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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
LISTOPAD

AKTUÁLNĚ
OBĚDY VE ŠKOLE
Při školní jídelně ZŠ a MŠ Čistá
je také vývařovna pro cizí
strávníky (veřejnost). Je možné
se přihlásit k odběru obědů jako
pravidelný (stálý) cizí strávník u
vedoucí školní jídelny (Jana
Stárková).
Obědy se vydávají od 11.00 do
11.30 hodin do jídlonosičů.
Cena jednoho oběda je 58,- Kč.
Jana Stárková, vedoucí školní
jídelny
INZERCE VE ZPRAVODAJI
Podmínky
zveřejnění
inzerce,
způsob předání podkladů, cena
inzerce a další informace získáte
osobně na obecním úřadě nebo
prostřednictvím e-mailové adresy
cista-obecni.urad@seznam.cz.

2013

CENA 6,- Kč

Přednáška o netolismu, gamblingu a
kyberšikaně
15.10. na naši školu přijela na pozvání paní ředitelky přednášet
výborná a v oboru uznávaná lektorka, paní Mgr. Eva Burdová, na
téma netolismus (závislost na virtuálních drogách, jako je televize,
video, počítačové hry, mobil, internet...), gambling (hazardní
hraní),
kyberšikana
(zneužití
informačních
komunikačních
technologií k takovým činnostem, které mají někoho záměrně
ohrozit, ublížit mu...).
Velice mě mrzí, že si přednášku na tak závažné a pro ochranu
našich dětí důležité téma přišli poslechnout pouze 3 rodiče a jedna
studentka. Ti, kteří přišli, si myslím nelitovali a dozvěděli se
spoustu zajímavých věcí z úst erudovaného člověka. Nad
jednotlivými tématy jsme diskutovali a hledali cestu, jak nejlépe
ochránit naše děti před závislostí na internetu, patologickými
jedinci, citovým otupěním našich nejmenších, virtuálními vztahy
a před nevhodným trávením volného času.
Paní lektorka nám doporučila stránky, na kterých naleznete film,
který tuto
problematiku
mapuje (www.seznamsebezpecne.cz).
Pokud navštívíte internetové stránky naší základní školy
(www.zsmscista.cz), naleznete zde řadu informací na téma
kyberšikana (základní škola - školní předměty - informatika).

OBEC INFORMUJE

I kyberšikana bolí !

VÝDEJNA LÉKŮ
Připomínáme, že výdejna
léků je otevřena každé úterý
a pátek od 8 – 16 hodin
ve zdravot. středisku. Léky
lze ihned vyzvednout, popř.
si objednat.

S rozvojem nových technologií se objevuje nový druh šikany
– kyberšikana.
V posledním půlroce se s ní setkalo 10 % dětí.
Nepřehlížejte, co se děje s vaším dítětem, mluvte s ním.
Možná neví, že to, co prožívá, je kyberšikana, vy byste to
vědět měli.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Co je to kyberšikana ?

Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 21. listopadu 2013 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za
používání elektronických
prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se
obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje
takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

Kyberšikana je například:

Kontakt

•

Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka

•

tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz

•
•
•

hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS,
MMS nebo internetu
zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané emailem nebo vyvěšené na webové stránce
webové stránky, blogy s cílem někoho zesměšnit
zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování,
ohrožování a obtěžování prostřednictvím komunitních sítí
zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých
zpráv pod jejím jménem
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Coufalová Kateřina, Čistá
Pešková Miloslava, Zdeslav
65 let
Sodomek Josef, Zdeslav
83 let
Gebouská Marie, Čistá
88 let
Sixtová Marie, Čistá

Co pro své dítě můžete udělat vy?
Přijměte fakt, že život ve virtuálním světě k vašim dětem patří.
Pokud se v něm naučíte pohybovat, porozumíte lépe vašemu
dítěti.
Zajímejte se, co vaše dítě na internetu dělá.
Sledujte, jak se dítě chová při elektronické komunikaci, všímejte
si varovných a neobvyklých znaků, včetně reakcí na vaši
přítomnost.
Dejte dítěti najevo, že za vámi může přijít s jakýmkoliv
problémem.
Zjistěte, jaké existují technické možnosti ochrany vašeho dítěte
(uzamknutí některých stránek...)
Uvědomte si, že technické vymoženosti za kyberšikanu nemohou
– nemá smysl je dětem zakazovat.

