MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

2

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
PROSINEC

2014

CENA 6,- Kč

AKTUÁLNĚ

Vážení spoluobčané,

PRODEJ STROMKŮ

neúprosně plynoucí čas nás opět posunul k nejhezčímu
období roku. Dovolte mi, abych Vám i já v tomto krásném
čase pověděla pár slov.

Vánoční stromky se budou
prodávat v týdnu od 15. 12.
2014. Prodej stromků bude včas
vyhlášen rozhlasem.
PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE
Jsme velice rádi za Vaše
příspěvky do zpravodaje, pouze
připomínáme. Aby mohlo být
číslo vydáno včas, je nutné,
abychom příspěvky dostali do
25. dne v předchozím měsíci.
Děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.

OBEC INFORMUJE

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Knihovna bude uzavřena od 22.
12. 2014 do 2. 1. 2015.
Uvidíme se v pondělí 5. 1. 2015.
UZAVŘENÍ POKLADNY OÚ

Opět jsou tu Vánoce, asi ten nejočekávanější čas roku.
Všichni se snažíme, abychom si tyto krátké chvíle pokoje,
radosti, štěstí a oddychu zpříjemnili co nejvíce, abychom
měli potom během roku na co vzpomínat. Nejvíce se těší ti
nejmenší, kteří vnímají Vánoce daleko silněji než dospělí.
Ale přiznejme si, i my si touto dobou vzpomeneme na své
bezstarostné dětství a zároveň na své blízké, kteří už,
bohužel, nejsou mezi námi. Právě tento vánoční čas v nás
probouzí tu lepší stránku a víc než jindy se snažíme být
k sobě přátelštější, ohleduplní, milí a naslouchat jeden
druhému. A to je dobře.
Dovolte, abych Vám popřála do přicházejícího nového roku
hodně štěstí, pevné zdraví, hodně osobních i pracovních
úspěchů a aby Vám ta slavnostní vánoční nálada vydržela
co nejdéle.
Takže ještě jednou krásné a veselé svátky a šťastný Nový
rok.
Blanka Čebišová
starostka obce

Obě obecní pokladny budou
uzavřeny od 22.12.2014 do
2.1.2015 včetně.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 18. prosince 2014 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

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

Vážení spoluobčané,
dovolily jsme si naši obec přihlásit k celorepublikové akci
Česko zpívá koledy.
Ve středu 10. prosince 2014 bychom se s Vámi rády sešly
u vánočního stromu a zazpívaly si 5 nejznámějších
vánočních koled (Nesem vám noviny, Narodil se Kristus
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Vánoce,
Vánoce přicházejí).
Smyslem této akce je společné setkání v době adventní.
Všichni jste srdečně vítáni.
K. Lauberová a V. Čechová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OZNÁMENÍ

JUBILANTI
70 let
Vaverková Jana, Čistá
80 let
Přibylová Anna, Čistá
81 let
Krejza Miroslav, Čistá

V dobrovolné sbírce při Rozsvícení vánočního stromu
v Čisté se vybralo a bylo odesláno na Nadační fond Rozum
a Cit celkem 2.165,- Kč.
Nadační fond Rozum a Cit se stará o pěstounské rodiny,
které jsou šancí pro opuštěné děti.
Všem, kdo přispěli, děkujeme a přejeme krásné svátky.

82 let
Hejda Václav, Čistá
Bricínová Siglinde, Zdeslav
85 let
Benešová Blahoslava, Čistá

ADVENTNÍ DOBA V OBCI - TRHY

Malé adventní trhy v Čisté
sobota 6. 12. 2014 od 8 do 11h
v budově OÚ Čistá
vánoční dekorace
vánoční dárky
vánoční ozdoby
Přijďte se podívat na prodejní výstavu.
Nejen pro děti budou připraveny tvořivé dílničky
zdobení perníčků a dekorování vánočních svícínků
malé občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vás
Obec Čistá (www.cista.cz)
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ADVENTNÍ DOBA V OBCI - KONCERT
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ADVENTNÍ DOBA V OBCI - S KNIHOU
Přijďte si půjčit knihy na dlouhé zimní večery.
de la Motte – Game
Christie – Hodiny
Váňová – Babí léto
Šťovíček – Afrika bez malárie
Cílek – Kameny a hvězdy
Junek – Vily slavných

Steelová – Daleké obzory
Strayedová – Divočina
Harrisová – Šepoty ze záhrobí
Audy – Brány do ztraceného světa
Mehner – Tajné zbraně
Kubátová – Smlouva proti lásce

Francis – Horké peníze
Körnerová – Kočár do neznáma
Robertsová – Spojeni osudem
Boček – Poslední aristokratka
Niemi – Vodní apokalypsa
Nesbo – Levhart

Vostrá – Kouzelný oblázek
Lincoln – Kostík Billy

Walko – Nová dobrodružství
Limb – Totální fiasko

Štěpánek – Říkadla
Boehme – rozpustilá opička

a ještě mnoho dalších titulů pro všechny věkové a zájmové kategorie.

