MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

PROSINEC 2015

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ,
VÝTĚŽEK CHARITATIVNÍ SBÍRKY,
UZAVŘENÍ
POKLADNY
OÚ,
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ PÍ. STAROSTKY

KČ 6,-

POZVÁNKY - VÁNOČNÍ KONCERTY
PĚVECKÉHO SOUBORU VÁCLAV,
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, VÁNOČNÍ
ZPÍVÁNÍ, POSLEDNÍ LEČ

SPOLKY A SDRUŽENÍ INFORMUJÍ MO ČRS, SDH ČISTÁ, PRAVIDELNÉ
RUBRIKY – STALO SE…, CO SE U NÁS
PSALO – LISTOPAD 1983

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,
na dveře nám opět klepou ty nejočekávanější a nejhezčí svátky roku, Vánoce.
Vánoce jsou časem bilancování, vzpomínání a setkávání se s našimi nejbližšími. Jsou to svátky radosti,
klidu, pohody, vzájemného porozumění. Takové si je pamatujeme z dětství, kdy jsme se těšili na vůni
vánočního cukroví, na stromeček a rozdávání dárků. Dnes takové svátky připravujeme pro naše děti a
vnoučata a těšíme se z jejich rozzářených očí. Zároveň však také vzpomínáme na ty, kteří již, bohužel,
nejsou mezi námi, ale stále žijí v našich srdcích a vzpomínkách.
Vánoční čas milují nejen naši nejmenší, ale i my dospělí. Škoda jen, že v dnešním hektickém životě, který
žijeme, trvají tyto krásné svátky jen malý okamžik.
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám spolu se zastupiteli obce a zaměstnanci úřadu popřála
radostné a pokojné prožití vánočních svátků, splnění všech Vašich přání, očekávání a předsevzetí a zároveň
i úspěšný vstup do nového roku.
Blanka Čebišová
starostka obce

POZVÁNKA
KONCERTY PĚVECKÉHO SOUBORU „VÁCLAV“ Z ČISTÉ
VŠEHRDY
VÁNOČNÍ KONCERT
KOSTEL sv. PROKOPA
PÁTEK 11. 12. 2015 od 18:30 hod.
KRALOVICE
RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ KOSTEL
SOBOTA 19. 12. 2015 od 17:00 hod.
MILÍČOV
VÁNOČNÍ KONCERT
KOSTEL sv. PETRA
NEDĚLE 20. 12. 2015 od 14:30 hod.
ČISTÁ
VÁNOČNÍ KONCERT
KOSTEL sv. VÁCLAVA
SOBOTA 26. 12. 2015 od 17:00 hod.

Pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ Čistá
a mladí muzikanti z Čisté
Vás srdečně zvou na VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
24. 12. 2015 od 15h
26. 12. 2015 od 17h
do kostela sv. Václava v Čisté
Myslivecký spolek Javorna Čistá
Vás srdečně zve
dne 19. 12. 2015 od 20 hodin
na taneční zábavu POSLEDNÍ LEČ
do hostince u srdíčka v Břežanech
Hraje Tandem Music, vstupné 80,-Kč
bohatá zvěřinová tombola
Oddíl stolního tenisu TJ Čistá
Vás srdečně zve na
VÁNOČNÍ TURNAJ,
který se koná dne 27. 12. 2015
v tělocvičně ZŠ

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

OBEC INFORMUJE

PODĚKOVÁNÍ
ZŠ a MŠ Čistá děkuje p. Michalu Peškovi – firmě
Lextrans Bus, za bezplatné dopravení dětí do
Šípů, kde zpívaly při příležitosti rozsvícení
vánočního stromečku. Děkujeme.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Vánoční stromky se budou opět prodávat u
obecního úřadu. Termín bude upřesněn na
úřední desce a vyhlášen rozhlasem.

Děti a p. učitelky MŠ Čistá děkují p. Věře
Jarošové za zakoupení lízátek na mikulášskou
nadílku.

VÝTĚŽEK SBÍRKY
Výtěžek Dobrovolné charitativní sbírky, která se
konala u příležitosti rozsvícení vánočního stromu
v Čisté, činil 2.400,- Kč a bude poslán, stejně jako
každý rok, některé z dobročinných organizací.