Na druhou stranu děti, které žijí ve virtuálním světě více než v tom reálném, jsou více ohroženy –
podporujte u dětí i jejich reálné aktivity.
Vysvětlete dětem, že ve virtuálním světě je čekají i rizika – vybírejte s ním bezpečné internetové
prostředí.
Naučte své dítě chránit svou identitu.
Pokud se o kyberšikaně dozvíte, uložte nebo vytiskněte maily, SMS ... - mohou posloužit jako důkazní
materiál.
Kontaktujte poskytovatele serveru, ze kterého agresor šikanuje, a požádejte ho, aby útočníkovi zamezil
přístup.
Zkuste zjistit, kdo je agresor (podle výzkumů je 78% agresorů ze stejné školy jako oběť).
Pokud zjistíte, že agresor je ze školy dítěte, kontaktujte zástupce školy.
Ujistěte se, že škola, do které chodí vaše dítě, má vhodný vzdělávací program o bezpečnosti na
internetu.
V případě podezření na trestný čin kontaktujte Policii České republiky.
Uvědomte si, že kyberšikana často úzce souvisí se šikanou tváří v tvář, ptejte se svého dítěte, zda mu
někdo neubližuje i jinak než v kyberprostoru.
Informace z výzkumu „Kyberšikana na českých školách“ najdete na www.minimalizacesikany.cz
Kateřina Lauberová
metodik primární prevence

VÝZVA
Organizátoři soutěže „O pohár starosty SDH Čistá“ se rozhodli uspořádat druhý ročník.
A to druhou sobotu v září, tj. 13. 9. 2014!
Vyzýváme proto již nyní různé subjekty (organizace, osoby, aj.) ke spolupráci na této akci.
Pokud budeme předem vědět o Vašem zájmu se podílet na hladkém průběhu soutěže
slibujeme, že i Vaše logo bude součástí plakátu či pozvánky na tuto akci.
Předem děkujeme.
kontakt : vlastimilschuh@seznam.cz, tel. 733376070

Za pořadatele V. Schuh

POSLEDNÍ LET BROUČKŮ
V pátek 8. 11. 2013 se koná „Poslední let broučků“ aneb procházka s lampiony po Čisté. Broučkové a
berušky vyletí v 17:00 hodin od základní školy, proletí Čistou a skončí u kulturního domu, kde na ně
čeká tradiční překvapení.
Teple se oblečte a přijďte v hojném počtu.
Na let s Vámi se těší Coufalovi
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Srdečně zveme na Martinské hody do hostince U Šimků.
Přijďte si pěkně posedět v milé společnosti při živé hudbě, pojíst a popít něco dobrého a
třeba si i zazpívat, co je srdci milého.
V sobotu 16. 11. od 18 hodin, nekuřácké prostředí.
Pro rezervaci míst volejte pana Šimka na číslo 777 649 366.
Čistecké jablko, o. s.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
… již v době vydání listopadového zpravodaje je pro letošní rok minulostí. V Čisté se tato památka
připomíná společným shromážděním na místním hřbitově. Je to vlastně největší akce roku, připustímeli, že se ho účastní zástupy našich blízkých, které nás již do věčnosti předešly. Letos navíc ještě v nově
opraveném prostoru čisteckého hřbitova.
V křesťanské tradici je měsíc listopad tak trochu celý věnován vzpomínce, přesněji modlitbě, za
zemřelé. Památka všech věrných zemřelých slavená 2. listopadu je liturgicky vymezená a tradičně
zažitá. Modlitba za zemřelé však časové omezení nemá. Vzpomínat a modlit se za naše zemřelé je
dobrou povinností každého z nás po celý rok.
Duchovní správa farnosti pro Vás jako službu nabízí nově možnost zaslání SMS s přáním, na koho má
při bohoslužbách zvláště vzpomenout. V úterý 26. listopadu bude za všechny odsloužena mše svatá.
Pokud se věc osvědčí, budeme příští rok již tuto bohoslužbu sloužit v kapli Sv. Anny 2. listopadu.
Všechny SMS budou anonymní, nezatížené zvláštním poplatkem, tedy platíte jen odeslání SMS dle tarifu
Vašeho mobilního telefonu, a nebudou nijak uchovávané.
Neváhejte tuto možnost využít.
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.
Daniel Váhala, farnost Čistá

Chcete, aby byla za Vaše blízké odsloužena společná mše svatá?