Inzerce

Český rybářský svaz, místní organizace Čistá u Rakovníka
přeje všem občanům Čisté, všem členům, a podporovatelům požehnaný advent, vánoce i dobu
vánoční. Zároveň přeje všem hodně radosti v novém roce.
Těšíme se na setkání s Vámi na akcích, které budeme pro Vás pořádat v roce 2015 a zároveň
děkujeme za přízeň, kterou jste k nám měli v roce 2014.
Výbor ČRS MO Čistá
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INFORMACE, POZVÁNKY, PŘÁNÍ
Oddíl stolního tenisu TJ Čistá
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ TURNAJ
který se koná dne 28.12.2014
v tělocvičně ZŠ
8:30 prezentace - 9:00 začátek
Startovné 50 Kč
DALŠÍ DIVADLO V ČISTÉ
Stejně jako v minulých letech, uspořádal i v letošním podzimním čase Divadelní soubor TYL Čistá pro své
spoluobčany představení partnerského divadelního souboru.
V neděli 9. listopadu navštívil čistecký kulturní dům divadelní soubor JAKOHOST z Plzně, který přivezl svoji
hořkou (nejen) fotbalovou komedii o třech dějstvích a dvou poločasech s názvem ŠŤOVÍK, PEČENÉ
BRAMBORY. Divadelní hra Zoltána Egressyho se odehrála v kabině tří fotbalových rozhodčích a ve svých
dějstvích zachytila situaci před zápasem, v poločase a po skončení fotbalového zápasu. Jen jeden z nich,
může být hlavní. Pomezní jsou však dva, což je víc než jeden. Domluví se mezi sebou? Každá z postav má
svůj charakter, svůj osobní život, který spolu s dresem, píšťalkou či kartami přináší na stadion, aby o nich
přemýšlela. Vlastní mindráky, smutky a melancholie, jež jsou mnohdy ještě směšnější a absurdnější než
samo fotbalové šílenství.
Představení navštívilo necelých padesát diváků a věříme, že se jim líbilo. Těm, kteří přišli, chceme
poděkovat. Naši hosté ocenili tuto návštěvnost a my jsme se přesvědčili, že kulturu máme v naší obci
stále rádi.
Celé představení, pořádané naším souborem, bylo finančně podpořeno obcí Čistá v rámci jejího
Grantového programu. Spolufinancováno pak bylo dobrovolným vstupným a vlastními prostředky DS Tyl
Čistá.
DS Tyl Čistá

Advent v Čisté
6. prosince
10. prosince
12. prosince
13. prosince
24. prosince
26. prosince

8:00 až 11:00 Malé adventní trhy (OÚ Čistá); 13:30 Mikulášská zábava pro děti (KD Čistá)
18:00 Česko zpívá koledy (u vánočního stromu v Čisté)
17:00 Roráty – staročeské vánoční písně – Ritornello (kostel sv. Václava)
16:30 Adventní koncert ve Břežanech (kostel sv. Markéty)
15:00 Vánoční zpívání čistecké drobotiny; 22:00 vánoční hra DS Tyl (kostel sv. Václava)
17:00 Vánoční koncert souboru Václav + pěvecký sbor při ZŠ a MŠ Čistá (kostel sv. Václava)
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TJ ČISTÁ – oddíl kopané - tabulky po podzimní části sezóny 2014/2015
Mladší žáci
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

SK Rakovník A

6

5

1 0 89: 1

17

1

( 7)

2.

TJ Čistá

6

5

0 1 26: 19

15

( 3)

3.

Tn. Rakovník B

6

4

1 1 23: 7

13

( 1)

4.

SK Pavlíkov

6

3

0 3 47: 21

9

( 3)

5.

PO Olešná

6

2

0 4 12: 36

6

( -3)

6.

Sp. Lužná

6

1

0 5 8: 67

3

( -6)

7.

SK Senomaty

6

0

0 6 5: 59

0

( -6)

Rk.

Tým

Záp

+

0 - Skóre

Body

1.