Děti a p. učitelky z MŠ Čistá děkují rodičům dětí
za nemalý finanční dar, který využijeme
k vánočnímu nákupu – maňásků a divadelních
čepiček. Děkujeme.

UZAVŘENÍ POKLADNY OÚ
Pokladna obecního úřadu bude uzavřena od 29.
12. 2015 do 4. 1. 2016. Po tuto dobu je možné
zasílat platby převodem na účet obce č.
542373389/0800
nebo
na
č.
9021542373389/0800 (vodné, stočné).

POZVÁNKA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Termín zasedání Zastupitelstva obce Čistá bude
včas vyvěšeno na úřední desce obce a na
webových stránkách.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti:
60 let
Votroubková Libuše, Čistá
70 let
Seifertová Helena, Čistá
75 let
Kožíšková Venuše, Čistá
80 let
Hotěk Zbyšek, Čistá
82 let
Krejza Miroslav, Čistá
83 let
Hejda Václav, Čistá
Bricínová Siglinde, Zdeslav
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SDH ČISTÁ

„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé.“
Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně setkávat s činností SDH,
výjezdové jednotky a mladých hasičů obce Čistá. Budeme rádi za Vaše případné podněty
k této rubrice.
Předem se omlouváme za večerní vyrušení klidu sirénou dne 23. 11. 2015, může za to
technická závada. Děkujeme.