Pošlete SMS ve tvaru
– Za zemřelé z rodiny XXX – na telefon 737656452
Mše svatá bude odsloužena 26. 11. v 16:00h v kostele Sv. Václava, Čistá
SMS není nijak zpoplatněna, platíte pouze za odeslání svému operátorovi běžnou cenu dle tarifu.

Požadavek lze také písemně doručit do schránky na faře v Čisté.

Mladí hasiči první kolo zvládli skoro na jedničku
19. října proběhlo I. Kolo hry Plamen okresu Rakovník.
Letos jsme se podívali do Pochvalova.
Za mlhavého rána jsme se sešli u hasičárny a vyrazili zúročit hodiny strávené střelbou ze vzduchovky,
lezením po laně, určováním topografických značek, poznáváním grafických značek technických
prostředků, uzlováním …

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – listopad 2013

Čekaly nás dvě disciplíny ze šesti a to ZPV (závod požární všestrannosti) a štafeta dvojic.
Do soutěže jsme měli přihlášeno jedno družstvo v kategorii starších a dvě družstva přípravky, ale
zvýšené teploty, kašel, rýma a antibiotika nám jedno družstvo vyřadili. Jak se ale ukázalo tak se s tímto
podzimním fenoménem potýkalo více kolektivů. Štafeta dvojic (trojic pro přípravku) byla připravena
hned vedle místního společenského domu, kde bylo příjemně vytopeno a do sálu se v pohodě vešlo
všech 260 soutěžících.
Po rozplynutí ranní husté mlhy se na nás usmálo sluníčko a při odstartování první hlídky do ZPV v 9,00
už příjemně hřálo. Letošní trasa byla o něco náročnější než v předchozích letech. Trať dlouhá přes 2.300
m měla v nejvyšším bodě převýšení 98 m. A nedávné deště se podepsaly i na pevnosti terénu, ale
pořadatelé tady odvedli dobrou práci. Do nejhoršího úseku byla navezena stavební suť pro zpevnění
cesty a proklestilo se cca 200 metrů křovisek a traviny kolem pole, po kterém se původně mělo běžet.
Naše družstvo starších se ale nezaleklo těžkého terénu a na všech šesti kontrolních stanovištích si
vedlo výborně. Už na prvním (střelba ze vzduchovky), pouze toto stanoviště bývá přístupné, protože je
hned krátce po startu, na ostatní mají přístup jen soutěžící a rozhodčí, bylo vidět, že děti berou soutěž a
naše rady vážně.
Tuto disciplínu naše děti vyhráli a na štafetě dvojic obsadili 3. místo a před jarním kolem jsou na
průběžném celkovém druhém místě!!!
Pro nejmladší kategorii byla připravena trať o délce cca 400 m, místo střelby házejí míčky do pusy
klauna, překážku překonávají po dvou lanech, obvazují koleno trojcípím šátkem a určují technické
prostředky požární ochrany. Kromě hodu míčkem (ani jeden zásah) si děti poradily se všemi
nástrahami. V ZPV přípravka obsadila 8. místo, ale ve štafetě trojic byli „Čisťáci“ nejlepší, takže přes
zimu je naše přípravka na průběžném 6. místě.
V kategorii starších soutěžili:
I. hlídka – Filip a Patrik Schuh, Marek a Daniel Čihák a Nikola Marečková,
II. hlídka – Marie a Anna Krausová, Lukáš Čihák, Lukáš Barborka, Tereza Pavlisová
V kategorii do 6ti let – Lucka Pavlisová, Honzík Blecha, Kačka Jopová
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci SDH i obce. GRATULUJEME!!!
vedoucí kolektivu D. Schuhová