SK Rakovník A

3

3

0 0 39: 2

9

( 6)

2.

SK Pavlíkov

3

2

0 1 16: 12

6

( 0)

3.

TJ Čistá

3

1

0 2 16: 8

3

( -3)

4.

SK Senomaty

3

0

0 3 1: 50

0

( -3)

Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Ch. Mutějovice

6

3

3 0 22: 6

14

2

( 0)

2.

B. Rynholec

6

4

1 1 18: 9

13

( 7)

3.

FC Jesenice

6

4

0 2 17: 12

12

( 3)

4.

TJ Čistá

6

3

1 2 15: 11

10

( 1)

5.

SK Pavlíkov

6

3

0 3 12: 14

9

( 0)

6.

SK Senomaty

6

1

0 5 7: 27

3

7.

Sp. Řevničov

6

0

1 5 9: 21

2

Rk.

Tým

Záp

+

0 -

1.

SK Pavlíkov

3

2

0 1 11: 3

6

( 3)

2.

TJ Čistá

3

2

0 1 4: 8

6

( 3)

3.

FC Jesenice

3

1

0 2 3: 4

3

( -3)

4.

SK Senomaty

3

1

0 2 3: 6

3

( -3)

Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Ol. Rakovník

13

11

1 1

68: 20

35

1

( 16)

2.

SK Rakovník B

13

11

0 2

50: 10

33

3.

B. Lubná

13

7

4 2

28: 19

27

2

( 4)

4.

Sj. Chrášťany

13

7

4 2

34: 27

26

1

( 7)

5.

So. Branov

13

6

4 3

27: 22

24

2

( 4)

6.

TJ Čistá

13

7

2 4

35: 33

23

7.

So. Kroučová

13

5

4 4

29: 31

23

4

( 1)

8.

SK Lány B

13

5

2 6

28: 25

19

2

( -4)

9.

T.J. Roztoky

13

4

4 5

23: 28

18

2

( -2)

10.

So. Pustověty

13

5

1 7

21: 26

16

( -5)

11.

Sp. Řevničov

13

3

1 9

25: 32

10

( -8)

12.

B. Rynholec

13

3

0 10

16: 40

9

( -9)

13.

TJ Šanov

13

2

0 11

14: 46

6

(-15)

14.

So. Petrohrad

13

1

1 11

17: 56

4

(-17)

PK

(Prav)

Dorost

Skóre

Body

( -6)
1

( -8)

PK

(Prav)

Dospělý
( 12)

( 2)

Sportovci děkují za podporu v letošním roce a přejí všem
do Nového roku vše nejlepší.
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Kolektiv Mladých hasičů při našem SDH ve složení:
Ondřej Šindler, Viktorie a Marie Wurmová, Nela Petržílková,
Lucie a Tereza Pavlisová, Lucie Šantorová, Vladimír Wurm,
Aneta Votroubková, Anna a Marie Krausová,
Nikola Marečková, Lukáš Barborka, Filip a Patrik Schuh,
Filip Voráček, Patrik Groh
Přeje všem
svým rodičům, spoluobčanům, sponzorům a všem co nám celý soutěžní ročník drželi
a i nadále budou držet palce,
klidné prožití adventního času a vánočních svátků v kruhu těch nejbližších.
K přání se přidává i vedení kolektivu
Dagmar Schuhová a Jan Rohr

Vánoční divadlo
24. prosince od 22:00h
kostel sv. Václava, Čistá
Divadelní soubor se připojuje k přáním dobře prožitého adventu, spokojených
vánoc a úspěšného nového roku 2015.

