, mouku a koření. Poté přidáme
kvásek, vodu a vypracujeme těsto, které přikryjeme a dáme na teplé místo, kde je necháme asi 1
hodinu kynout. Po vykynutí vyválíme bochník, který necháme opět krátce vykynout. Potřeme jej slanou
vodou a posypeme drceným kmínem. Vložíme jej do rozpálené trouby (200C). Po několika minutách
teplotu zmírníme a pečeme ještě 45-60 minut. Po upečení opět potřeme slanou vodou a necháme
vychladnout.

převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce, Zuzany Kovaříkové
Pranostiky rokem krok za krokem a Kláry Trnkové Trnkův špalíček
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U S N E S E N Í k zápisu č. 31
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 27. června 2013.

ZO

souhlasí:

672/13
673/13
674/13
675/13

-

676/13 677/13 678/13 679/13 680/13 681/13 -

ZO

a schvaluje navržený program jednání.
se závěrečným účtem obce Čistá za rok 2012, a to bez výhrad.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/13.
a schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek na zhotovitele projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ a MŠ v obci Čistá a souhlasí s podpisem smlouvy s firmou Král PM Centrum s.r.o. ve
výši 8,151.776,- Kč.
s pronájmem části pozemku parc.č. 519/1 v Čisté u Rakovníka p. R. za částku 5,Kč/m2 stanovenou cenovým věstníkem ministerstva.
předběžně s prodejem části pozemku parc.č. 85 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka (cca 35
m2) za minimální částku 100,- Kč/m2.
a schvaluje předložený Statut měsíčníku občanů Čistecka Čistecký zpravodaj.
a schvaluje předložený ceník reklamního prostoru v měsíčníku Čistecký zpravodaj.
předběžně se směnou části pozemku parc.č. 138/8 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka za část
pozemku parc.č. 12/9 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka (cca 281 m2).
s prodloužením termínu odkupu bytové jednotky č. 126/1 v čp. 126 manž. M. do 30. 9.
2013.

bere

na

vědomí:

682/13 - informaci o možnosti úvěru od ČS a.s. na akci Obnova hřbitova a naučná stezka okolo
obce ve výši slíbené dotace.
683/13 - vyvěšení nabídky pronájmu bytu č. 166/1 v čp. 166 v Čisté po provedených opravách
za minimální nájemné 2.500,- Kč.
684/13 - opětovné vyvěšení nabídky prodeje bytu č. 126/2 v čp. 126 v Čisté na úřední desce.
685/13 - žádost o odvodnění cesty ve Zdeslavi.
686/13 - poděkování Občanského sdružení BabyBox pro odložené dětí za finanční příspěvek.
687/13 - zamítnutí dotace z fondu Podpory hejtmana na hasičskou techniku.
688/13 - kalkulaci firmy Ekostar s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na obnovu rybníka
v Nové Vsi za částku 42.000,- Kč bez DPH.
689/13 - žádost MO ČRS o zlegalizování adresy sídla organizace na adrese Čistá čp. 1.

ZO

ukládá :

690/13 - provést místní šetření na obecních pozemcích v k.ú. Čistá u Rakovník, o jejichž prodej
si požádala pí. P. a p. V.
zodpovídá : komise pro ŽP
termín : do příštího zasedání ZO
691/13 - provést místní šetření na pozemcích směněných s ing. G. v Křekovicích, kde
jmenovaný požaduje ořezání větví lesního porostu zasahujícího na jeho pozemky.
zodpovídá : komise pro ŽP
termín : do příštího zasedání ZO

Zápis z členské schůze ČSZP ze dne 25. 5. 2013

1)

Schůzi zahájil a řídil člen výboru p. F. Vopat, který přivítal přítomné členy a hosty.
Přítomní hosté : pí. Šindelářová za Svaz zdravotně postižených Rakovník
pí. Knoblochová ze ZO-SZP Rakovník
p. Richter za služby „CESTÍK“
Z pozvaných hostů se omluvila pí. Čebišová - starostka obce, která pověřila členku
zastupitelstva pí. E. Vopatovou odpovídat na dotazy ohledně zastupitelstva obce. Pí. Pešková
pracovnice pečovatelské služby.
Bylo vzpomenuto členů sdružení, kteří v uplynulém období zemřeli. Byl to p. Balicz a pí.
Konášková.