Listopadové pranostiky
Listopad
Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá.
Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží.
Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
Má-li listopad déšť a potom mrazy, osení se často zkazí.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Listopadové hřmění pšenici v zlato mění.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
Listopad není na první pohled nijak příjemný měsíc. i pranostika si stěžuje: Listopad z mlhy, jinovatky,
deště, sněhu, sucha a bláta před zimou k zimě chvátá. Venku je ošklivo, prší a fouká vítr, bývá mlha a
sychravo. Sluníčko není skoro vidět, a pokud ano, je takové nedomrlé, skoro vůbec nehřeje a věčně se
schovává za mraky. Však se také říká, že listopadová mlha zhasíná slunce. Nedá se nic dělat, už na
sebe musíte navléknout zimní bundy, čepice a teplé boty. I zvířátka se chystají na zimu, někteří ptáci
odlétají do teplých krajin a třeba takoví ježci chodí sem a tam a hledají nějaké pěkné místečko, kam by
se mohli uložit k zimnímu spánku. Po lesích se rozléhá troubení muflonů a kamzíků.
Když jdete ráno do školy, skoro se ještě nerozednilo, a odpoledne, než maminka s tatínkem dorazí
domů z práce, už je zase tma. Lidé kašlou a kýchají, čvachtají v plískanici a jsou celí zimomřiví. Nejradši
by jen seděli doma v teple. Na svatou Kateřinu zalez pod peřinu. Svatá Kateřina, patronka vzdělanců a
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univerzit, která ve své době obrátila na křesťanství padesát filozofů, se narodila ve městě Alexandrii
v Egyptě, kde je pořád teplo, a asi by se podivila, že si ji někdo může dávat dohromady se zimou a
nečasem.
Ve výlohách obchodů se už třpytí vánoční výzdoba, ale než přijdou Vánoce, bude to trvat ještě dlouho, a
člověk z toho zatím nemá tu správnou radost. Občas se sice ráno probudíte a venku je bílo, protože
listopadový sníh uléhá v noci, ale většinou to bývá jen lehký sněhový poprašek nebo jinovatka, které
nemají dlouhého trvání.
Prvním významným svátkem, který připadá na listopad, je svátek Všech svatých, první den v tomto
měsíci, kdy si křesťané připomínají všechny svaté a mučedníky, a hned po něm Památka zemřelých –
Dušičky. Bývá už lezavo a pošmourno, a i když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to
oznamuje. Toho dne bychom si měli vzpomenout na všechny ty, které jsme měli rádi a kteří tu už
nejsou, a na veselé i smutné příhody a hezké chvíle, které jsme s nimi prožili. i lidé, kteří jsou po celý
rok v jednom kole, si obvykle v tento den najdou chvilku a zajdou na hřbitov, aby upravili hroby svých
zemřelých příbuzných a ozdobili je věnečky a kytičkami z chvojí a slaměnek. Skoro na každém hrobě
v tento den svítí jedna či více dušičkových svíčiček. Po setmění je na ně zvláštní, krásný a skoro až
strašidelný pohled. Když máme na hřbitov daleko nebo když se tam z nějakého důvodu nemůžeme
vypravit, můžeme si třeba rozsvítit v podvečer svíčku doma, chvilku tiše posedět a zavzpomínat.
V listopadu se dosud slavívá martinské posvícení. Svatého Martina můžete v kostelích, které mu jsou
zasvěceny, často spatřit na oltářním obraze coby římského vojáka na koni, jak roztíná mečem svůj
červený plášť a obdarovává jím za chladné noci žebráka. Znáte přece hádanku Přijel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr. Co je to? Sníh? Nebo kůň svatého Martina?
V den, který připadal na svátek tohoto světce, na venkově čeledíni a děvečky odpradávna dostávali od
hospodáře mzdu za celý rok. V ten den také starosta vesnice uzavíral smlouvu s obecním pastýřem,
ovčákem nebo ponocným. Taková událost se musela oslavit bohatou hostinou a zlatým hřebem byla
ohromná pečená martinská husa, kterou pečlivé hospodyně často vykrmovaly už od léta. Zavřely ji do
posady, aby nemohla nikam utéct, a cpaly jí chudince do krku zvláštní šišky z mouky, otrub a vody,
dokud ji nevykrmily jako ježibaba Jeníčka. S Jeníčkem to naštěstí dopadlo mnohem lépe než s ní.. Na
svatého Martina kouřívá se z komína. Proč? Protože v pekáči v peci se peče husa. Zkrátka. Radost
Martina je husa a džbán vína. A často ještě i něco sladkého – martinské rohlíky, plněné makovou
nádivkou.