PRAVIDELNÉ RUBRIKY – ZVYKY, USNESENÍ

Prosincové pranostiky
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím měsíci úroda krásná.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
V prosinci-li zima, sníh-li hodně lítá, hojnost všady bývá žita.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Má-li svatá Barbora (4. prosince) bílou zástěru, bude hodně trávy.
Je-li na svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
Na svatou Lucii (13. prosince) jasný den, urodí se konopí i len.
Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.
Je-li na Štědrý den (24. prosince) vítr, bude úroda malá.
Jasné vánoce (25. prosince) - hojnost vína i ovoce.
Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice snesou mnoho vajíček.
Svítí-li na koledu (26. prosince) v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
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Vánoce - zvyky a tradice na Štědrý den
Ke Štědrému dni se váže zřejmě nejvíce zvyků, pověr a praktik. Tradiční vánoční zvyky se
předávaly z generace na generaci a v dnešní době většina z nich již nemá původní podobu. Jsou
přizpůsobené modernímu světu a tím vznikají novodobé tradice postavené na starých základech.
My si připomeneme ty staré a původní vánoční zvyky.
Štědrý den - ráno
Již od rána se dodržovaly tradice, které měly vliv na to, jaký bude příští rok. Kdo vstal za
rozbřesku a umyl se vodou ze studny nebo z potoka, byl po celý další rok zdráv. Dětem se dalo
cukroví, aby byly sladké (hodné). Hospodyně ráno začala vařit polévku „štědrovačku“, do které
dala vše, co v chalupě bylo. To proto, aby v domě bylo vždy dostatek jídla. Slepicím se ráno na
Štědrý den nasypalo zrní s mákem, aby v dalším roce dobře nesly. Hospodář zajel s dvouročkem
(dvouletý kůň) do lesa pro dříví, aby prý koník jezdil jako oheň. Mládež zhotovila slaměného
panáka, kterému se říkalo „brusař“ a podstrčila ho některému ze sousedů do domu. Ten se ho
snažil co nejdříve zbavit, brusař totiž způsoboval srážení vánočkového těsta. Hospodyně pečlivě
hlídala, aby jí do těsta nespadl vlas, to by znamenalo velké mrzutosti.
Štědrý den – během dne
Na Štědrý den se nesmělo chodit do hospody ani hrát karty, nesmělo se nadávat a klít (ani při
úleku). Kdo se celý den postil, uviděl večer zlaté prasátko. Je to zvyk z pohanských dob, kdy se
slavil zimní slunovrat a jeho symbolem bylo slunce a zlaté prase. Hospodyně zadělaly těsto na
chleby a vdolky. Kopistím (nástroj na mísení těsta) pak pomazaly ovocné stromy, aby dobře
rodili a rukama od mouky pohladily plané stromky, aby začaly plodit. O Štědrém dni se nesmělo
prát, aby se nepřivolala do domu smůla. Čištění chlévů na štědrý den by zase přineslo kulhání
dobytka. Pometlem se vyčistila pec od popela a chlapci potom po pometlu přeběhli, aby se v noci
nepočůrávali. Dopis milovanému, napsaný na Štědrý den, znamenal budoucí rozchod. Odpoledne
se začal zdobit vánoční stromeček. Kdo v předvečer vstoupil bosou nohou na sekyru, toho
neměly v příštím roce bolet nohy. Hospodář před večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal
s nimi, aby se včas probudily ze zimního spánku.
Štědrý den – večer
Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním oblečení. Stůl musel být prostřený pro sudý
počet lidí. Věřilo se, že před večeří chodí stoly obhlížet Smrt, a kde prý najde lichý počet, tam se
následující rok vrátí pro jednoho ze členů rodiny. Aby se v rodině držely peníze, dávala se pod
každý talíř mince nebo šupina z kapra. Ta měla stejný význam i v peněžence. Do každého rohu
stolu se dávala ošatka. V jedné byl pecen chleba, aby rodina měla dostatek jídla. Ve druhé bylo
to, co se urodilo na poli a v zahradě, aby byla další rok dobrá úroda. Ve třetí byly peníze,
symbolizující blahobyt a ve čtvrté byly kousky potravin pro drůbež a dobytek. Nohy
štědrovečerního stolu se omotávaly řetězem, aby rodina držela pohromadě a také proti zlodějům
na poli. Na stůl se dával bílý ubrus a na něj dožínkový věnec, který sloužil jako podnos pod
polévku. Dále byl na stole bochník chleba, česnek, hrnek medu a svíce.

Prosincový nápad pro děti
Pomůcky: voskové pláty, vykrajovačky, nožík, nůžky a stužka

Ozdoby ze včelího vosku

Postup: Voskový plát si mírně nahřejeme na radiátoru nebo fénem, položíme ho na rovnou
plochu a poté z něho opatrně pomocí vykrajovaček vykrajujeme různé tvary. Připevnit stužku na
zavěšení na stromeček můžeme buď proděravěním a protažením stužky, nebo můžeme vykrojit
vždy dva stejné tvary, stužku vložit mezi ně a oba díly k sobě mírně přitlačit.
Prosincový recept našich (pra) babiček
Zázvorky
Suroviny: 250g moučkového cukru, 2 celá vejce, 1 žloutek, 10g zázvoru, 300g hrubé mouky,
nebo dětské krupičky, špetka amonia
Postup: Cukr, vejce a tlučený zázvor utřeme do pěny, přidáme amonium a mouku. Vypracované
těsto vyválíme a vykrájíme zázvorky. Na pečícím papíře je sušíme 3 hodiny, poté je upečeme
v mírně předehřáté troubě.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – prosinec 2014