Výjezdová jednotka
Úvodem chceme poděkovat členům výjezdové
jednotky za pomoc při úpravách hasičské
zbrojnice. Na zbrojnici proběhla výměna vrat a
montáž vytápění v zasedací místnosti. Bylo
provedeno vymalování garáží, na podlaze byla
vytvořena zátěžová nivelační stěrka, byla
provedena rekonstrukce elektroinstalace. Dále v
zasedací místnosti byla provedena oprava příčky.
Po usazení vrat bylo provedeno nastěhování
výstroje a výzbroje a zagarážování zásahových
vozidel. Všem členům patří velké poděkování,
jelikož bylo odpracováno několik desítek hodin
zdarma.
Zásahová činnost
V období od 23. 9. 2015 do 24. 11. 2015
zasahovala jednotka u 1 události. Dne 5. 11. 2015
ve večerních hodinách jednotka zasahovala v obci
Čistá, a to na technické pomoci sundání kočky ze
stromu ve výšce cca 8 metrů. Jednotka pomocí
nastavovacích žebříků kočku sundala ze stromu a
předala majitelce.
Mladí hasiči
Mají za sebou podzimní kolo hry Plamen, které
letos pro 300 dětí od 3 do 18ti let z celého okresu,
připravilo SDH Kolešovice. Soutěž proběhla 10. 10.
v areálu zámeckého parku a fotbalovém hřišti. Do
soutěže letošního ročníku máme přihlášeny 2
hlídky Přípravky, družstvo mladších, družstvo
starších a jednoho dorostence. Podzimní kolo se
skládá ze dvou disciplín, štafeta dvojic a Závod
požárnické všestrannosti. V obou disciplínách si
naše děti nevedly vůbec špatně. Po sečtení
výsledků jsou přes zimu na průběžném 4. místě
starší i přípravka, mladší (kat. 6 – 11) složené
převážně ze 6ti letých na pěkném 11. místě a
dorostenec jako jednotlivec na 7. místě.
V sychravém dni se do soutěže zapojili – Liduška
Mohylová, Ondra Šindler, Vojta a Jiřík Baltiarovi,
Ládík Titlbach, Jéňa Švolba, Lucka Pavlisová,
Maruška Wurmová, Anetka Votroubková, Terezka
Pavlisová, Tomáš Maxilon, Patrik Schuh, Dája
Votroubková, Maruška a Anička Krausovi, Nikola
Marečková a Filip Schuh. Naše poděkování patří
samozřejmě našim Vašim dětem, ale také všem
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rodičům, kteří byli ochotni si menší děti dopravit
sami a musíme opět poděkovat Radku Čihákovi za
přepravu Avií.
V pátek 23. 10. si děti udělaly jako každý rok pěší
výlet ke křížku p. Brychty. Očistil se sokl, ometly
pavučiny a celý ho pak děti obložily mechem a
šiškami. Jelikož s námi byli i noví členové, tak jsme
opět vyprávěli příběh o tragické smrti „bratra“
hasiče. Na kraji pole si pak děti upekly vuřty a k
domovu z „Holubího vrchu“ je pak odvezla
hasičská Avie.
Za kolektiv D. Schuhová
Havelské posvícení
17. 10. pro širokou veřejnost pořádalo naše
sdružení taneční a společenský večer. Kdo se
podobným aktivitám věnuje, určitě ví, jak potěší
větší návštěvnost. Bohužel nás počet prodaných
vstupenek nutí k zamyšlení nad dalším konáním
této akce. Ano nebylo nás mnoho, ale z mého
pohledu se všichni dobře bavili, téměř každá
taneční série si našla své příznivce i u baru se
tvořili hloučky, bez strkanic i konfliktů … povedlo
se!
Za pořadatele – děkujeme všem, co svou účastí
podpořili naší činnost. Děkujeme také všem těm
„lidičkám“, kteří svým darem materiálním či
finančním, podpořili naší „celoroční činnost“.
NAŠI SPONZOŘI
Agrofarm Šípy, AGRO-JAVORNA spol. s r.o.,
BECKER Kralovice, Brychta Karel ml., Cukrárna
Svěženka, Čech Jan, Čech Petr, Čechová Slavěna
ml., Čechovi, Dřevoobchod Lubná, Dynal, Gažákovi,
Hostinec u Šimků, Hoťkovi, Jan Tajbl - soukromý
zemědělec, Jarošová Věra, Kolářová Petra, Kožíšek
Václav, Králová Anna, Krausová Jitka, Krausovi,
Lauberovi, Lehner Václav, Marková Zdena, Matějů
Zdeněk – autodoprava, Mgr. Pavel Tintěra, Mlýn
Čistá s.r.o., Nová Marie, Novákovi Břežany, Obec
Čistá, P&G Rakovník, Pešek Pavel, Petržílkovi,
Plincnerovi, Rohrovi, Rosenbaumovi, Rumplíková
Jana, Schuhovi,
Součkovi, Strouhalová Jana,
Svatošovi, Švambergovi, Vaňková Petra, Vopat
Petr, Vopata Tomáš, Vopatovi, Wurmovi,
Zahradnictví Blacký
A samozřejmě všem těm, na které jsme omylem
zapomněli.
Za SDH Čistá Jan Rohr
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. , místní organizace Čistá u Rakovníka
Vážení rybáři a naši přátelé,
rybolovná sezóna již končí a končí také rok, kdy jsme si připomínali společně výročí
založení naší organizace. Chceme ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří jste byli při
oslavách s námi, děkujeme také všem, kdo nám pomáhají s nadějí, že se budeme i
v dalším roce potkávat a užívat radosti z dobré společnosti, přírody i rybolovu.
Advent, vánoční čas i celý další rok, ať prožijeme ve zdraví a spokojenosti a k tomu
přijměte naše přání.
Oznámení
Jak již bylo avizováno, nemůžeme letos připravit prodej vánočních kaprů z důvodu nedostatku
dostatečně velkých kaprů. Počasí, škůdci i pytláci jsou toho příčinou.
Děkujeme za pochopení.
Výbor MO

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENICE
Římskokatolická farnost Jesenice
Půlnoční bohoslužba letos v Čisté bude o půlnoci, tedy ve 24:00h.
Na Štědrý den odpoledne bude možné vyzvednout betlémské světlo a také nás
pozve pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ Čistá na své pěvecké pásmo – Vánoční zpívání.
Přeji Vám požehnaný čas adventní i vánoční.
Vše aktuálně na webu farnosti i na kostelní nástěnce.