Listopadový nápad pro děti
Strašidelná dýně
Pomůcky: větší dýně, nůž, lžíce na dlabání, svíčka
Postup:
Vypěstujte si už během léta nebo si kupte v obchodě velkou oranžovou dýni. Nejprve zkontrolujte, jestli
pěkně stojí. Pokud se kolébá, vespod ji trochu seřízněte. Nahoře kolem stopky odkrojte víko a do něho
vykrojte malou díru (pro odvod vzduchu). Chcete-li, aby víko lépe drželo, po obvodu vykrájejte zuby.
Vzniklým otvorem potom velmi opatrně vydlabejte všechnu dužinu. Čím budete pečlivější a uvnitř ní
necháte co nejméně, tím déle vám dýně vydrží. A už se můžete pustit do toho nejzábavnějšího –
vyřezávání očí, obočí, nosu, úst atd. Nakonec vložte dovnitř svíčku.

Listopadový recept našich (pra) babiček
Dušičky
Suroviny: 1kg hladké mouky, 30g másla, 40g cukru, 1 vejce, 2 žloutky, citrónová kůra, trocha mléka,
trocha tuku na smažení
Postup:
Všechny suroviny vložíme do misky a zaděláme tužší těsto. To rozválíme a nakrájíme na menší
obdélníčky. Poté je vložíme na rozpálený omastek a osmažíme do růžova. Po usmažení
je posypeme cukrem.

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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KADEŘNICKÉ A RELAXAČNÍ STUDIO KOŽLANY
Kadeřnictví :
-

dámské, pánské, dětské
svatební a společenské účesy a líčení
ošetření vlasů ultrazvukovou žehličkou – regenerace vlasů

Relaxační studio :
-

Lymfodrenáž – rozproudění lymfatického systému pomocí přístroje Lampoven K 14
dochází k detoxikaci organismu a odbourávání škodlivin z těla
Rolletic – masážní přístroj, který dokáže tvarovat a zpevnit postavu
Kavitace – neinvazivní liposukce, slouží k odbourávání tukových ložisek a ke zmírnění
projevů celulitidy
Galanic body SPA – vyhladí a zpevní tělo, oddálí projevy stárnutí
Ultrazvuková špachtle – přístroj k neagresivnímu, bezbolestnému ošetření pleti
Galvanic SPA II – galvanická žehličky, která vyhlazuje a zpevňuje obličej, krk a dekolt
a zmírňuje projevy stárnutí
LED Aktive terapie – monochromatické světlo léčí akné, regeneruje pleť, vyhlazuje
vrásky, strije, eliminuje celulitidu, pigmentové skvrny, tlumí zánětlivé stavy a
onemocnění pohybového aparátu

Kontakt : Ivana Kulhánková, tel. 603 179 699, salon.ivana@seznam.cz
Pražská 278, Kožlany

USNESENÍ

k zápisu č. 34

ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 14. října 2013.

ZO

souhlasí:

739/13 - a schvaluje navržený program jednání.
740/13 - a schvaluje uzavření smlouvy č. 12104832 ze dne 3. 9. 2013 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ a MŠ v obci Čistá“.
741/13 - a schvaluje uzavření smlouvy s firmou ISES, s.r.o. Praha na zpracování žádosti o podporu
z OPŽP a organizaci zadávacího řízení k projektu „Oddělený sběr biologického odpadu
v obci Čistá“. Cena za zpracování výše uvedené žádosti je 82 tis. Kč. Žádost je nutno
podat do konce listopadu 2013.
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ZO

bere

na

vědomí:

742/13 - žádost Okresního soudu v Rakovníku. Jedná se o navržení kandidátů na přísedící u
soudu z řad občanů na čtyřleté období r. 2014 – 2018.
743/13 - informaci o zrušení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci
„Čistá – rekonstrukce ČOV, odkanalizování obce“.
744/13 - informaci o výzvě pro podávání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje pro rok
2014 a neformální schůzce zastupitelů dne 24. října 2013.

USNESENÍ

k zápisu č. 35

ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 31. října 2013.

ZO

souhlasí:

