MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2016

KČ 6,-

Vážení čtenáři,
skončily prázdniny, doba dovolených, za sebou máme spoustu letních
akcí i první podzimní měsíc. Před pár dny skončily také oslavy
Svatováclavské pouti a oslavy výročí otevření čistecké školní budovy.

ÚVOD

NÍK

Jak z pohledu místostarosty obce, tak i pohledu předsedy kulturního
výboru musím uplynulý půl rok zhodnotit jako podařený. Spolu s kolegy
z kulturního výboru a vedením obce se podařilo uspořádat další ročník oslav Anenské pouti i Svatováclavské
pouti. Mnoho akcí připravily také jiné volnočasové subjekty či jednotlivci. Zkrátka – mám za to, že
společenský život v naší obci je stále na dobré úrovni a aktivita pořadatelů prozatím neutuchající. Na určité
limity však všechny tyto aktivity poslední dobou naráží a zaslouží si podrobnější rozbor. Na tom se pokusíme
s kolegy z kulturního výboru zapracovat.
Kromě mnoha dalších však za jeden z limitů považuji existenci, či spíše absenci moderního a konkurence
schopného střediska volnočasových aktivit. Tímto střediskem by mohla (a dle mého názoru i měla) být
budova kulturního domu, což ostatně potvrdil i nedávný veřejný průzkum. Zastupitelstvo obce si tuto
skutečnost uvědomuje a započalo práce na procesu obnovy této budovy. Pravděpodobně to bude běh na
delší trať, ale další odklady by nesvědčily společenskému životu v obci ani budově samotné. Zajímáte-li se o
tuto akci, kontaktujte mě.
Jsem přesvědčen, že každého z nás čeká do konce tohoto roku ještě mnoho zajímavého a pěkného, včetně
mnoha kulturních, sportovních či společenských akcí. Neváhejte je navštívit.
A abych nezapomněl, přijďte volit…
PAVEL TINTĚRA
místostarosta obce
předseda kulturního výboru

ŽIVOTNÍ JUBILEA

I NF O

70 let
Meltzer Jan, Lhota

RMACE OBECNÍHO ÚŘADU

75 let
Vopat František, Čistá
83 let
Sajdlová Jaroslava, Čistá

KOMINÍK
Kominík bude v obci chodit v pondělí 17. října 2016, kdo má zájem o kominické služby, ať se nahlásí na
obecním úřadě u pí. Valigurčinové, nejpozději do 12. 10. 2016 (tel. 313 549454).
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Čistá podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
•
•

v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2.
•

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – učebna v přízemí, budova Základní a
Mateřské školy v Čisté, Tyršova ulice čp. 127, Čistá, 270 34
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – Čistá, Strachovice

•

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost – vestibul, budova Základní a Mateřské školy
v Čisté, Tyršova ulice čp. 127, Čistá, 270 34
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – Zdeslav, Křekovice

•

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost – vestibul, budova Základní a Mateřské školy
v Čisté, Tyršova ulice čp. 127, Čistá, 270 34
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – Nová Ves, Kůzová, Smrk,
Lhota, Zelený Důl

3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové.

V Čisté dne 21.9.2016
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UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE
V sadách hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října
2016 byl ojediněle zjištěn výskyt špatně vytištěných hlasovacích lístků.
Vada spočívá v tom, že text na hlasovacím lístku je vytištěn šikmo, což způsobuje, že na hlasovacím lístku
nejsou uvedeni všichni kandidáti (zejména u oboustranných hlasovacích lístků) anebo chybí některé údaje.
Vzhledem k tomu, že takový hlasovací lístek neobsahuje zákonem stanovené náležitosti a nejsou z něj
patrné všechny údaje (§ 24 odst. 2 a § 39 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů), byl by při
hlasování neplatný!!!
Vyzýváme proto voliče, aby, pokud ve svých sadách mají špatně vytištěné hlasovací lístky, požádali
okrskovou volební komisi ve volební místnosti o vydání bezvadné sady hlasovacích lístků, kterou využijí
pro hlasování.
PŘIJĎTE MEZI NÁS

SPOL

Rádi uvítáme nové členy
pěveckého sboru „Václav“
v Čisté.

KOVÉ ZPRÁVY

Zkoušky sboru jsou každé
úterý od 19:30 hodin ve škole
v Čisté.

Snazší je požáry zakládat,
než vdechovat
jejich dým
Odborná příprava
Jednotka v tomto období provedla dne 10.9.2016 v rámci odborné
přípravy praktický výcvik v práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
Výcvik proběhl v lokalitě lomu Chlum u Berouna. Jednotka prakticky
provedla základy v uzlech, volbu a vytvoření kotevních bodů. Po této
činnosti si každý člen jednotky vyzkoušel slanění pomocí slaňovacího
prostředku z výšky cca 20 metrů. Závěrem proběhla záchrana osoby po
pádu z výšky, její stabilizace a transport na přístupné místo.
Před touto činností proběhla návštěva ve štolách společnosti Lomy
Mořina. Jednotka se seznámila s pohybem v neznámém prostoru
v podzemí. Vše proběhlo bez problémů ke spokojenosti všech
účastníků.