Daniel Váhala, pastorační asistent

Zpráva o opravě kaple sv. Anny
Vážení občané,
jistě jste zaznamenali, že probíhá oprava
kaple sv. Anny. Farnost získala dotaci
z Ministerstva kultury z Havarijního fondu.
Rovněž zastupitelé těsnou většinou opravu
podpořili částkou 40.000,-Kč. Děkuji za tu
podporu obci, památkovému ústavu a
všem, kdo na věci poctivě pracují. Oprava
bude v několika etapách vždy podle
možných finančních prostředků. Můj odhad
je 3 – 4 roky, kdy bude postupně opravena
střecha tj. krov, krytina a věžička kaple.
Letos bude také znovu instalován kříž,
hromosvod i báň věžičky. Možná také víte,
že ve věžičce se našly schránky
s dokumenty. Pokusíme se v příštím
zpravodaji důležité části nálezu pro Vás
zveřejnit. Vyjednáváme také s archivem
v Rakovníku
o
nejlepším
uložení
dokumentů a také o možnosti je veřejnosti

poskytnout k prohlédnutí. Zároveň bude do věže
umístěna další schránka pro ty, kdo budou jednou znovu
věž kaple opravovat. Byl bych rád, kdyby rekonstrukce
kaple nebyla jen technickou záležitostí, ale aby se kaple
znovu stala důstojným místem, pro loučení s našimi
blízkými, protože to nějak přeci patří k životu. Možná to
není úplně zřejmé, ale nemusí být rozloučení v kapli
podmíněno náboženskou praxí toho kterého, nemusí to
vždy být za přítomnosti duchovního, nechce-li kdo, a
také naopak, je-li přítomen duchovní, není podmínkou
být praktikujícím katolíkem. Jsem všem vděčen za
podporu ve věci oprav našich památek a současně
zarmoucen naopak neochotou. Věřím však, že tak jak ve
věci postupuji je správné, a odrazovat se v žádném
případě nenechám.
Dotazy k opravě rád každému zodpovídám a těší mne, že
jsou.
D. V.
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CO SE U NÁS PSALO – LISTOPAD 1983

STALO SE … v prosinci

Listopadové číslo Čisteckého zpravodaje z roku
1983 přineslo svým čtenářům nejen informace
o odkazu „Října“, ale také aktuální informace o
postupech prací na stavbě vodovodu a
obchodním středisku či několik kulturně
společenských informací.
Úvodní článek s názvem „Aktuální odkaz Října“
připomíná, že v tomto roce je nutné si Velkou
říjnovou socialistickou revoluci (pro dříve
narozené – Říjnovou revolucí je nazýván
ozbrojený bolševický převrat provedený
v Rusku 7. listopadu 1917, který měl zásadní
vliv na celosvětové dění ve 20. století, pozn.
autora) připomenout mnohem naléhavěji, než
kdykoliv před tím. Závažnost jejího odkazu
podle článku neznámého autora posiluje
především průběh událostí poslední doby, kdy
mezinárodní situace vinou imperialistických
mocností, zejména USA, je stále složitější a
nebezpečnou tendencí narůstá napětí. Situaci
však zachraňuje Sovětský svaz v čele s KSSS
(Komunistická strana sovětského svazu, pozn.
autora), který iniciativně uplatňuje politiku
směřující k upevnění míru. Tolik tehdejší
zpravodaj v patrně nejdůležitějším článku čísla.
Mnohem obyčejnější, avšak pro většinu
občanů asi důležitější informace přinesl článek
s názvem „Postup prací na vodovodu a
obchodním středisku“. V uplynulých měsících
bylo v investiční akci „Z“ vodovod pokračováno
položením vodovodního řadu ze sídliště u
zdravotního střediska do Komenského ulice a
byla provedena zkouška tlaku. Při tom bylo
nutné podvrtat silnici, což se neobešlo bez
komplikací,
způsobených
především
nedostatkem mechanizace. Byla postavena
hrubá stavba čerpací stanice a položen
elektrický kabel od prameniště V Rybníčku ke
kulturnímu domu. Do konce roku zbývalo
dokončit stavbu čerpací stanice, provést 150
metrů jímacích zářezů a položit cca 300 metrů
řadu od přívodu přes mateřskou školu okolo
základní školy přes silnici s ukončením na
náměstí. Na další etapu se zpracovává
projektová dokumentace.
Práce na výstavbě obchodního střediska byly
v listopadu zpožděné především na budování
střechy a doposud nebyly zajištěny výklady a