Poděkování
Vánoční strom už děti z MŠ a ZŠ Čistá rozsvítily svým pásmem plný písniček a básniček nejen v Čisté, ale i v
Šípech. Snad alespoň na chvíli zpříjemnily začátek adventu Vám všem. V rámci jednotlivých tříd, školní družiny
a mateřské školky byl pro návštěvníky připraven již tradiční Školní jarmark. V letošním roce se k nám opět
připojilo i spousta maminek, které svým vánočním výrobkem potěšili někoho z Vás. Tento rok jste k nám byli
velmi štědří a za to bychom Vám všem v Čisté i v Šípech chtěli poděkovat. Zakoupením některého výrobku jste
přispěli dětem na jejich další výtvarné či pracovní tvoření.
Na závěr mi dovolte poděkovat ještě těm, bez kterých byste nás asi neslyšeli a neviděli. Jsou to pánové Petr a
Pavel Tintěrovi a dále DS Tyl Čistá, kteří nám svým nahrávacím zařízením umožnili nahrát hudební podklad k
našemu pásmu. Děkujeme.
Slavěna Čechová ml.

USNESENÍ k zápisu č. 1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čistá konaného dne 7. listopadu 2014
ZO s c h v a l u j e :
- návrh programu ustavujícího zasedání
- zvolení jednoho místostarosty obce
ZO u r č u j e :
ověřovateli ustavujícího zápisu Mgr. Pavla Tintěru a Ing. Zbyňka Coufala a zapisovatelem pí. Janu
Valigurčinovou
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
ZO v o l í :
- starostkou obce pí. Blanku Čebišovou
- místostarostou obce Mgr. Pavla Tintěru
- předsedou finančního výboru p. Jiřího Votroubka
- předsedou kontrolního výboru p. Vlastimila Schuha
- členy finančního výboru p. Karla Štětinu a Ing. Danielu Červenou
- členy kontrolního výboru p. Karla Rohra a Miloslava Svatoše
ZO z ř i z u j e :
- finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
ZO s t a n o v í :
- podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce místostarosty
- podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 700,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy výboru
- v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že v případě souběhu funkcí neuvolněného člena
zastupitelstva, bude měsíční odměna stanovena jako součet stanovených odměn za jednotlivé funkce
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VÝPIS USNESENÍ ze zápisu č. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 20. listopadu 2014.
Návrh usnesení :
ZO souhlasí s takto navrženým a doplněným programem jednání.
Usnesení č. 15/14 bylo schváleno.
Návrh na usnesení :
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/14.
Usnesení č. 16/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO zřizuje kulturní výbor – tříčlenný, sociální výbor a výbor pro životní prostředí – pětičlenné.
Usnesení č. 17/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO volí předsedou kulturního výboru Mgr. T.
Usnesení č. 18/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO volí předsedou sociálního výboru p. K.
Usnesení č. 19/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO volí předsedou výboru pro životní prostředí p. T.
Usnesení č. 20/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO volí členy kulturního výboru Mgr. V. a pí.Č. ml.
Usnesení č. 21/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO volí členy výboru pro životní prostředí p. P.,p. T., Ing. V. a p. K.
Usnesení č. 22/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO volí dalším zástupcem oddávajícího pro toto volební období Ing. C.
Usnesení č. 23/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje firmu Meva-Tec s.r.o. Roudnice nad Labem zhotovitelem zakázky „Sběrný dvůr obce Čistá –
vybavení sběrného dvora“ za částku 548.810,- bez DPH a ukládá starostce uzavřít smlouvu s firmou Meva-Tec
s.r.o. Roudnice nad Labem.
Usnesení č. 24/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje firmu Toman – inž. sítě a.s. Plzeň zhotovitelem zakázky „Sběrný dvůr obce Čistá – výstavba
sběrného dvora“ za částku 1,369.931,- Kč bez DPH a ukládá starostce uzavřít smlouvu s firmou Toman – inž.
sítě a.s. Plzeň.
Usnesení č. 25/14 bylo schváleno.
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Návrh usnesení :
ZO schvaluje Ing. V. provedením technického dozoru investora pro akci Výstavba sběrného dvora obce Čistá za
částku 66.300,- Kč.
Usnesení č. 26/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje firmu RAMOS-KOO s.r.o. Rokycany zhotovitelem zakázky „Oddělený sběr biologicky
rozložitelného odpadu v obci Čistá“ za částku 756.000,- Kč bez DPH a ukládá starostce uzavřít smlouvu
s firmou RAMOS-KOO s.r.o. Rokycany.
Usnesení č. 27/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
Příjemce dotace, Obec Čistá, tímto potvrzuje, že obdržel rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne
12.11.2014 EIS reg.c.IS SFZP 14224632 na realizaci akce CZ.1.02./2.1.00/14.26106 Pořízení stroje na snížení
prašnosti v obci Čistá, včetně dvou příloh (tj. Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha),
které jsou jeho nedílnou součástí, seznámil se s ním, vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke
splnění v něm stanovených podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly být
splněny před poskytnutím dotace, byly řádně splněny. V této souvislosti příjemce dotace rovněž prohlašuje, že
veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí
poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace byly pravdivé, nezkreslené a úplné.
Usnesení č. 28/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje navrženou maximální výši podpory okruhu č. 3 – volnočasové aktivity dětí a mládeže 15.000,- Kč.
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje stanovení maximální výše podpory okruhu č. 3 – volnočasové aktivity dětí a mládeže na 30.000,Kč.
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje stanovení maximální výše podpory okruhu č. 3 – volnočasové aktivity dětí a mládeže na 20.000,Kč.
Usnesení č. 29/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO souhlasí s navrženými okruhy výzev Grantového programu pro rok 2015 upravenými o maximální výši
podpory u okruhu č. 3 na 20.000,- Kč.
Usnesení č. 30/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO souhlasí s technickými podmínkami prodeje pozemku parc.č. 1232/4 v k.ú. Čistá u Rakovníka nabídnutým
SŽDC, s.o. Praha obci Čistá k odkupu.
Usnesení č. 31/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství s Rakovnicko o.p.s. a ukládá starostce podepsat smlouvu.
Usnesení č. 32/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje úpravu splátkového kalendáře p. Š. do 31. března 2015.
Usnesení nebylo schváleno.
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Návrh usnesení :
ZO schvaluje úpravu splátkového kalendáře p. Š. do 31. 12. 2014.
Usnesení č. 33/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků na šk.r. 2014/2015 a souhlasí s dofinancováním.
Usnesení č. 34/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO volí zástupcem zřizovatele do školské rady Mgr. V. a p. V. a zároveň ukládá ředitelce školy zajistit volby
zákonných zástupců dětí a pedagogických pracovníku do školské rady do 31. 12. 2014.
Usnesení č. 35/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO souhlasí s proplacením 35 dní nevybrané dovolené starostce obce.
Usnesení č. 36/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
ZO souhlasí s nákupem 53 ks publikace „Historie židovského osídlení“ za 10.600,- Kč.
Usnesení č. 37/14 bylo schváleno.