2)

Byly ustaveny pracovní komise a to na návrh výboru sdružení volební komise ve složení p.
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Macháček, p. Vyčítal a p. Gajdoš. Návrhová komise byla ustavena ve složení pí. Tesařová,
pí.Vilímová a p. Wágner.
Dále byl schválen program schůze tak, jak byl uveden na pozvánce.
3)

Zprávu o činnosti výboru sdružení od poslední členské schůze sdružení, která obsahuje i výčet akcí,
které sdružení za minulý rok a počátek letošního roku pořádalo předložila schůzi předsedkyně
sdružení pí. Eva Vopatová. Zpráva v plném znění je přiložena k originálu zápisu.

4)

Zprávu o finančním hospodaření sdružení předložila účetní sdružení pí. Hurtová. Zpráva je v plném
znění přiložena u originálu zápisu.

5)

Zprávu revizní komise předložila pí. Fialová a je rovněž přiložena k originálu zápisu.

6)

Plán činnosti ČSZP na roky 2013-14 předložila pí. Bezstarostová a je rovněž přiložen k originálu
zápisu.

7)

Volba výboru a revizní komise ČSZP. Řídící schůze přečetl jména všech kandidujících a ti se
představili přítomným. Přítomní členové odevzdávali upravené kandidátky do připravené volební
urny. Poté se volební komise odebrala ke sčítání hlasů.

8)

V době sčítání začala diskuze a vystoupení hostů. Pí Šindelářová a Knoblochová informují o činnosti
organizací zdravotně postižených v Rakovníku a nabídly spolupráci. Dále vystoupil p. Richter, který
hovoří o organizaci „Cestík“, který provádí dopravu osob mezi Kralovicemi, Čistou a Rakovníkem.
Ostatní dotazy byly zodpovězeny na místě.

9)

Po ukončení sčítání hlasů zástupce volební komise seznámil členskou schůzi s výsledky voleb. Za
členy výboru byly zvoleni : Bezstarostová M., Henzlová M., Králová A., Vopat F., Vopatová E.,
Vopičková I. a Vyčítalová A.
Za členy revizní komise byly zvoleni : Bedenková J,. Hoťková K. a Chlumová J.
Ještě v průběhu schůze členové revizní komise navrhli, aby funkci předsedkyně revizní komise
vykonávala pí. Chlumová J.

10)

Návrhová komise předložila návrh usnesení, které bylo přijato v tomto znění :

USNESENÍ

členské schůze ČSZP konané dne 25. května 2013

Členská schůze schvaluje :
Zprávu o činnosti výboru sdružení od poslední členské schůze.
Zprávu o finančním hospodaření sdružení za rok 2012 a měsíce leden až květen 2013.
Plán činnosti na rok 2013-2014.
Zrušení příspěvku na lázeňský pobyt 1x za 3 roky.
Konání členské schůze 1x za rok.
Členská schůze bere na vědomí :
Zprávu revizní komise.
Výsledky voleb výboru a revizní komise.
Za členy výboru ČSZP byly zvoleni :
Bezstarostová M., Henzlová M., Králová A., Vopat F., Vopatová E., Vopičková I., Vyčítalová A
Za členy revizní komise byli zvoleni :
Hoťková K., Chlumová J., Bedenková J.
Členská schůze ukládá nově zvolenému výboru sdružení :
Na první schůzi výboru zvolit předsedu a místopředsedu sdružení a rozdělit ostatní funkce ve
výboru.
Schválit předsedu revizní komise.
Projednat připomínky z ustavující schůze.
Důsledně kontrolovat plnění plánu činnosti.
11)

Po přijetí usnesení předsedající poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.
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