V této rubrice se setkáváme s minulými
událostmi vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
7. 12. 1906 byl založen Okrašlovací spolek.
Zpočátku šlo okrašlovacím spolkům zejména o
čistotu a upravené prostředí veřejných prostor
a jejich postupné ozelenění. Později se ochrana
přírody pojila s péčí o kulturní a historické
památky. Čistecký okrašlovací spolek se mj.
zasadil o regulaci potoka protékajícího městem,
terasovitou úpravu Václavského náměstí a
svahu před školní budovou, osázení silnice
akáty, Vlachova vrchu lipami, apod.
8. 12. 1927 byl v sále místní sokolovny zřízen a
otevřen biograf Blesk. Filmová představení byla
zprvu němá, v červnu 1934 zapůjčil majitel
parního mlýna, pan Arnstein, na dobu dvou
měsíců zvukovou aparaturu. Ten se také, když
kvůli nedostatečné návštěvnosti hrozilo
zastavení promítání, uvolil doplatit každý
případný deficit.
14. 12. 1935 se vzdal svého úřadu 1. prezident
ČSR Tomáš Garrigue Masaryk a 18. 12. 1935 byl
prezidentem zvolen Dr. Eduard Beneš. Při této
příležitosti se konala slavnostní schůze
městského zastupitelstva s proslovem učitele
Jaroslava Janaty. Druhý den byl zaslán panu
prezidentovi telegram následujícího znění: “
Obyvatelstvo městečka Čisté shromážděné v
den Vašeho zvolení prezidentem republiky,
dovoluje si Vám, jako svému krajanu, přáti
štěstí a zdraví, abyste ve spokojenosti po
dlouhá léta mohl úspěšně říditi osudy naší
republiky.”
16. 12. 1928 vykolejil motorový osobní vlak
mezi Petrovicemi a Čistou. Někteří cestující
vyvázli pouhým leknutím, jiní s menšími
pohmožděninami nebo nevelkými řeznými
ranami. Motorový vůz ležel přes koleje na
boku, vlečňák, rovněž vykolejený, se nepřevrhl.
Nehoda byla způsobena kamenem ležícím na
koleji.
z níže uvedených zdrojů sestavila
Klára Rudolfová
Výhercem listopadové soutěže se stala Věnuška
Razýmová, které moc gratuluji a děkuji za účast:-)
Zdroje: Sklenář Jar.: Městečko Čistá a okolí, Čistá 1999,
s. 71, 79, 123, 209,
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vstupní dveře. Vše ostatní probíhalo podle harmonogramu.
Článek M. Ouřady připomněl 50. výročí elektrifikace v Čisté. Prvního prosince před padesáti lety
(1933) se v Čisté poprvé rozsvítila elektrická světla. Ve stejnou chvíli byly elektrifikovány i okolní
obce Břežany, Šípy a Bělbožice. Elektřinu dodával Svaz západočeských elektráren v Plzni. Tehdy
přestala být Čistá posledním větším místem mezi Rakovníkem a Plzní, kde se ještě svítilo
petrolejkami. Domovní instalace tehdy prováděl místní elektrozávod Antonína Kubička.
KINO KAVÁRNA kulturního domu uváděla v měsíci říjnu např. tyto filmy – TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
(slavnou českou pohádku) – MILIONOVÝ BROUK (nový italský barevný film) – VÍTR V KAPSE (nový
český barevný film) nebo pásmo sovětských pohádek JEN POČKEJ ZAJÍCI ● konal se koncert souboru
SCHOVANKY a Cecilská taneční zábava ● kulturní dům navštívil také Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř se
svým pořadem HITŠARÁDA ● v salonku KD se konala beseda nad kronikou.
Zbývající část zpravodaje je věnována článku Jaroslava Janaty o čisteckých privilegiích, který bude
zveřejněn na internetových stránkách http://tinterovi.webnode.cz.
Připravil: PAVEL TINTĚRA ml.