Zápis ze schůze výboru ČSZP konané dne 16. 11. 2014

Jubilantka:

pí. Šindelářové - Rakovník - dárek zajistí p. Radvanyi a pí. Bezstarostová a bude předán
při schůzi.

Bylo navrženo jarní schůzi udělat v klubu „Václavka“ a je již i dojednána cena za propůjčení místa.
Byly projednány některé návrhy na sestavení kandidátky pro volby výboru a revizní komise. Bylo zaplaceno
za vyúčtovanou spotřebu elektřiny v sokolovně a po dohodě se starostkou obce převedení odběrného místa
na vlastníka obec Čistou.
Po dohodě se školou se uskuteční ještě do vánoc zájezd do bazénu ve Slaném ještě v letošním roce.
V období do vánoc dojde k návštěvě několika členů našeho sdružení s předáním dárku. Budou navštíveni :
Bušek M., Daenemarková J., Přibylová A., Teršl J., Vopatová M., Vopičková I.
Návštěva se uskuteční rovněž do domova DOMINO v Zavidově a to pravděpodobně dne 4. 12. 2014.
Termín příští schůze výboru bude včas dojednán.

ADVENTNÍ KONCERT VE BŘEŽANECH
se uskuteční v sobotu 13. prosince od 16:30 hodin v kostele Sv. Markéty. Stejně jako v minulých letech, zajistí i
letos obec Čistá zájemcům dopravu autobusem do Břežan i zpět. Předpokládaný odjezd z autobusové zastávky
v Čisté v 15:30 hodin.
Pro bližší informace sledujte vývěsky a plakáty.
Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce : Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