745/13
746/13
747/13
748/13

-

749/13 750/13 751/13 752/13 -

753/13 754/13 755/13 756/13 757/13 -

ZO

a schvaluje navržený program jednání.
a po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10/13.
a po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11/13.
a po projednání navrhuje Mgr. Pavla Tintěru jako kandidáta na přísedícího Okresního
soudu v Rakovníku na období 2014-2018.
po projednání s podpisem dodatku č. 9 s firmou Becker Bohemia s.r.o. ke Smlouvě o dílo
o zajištění komplexního odpadového hospodářství.
po projednání s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. KN 38/2 a KN 42 v k.ú. Lhota u Rakovníka s p. P.
po projednání s prodejem části pozemku parc.č. 519/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka PaedDr.
V. za částku 100,- Kč/m2 + náklady na vypracování geometrického plánu.
po projednání s prodejem pozemků parc.č. 649/1 (o výměře 28 m2) v k.ú. Čistá u
Rakovníka za částku 100,- Kč/m2 a parc.č. 649/2 (o výměře 30 m2) v k.ú. Čistá u
Rakovníka za částku 200,- Kč/m2 dle GP č. 706-18/2013 pí. K.
předběžně s prodejem pozemků parc.č. 14 a 16/3 v k.ú. Lhota u Rakovníka za minimální
částku 100,- Kč/m2.
předběžně s prodejem pozemků parc.č. 137/4 a 137/5 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka za
minimální částku 50,- Kč/m2.
po projednání s přepisem nájemní smlouvy k bytu č. 114/2 na pí. C. jako jediného
nájemce.
po projednání s prodloužením splatnosti nájemného v KD a poplatku ze vstupného za r.
2013 p. Š. do 31. 3. 2014.
s poskytnutím příspěvku Hospicu knížete Václava o.p.s. ve výši 4.000,- Kč.

bere

na

vědomí:

758/13 - informaci o zamítnutí žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Čistá – rekonstrukce ČOV,
dokanalizování obce“.
759/13 - návrh smlouvy na spolupráci se společností Energie pod kontrolou.
760/13 - výsledek a zápis z konzultační schůzky ke zpracování KPÚ v k.ú. Čistá u Rakovníka.
761/13 - informace z OÚ.

ZO

ukládá:

762/13 - vznést dotazy ke smlouvě navržené společností Energie pod kontrolou.
zodpovídá : Mgr. Tintěra
termín : do příštího zasedání ZO
763/13 - připravit porovnání spotřeby elektrické energie za všechna odběrná místa a za VO za
loňský a letošní rok.
zodpovídá : pí. Steinbachová
termín : do příštího zasedání ZO
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Zápis z členské schůze ČSZP ze dne 3. 10. 2013

Předsedkyně sdružení pí. Eva Vopatová podala informaci o průběhu vyhodnocení celostátní akce
„Vesnice roku 2013“, které se konalo v Luhačovicích. I když se Čistá neumístila na některém z prvních
třech míst (z třinácti), které byly vyhlašovány byla presentace obce hodnocena velmi dobře.
Činnost sdružení bude pokračovat akcemi, které byly zveřejněny v zápise ze schůze v minulém měsíci.
Sledujte naše nástěnky.
Výbor sdružení se rozhodl, že zakoupí další kompenzační pomůcky, o jejichž půjčování mají občané
zájem. O které pomůcky půjde bude rozhodnuto na příští schůzi výboru. Do příští schůze výboru bude
připraven seznam členů, kteří budou v předvánočním období navštíveni s drobným dárkem.
Bude připraven seznam jubilantů v roce 2014.
V počátku měsíce prosince navštívíme ÚSP DOMINO v Zavidově.
Příští schůze výboru se bude konat dne 7. 11. 2013.
Nabídka od SZP Rakovník - pozvání k účasti na akci. Podrobné informace, kromě akce v Kněževsi, sdělí
p. Irena Švachová na tel.313513008.
Jedná se o tyto akce :
Lázně Luhačovice lázeňský dům Hubert termín 23. 3. - 30. 3. 2014 cena 6.800 Kč.
Lázně Bělohrad hotel Grand - Janeček východní Čechy termín 24. 4. - 30. 4. 2014 cena 6.500 Kč.
Lázně Hokovce jižní Slovensko hotel PARK termín 11. 1. - 18. 1. 2014 cena 4.300 Kč.
U lázeňských zájezdů je při přihlášení nutné zaplatit zálohu 2.000 Kč a doplatek do termínu odjezdu.
Kurz ručních prací z různých materiálů 26. 11. 2013 v 10,-- hodin cena materiálu 50,-- Kč v zasedací
místnosti SZP Rakovník.
Ve spolupráci se svazem žen v Kněževsi zájezd na vánoční trhy do Drážďan. Termín 6. 12. 2O13 cena
350,-- Kč/autobus a pojištění. Objednávky a informace na telefonu 736128860 pí. Jana Šímová nebo
Hana Plačková.

Obrázky z historie obce Čistá – náměstí Vrchlického a střed obce s rybníkem
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