Uprchlíci v Čisté?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
216
Těšíme se již na další
Tříkrálovou sbírku u nás i
v okolí. Těším se, že se již
začnete hlásit s pomocí i
nápady. Podle všeho bude
letos sbírka u nás probíhat
9. ledna 2016.
Za všechny koledníky
Daniel Váhala

Migrace uprchlíků je velmi vážným tématem, které nemohlo minout
nikoho z nás. Sledujeme zpravodajství, čteme noviny a děláme si
vlastní názor. A lze připustit, že názorová paleta bude jistě široká.
Chci toto téma přenést i do našeho zpravodaje, protože si myslím, že
se může týkat i nás občanů obce Čisté. Nechci polemizovat zatím o
tom, jestli třeba do Čisté někdy někdo přijde, prostě to nevím. Chci
ale, abychom tento fakt, tedy to, že k nám do Evropy uprchlíci
přicházejí, začali brát tak, jak se patří. Myslím si, že bude třeba od
televizorů, novin, názorů, nadávek i slz dojít někam o něco dále. Stále
více vnímám, že se musíme uprchlické krize - uprchlíků - nějak
konkrétně dotknout. Rád bych, abychom uměli hledat pravdivé
informace, rád bych, abychom uprchlíky poznávali, a abychom tomu
všemu nějak porozuměli.
Navrhuji na nějaké úrovni zřídit tým lidí, kteří mají zájem nějakým
způsobem tuto skutečnost reflektovat, kteří třeba chtějí a můžou být
nějak užiteční, kteří věc vnímají podobně a chtějí pomoci a můžou
také společné výstupy šířit dál. Přál bych si, aby se spíše mluvilo o
tom, že potřeba je pomáhat, nikoli odmítat. Chci také ještě celou věc
dále promýšlet, naslouchat rozumným argumentům a hledat nějaké
konkrétní řešení. Konkrétní pro podmínky v jakých žijeme a kde
žijeme, co umíme a jací jsme, protože je to nutné k celkovému řešení
celé situace.
Proto také na leden připravuji projekci dokumentu na téma uprchlíci
a mám domluveného hosta, který bude moci vyprávět o tom, koho
kdy ve svém životě potkal a tak třeba pomoci nám k porozumění.
Bude to teprve vykročení na cestu, kterou jsme nikdo z nás ještě
nešli, a která může být jakákoliv. Chci ale, abychom šli beze strachu.
Na závěr znovu opakuji. Je třeba se uprchlické krize nějak dotknout,
jinak ji budeme jen těžko zvládat. Zvu Vás k tomu.
Čekám na Vaše podněty.
Daniel Váhala, vahalovi.cista@seznam.cz
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 13 ze dne 12. listopadu 2015
Návrh usnesení č. 165/15 :
ZO po projednání schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě
o zajištění komplexního odpadového hospodářství
s firmou Becker Bohemia s.r.o. na rok 2016 a ukládá
starostce podpis Dodatku č. 12.
Pro – 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
USNESENÍ č. 165/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 160/15 :
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený program
jednání.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
USNESENÍ č. 160/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 161/15 :
ZO po projednání schvaluje vyvěšení výběrového řízení
Návrh usnesení č. 166/15 :
na akci „Pořízení traktoru“a souhlasí s obesláním
ZO ZO ukládá výboru pro životní prostředí provést
navržených firem.
k žádosti o prodej pozemku parc.č. 468/1 v k.ú. Nová
Pro - 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
Ves u Rakovníka do konce prosince místní šetření.
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
Pro – 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 161/15 BYLO SCHVÁLENO.
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
Navržení hodnotící komise – p. Král, Pešek, Votroubek,
USNESENÍ č. 166/15 BYLO SCHVÁLENO.
Schuh, Svatoš, ing. Coufal, ing. Vachata.

Návrh usnesení č. 167/15 :
ZO po projednání souhlasí s prodejem pozemků
parc.č. 281/5, 281/6 a 302 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka za minimální částku 100,- Kč/m2 + náklady
na vypracování GP ve výši 6.050,- Kč.
Pro - 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
USNESENÍ č. 167/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 162/15 :
ZO ZO schvaluje firmu Král PM Centrum s.r.o. Plzeň
dodavatelem akce „Revitalizace rybníka v Kůzové“ za
částku 533.493,60 Kč bez DPH a pověřuje starostku
uzavřením smlouvy s firmou Král PM Centrum s.r.o.
Plzeň.
Pro – 11 Proti – 0 Zdržel se – 1 ing. Vachata
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
USNESENÍ č. 162/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 168/15 :
ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem
pozemku parc.č. 90/4 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za
minimální částku 100,- Kč/m2 .
Pro - 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
USNESENÍ č. 168/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 163/15 :
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy na akci
„Dodávka
cisternové
automobilové
stříkačky“
s vybranou firmou První chráněná dílna s.r.o., za částku
6,291.879,- Kč vč. DPH. Nabídková cena je stanovena
uplatněním § 101 zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění, cena za dodávku
6,291.879,- Kč vč. DPH, cena k hodnocení byla snížena
o 15% na 5,348.097,15 Kč vč. DPH.
Pro – 11 Proti – 0 Zdržel se – 1 ing. Vachata
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
USNESENÍ č. 163/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 169/15 :
ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem
pozemku parc.č. 923/3 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka
za minimální částku 100,- Kč/m2.
Pro - 11 Proti - 1 ing. Vachata Zdržel se - 0
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
USNESENÍ č. 169/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 164/15 :
ZO po projednání souhlasí se zveřejňováním smluv a
objednávek na webových stránkách obce od 100.000,Kč vč. DPH výše, a to od 1. 1. 2016.
Pro – 9 Proti – 0 Zdržel se – 3 ing. Vachata, ing.
Coufal, p. Rohr
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
USNESENÍ č. 164/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 170/15 :
ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem
pozemku parc.č. 923/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka
za minimální částku 100,- Kč/m2.
Pro - 10 Proti - 1 ing. Vachata Zdržel se - 1 Mgr.
Tintěra
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
USNESENÍ č. 170/15 BYLO SCHVÁLENO.
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KALENDARIUM
kulturních akcí pro Čistou a okolí (výběr redakce)
Čistá
9. 12.
24. 12.

26. 12.

9. 1. 2016

18:00 u vánočního stromu Čistá
akce „Česko zpívá koledy“
15:00h kostel sv. Václava Čistá,
Vánoční zpívání – pěvecký
kroužek při ZŠ a MŠ Čistá
24:00h kostel sv. Václava Čistá,
půlnoční bohoslužba
17:00h kostel sv. Václava Čistá,
Vánoční zpívání – pěvecký
kroužek při ZŠ a MŠ Čistá +
Vánoční koncert – pěvecký sbor
Václav
dopoledne Tříkrálová sbírka,
odpoledne možná něco

U sousedů
11. 12.

12. 12.
12. 12.

13. 12.
13. 12.

19. 12.
19. 12.

19. 12.
20. 12.

20. 12.

21. 12.
do 31. 12.
10. 1. 2016

PROSINEC

18:30h kostel sv. Prokopa Všehrdy,
Vánoční koncert – pěvecký soubor
Václav
15:00h kostel Navštívení Panny Marie
Petrovice, Hradní duo
16:00h kostel sv. Markéty Břežany,
Adventní koncert – Tachovský dětský
sbor
16:00h kostel sv. Martina Všesulov,
Adventní koncert – Sine Nomine
16:00h
kostel
sv.
Bartoloměje
Rakovník, adventní koncert – Aleš
Nosek a spol.
17:00h kostel CČE Kralovice, Rybova
mše svatá – pěvecký soubor Václav
18:00h kostel sv. Mikuláše Kozojedy,
Adventní koncert – Pražský hradčanský
orchestr
20:00h hostinec U srdíčka Břežany,
Poslední leč
14:30h kostel sv. Petra Milíčov,
Vánoční koncert – pěvecký soubor
Václav
17:00h kaple sv. J. Křtitele Hodyně,
Adventní koncert – Sagitta Plasy a
Tomáš Oldřich
18:00h Vánoce s Egibandem, koncert
ZUŠ Kralovice, LD Kralovice
Muzeum Mariánská Týnice výstava
„Betlémy“
14:00h kostele sv. Petra a Pavla
Jesenice, NEZMAŘI
předprodej vstupenek na MÚ Jesenice

Většina akcí má své webové stránky, podrobnosti hledejte tam.
Vaši akci rádi zveřejníme. Potřebujeme k tomu Váš plakát.
Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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