Zásahová činnost
Jednotka v období od 21. 8. do 18. 9. 2016 nezasahovala u žádné události.
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kontakt
ivanakondelikova@seznam.cz
Těšíme se na Vás
Vedení sboru „Václav“

PRO ZAPOMNĚTLIVÉ
Po srpnových Vodních
hrátkách zůstaly na hřišti
zapomenuty dětské gumáčky
číslo 29. K vyzvednutí jsou v
hospodě na hřišti.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Zbirožské Tatrování
Dne 3. 9. 2016 se několik členů výjezdové jednotky pod vedením
Tomáše Vopaty zúčastnilo Tatrování na základně HZS Zbiroh s naší
novou CAS - 30 T- 815/7. Ve velké konkurenci se naše Tatra
umístila na 3. místě v kategorii Miss Tatra. Ocenění z rukou
zástupců Tatra, HZS a THT Polička převzal velitel jednotky T.
Vopata.
Za SDH Čistá Jan Rohr

ZÁPIS VÝBOROVÉ SCHŮZE ČSZP ČISTÁ ZE DNE 1.8.2016
1. Byla přijata nová členka - Janičová Irena, Čistá
2. Akce:
17.9. - Zahrada Čech - odjezd v 7.00 hod, cena - člen 180,-Kč, nečlen 230,-Kč
24.9. - vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže "0 nejkrásnější rozkvetlé okno" - 16.00 hod v obřadní síni
OÚ Čistá
10.10. - koncert Jakuba Smolíka v KC Rakovník
26.10. - ČSZP Rakovník pořádá přednášku na téma "Jak se nestát obětí zločinu" - 10.00 hod v zasedací
místnosti Čs. pojišťovny v Rakovníku
31.10. - divadlo Na Vinohradech, Praha - Pygmalion
23.11. - přednáška "Každý problém má řešení" - 10.00 hod - zasedací místnost Čs. pojišťovny v
Rakovníku
Podrobnosti všech akcí jsou uvedeny na nástěnce
3. Připravuje se zájezd do bazénu v Berouně na listopad nebo prosinec.
4. Pro velký zájem se uskuteční "Korálkování" - začátek prosince

Myslivecký spolek Javorna Čistá Vás zve na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE pro děti a rodiče
v sobotu 8. října 2016 – sraz ve 13 hod u špejcharu v Břežanech
Čeká Vás vycházka s myslivci s cílem v Cihelně a program s mysliveckou tematikou - stezka s tajenkou,
ukázky vycpanin zvěře, střelba ze vzduchovky, myslivecké troubení, řezání pilou a další…
Vezměte s sebou pevnou obuv, vhodné oblečení podle počasí a tužku.
Občerstvení zajištěno (opékání buřtů a limonáda pro děti zdarma).
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SVATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ 2016
Již šestý ročník turnaje jednotlivců ve hře Pétanque proběhl v sobotu 24. září 2016 na čisteckých
volejbalových kurtech. Sportovně společenské akce, pořádané v rámci Svatováclavské pouti se letos
zúčastnilo celkem dvacet devět hráčů, rozdělených do šesti (věkových) kategorií. Také letošní ročník přinesl
krásně soutěžní atmosféru, plnou překvapení.
Kategorie nejmladších dětí přinesla toto konečné pořadí – na prvním místě
se umístil Ondra Šindler, druhá skončila Sofinka Kublová a třetí místo
obsadila Karolínka Synková.
V kategorii starších dětí skončil na prvním místě Míša Marek, na druhém
Věnka Razýmová a třetí místo obsadila Terezka Pavlisová.
Napínavá finálová skupina dospělých přinesla toto konečné pořadí – na
prvním místě se umístil Pavel Tintěra st., na druhém místě Vít Boudník, na
třetím místě Věnka Čechová ml. a na krásném čtvrtém místě Iveta
Pavlisová.
Všem finalistům a samozřejmě především vítězům gratulujeme!
I letos přálo našemu turnaji počasí a to až do skončení celého turnaje. Pevně doufáme, že si všichni hráči
svoji účast dostatečně užili, neboť především jednotlivé hry finálové skupiny dospělých přinesly tu pravou
soutěžní atmosféru. Vládla opravdu skvělá nálada hodna této hry.
Naše poděkování proto patří všem hráčům, kteří si přišli zasoutěžit, dále těm, kteří se na uspořádání turnaje
podíleli či k němu přispěli, tedy TJ Čistá oddílu volejbalu za zapůjčení hřiště, Obci Čistá za zapůjčení lavic a
stolů a samozřejmě všem dalším, kteří pomohli, zapůjčili, otevřeli atp… Děkujeme!
za pořadatele
Ilona & Pavel TINTĚROVI

Drakiáda v Čisté
v neděli

9. 10. 2016

od

16h

se sejdeme

na fotbalovém hřišti v Čisté
Jako vstupenku přineste pro našeho dráčka
mašli na jeho ocásek.
Vlastnoručně vyrobený drak bude zvlášť odměněn.
Na dračí shledanou se těší
Katka Coufalová
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ZÁKL

ADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 90. VÝROČÍ ŠKOLNÍ BUDOVY
Dne 25. září proběhla oslava věnovaná 90. výročí školní budovy v Čisté. Příprava trvala několik měsíců.
Proběhla důstojně, za velké účasti veřejnosti. Radostná setkání, vzpomínání a vyprávění bývalých žáků a
zaměstnanců byla pro nás velkou odměnou.
Děkuji paní starostce, kulturnímu výboru obce Čistá, kronikáři panu Jaroslavu Sklenářovi, žákům a všem
zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu krásné oslavy.
Božena Vopatová
ředitelka školy

Nedávnou oslavu 90. výročí školní budovy v Čisté
si dovolím označit za důstojnou a velmi úspěšnou.
Velká účast občanů, bývalých kantorů, žáků či jen
sympatizantů naší školy, účast bývalých starostů
obce, současných kantorů a žáků a mnoha dalších
hostů budiž toho důkazem.

vyplatilo, co jejím návštěvníkům přineslo a co si
oni sami odnášejí. Příprava akce byla v režii
především samotné školy pod vedením její
ředitelky Boženy Vopatové, velkou zásluhu na ní
ale má i starostka obce Blanka Čebišová a kronikář
obce Jaroslav Sklenář, za což jim patří poděkování.
Zapomenout však nemohu ani na ostatní kantory
a zúčastněné žáky nebo další osoby, které se
podílely na zajištění doprovodného programu.

Po důstojném zahájení, provedeném starostkou
obce a ředitelkou školy, v rámci kterého byly
předány věcné dary oběma bývalým starostům,
kteří se zasloužili o udržení školy, byl spuštěn
předem pečlivě připravený program. Výstava
historických materiálů, fotografií bývalých žáků,
kantorů a zaměstnanců školy, překvapivá i
očekávatelná setkání, schůzky, kulturní program,
připravený současnými žáky a kantory,
představení budoucnosti školy, to vše dokázalo
přítomné návštěvníky zaměstnat na mnoho
desítek minut a hodin.

Také jim bych rád poděkoval za důstojnou
reprezentaci školy. Především kantorům bych rád
vzkázal, že jejich přítomnost pro mě osobně byla
důkazem toho, že jim na naší škole záleží. Úspěch
akce jim snad dal dostatečnou zpětnou vazbu a
přál bych si, aby jejich identifikace se školou trvala
i v budoucnu.
Pavel Tintěra
místostarosta obce

Strávil jsem ve školní budově celý den a mohl
zblízka pozorovat, jak hodně se uspořádání akce

Výzva pro bývalé žáky a zaměstnance školy
V přehledu vystavených třídních skupin některé třídní kolektivy chyběly. Rádi bychom je připravili pro další
stoleté výročí školy. Obracím se na Vás se žádostí. Pokud máte fotografie, které by doplnily chybějící období
léta 1970 – 1985, zapůjčte je ke zkopírování. Obratem je vrátím.
Božena Vopatová
ředitelka školy
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VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ a LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
V rámci oslav 90. výročí školní budovy byla uspořádána výtvarná a literární soutěž na téma „MOJE ŠKOLA“,
„MOJE ŠKOLA, DO KTERÉ BUDOU CHODIT MOJE DĚTI“.
Návštěvníci akce měli možnost přidělovat hlasy zveřejněným pracím prostřednictvím hlasovacích lístků. A
jak to celé dopadlo?

Výtvarná část – Moje škola
Kategorie MŠ – Pavel Benák (107 bodů), Běta Uvírová (46 bodů), Ondřej Průcha (40 bodů)
Kategorie I. stupeň – Šimon Váhala (97 bodů), Jůlie Spěváčková (33 bodů), Jiří Šourek (31 bodů)
Kategorie II. stupeň – Kristýnka Nováková, Markéta Schmalcová (85b), Adam Fišer (68b), Petr Král (47b)

Výtvarná část – Moje škola, do které budou chodit moje děti
Kategorie II. stupeň – Žaneta Nováková (61 bodů), Nikola Marečková (47 bodů), Filip Beneš (38 bodů)

Literární část – Moje škola, do které budou chodit moje děti
Kategorie I. stupeň – Jůlie Spěváčková (78 bodů), Šimon Váhala (65 bodů), Michal Marek (32 bodů)

Z HIS

TORIE

OSOBNÍ VZPOMÍNKA
Jsem rodačka z Čisté, je mi 83 let a tak mi napadlo, že bych napsala,
kolik obchodů a řemeslníků tady za mého mládí bylo.

V té době byl na Vrchlického náměstí krámek snad
každý druhý dům. Hned za rohem měli koloniál
Lexovi (rodiče p. Václava Lexy). Paní Žofie byla
švadlena a měla i učednice. Vedle na rohu měl
holičství p. Josef Heidenreich. Další holič a
kadeřník byli Hoťkovi vedle papírnictví u Pásků,
kde je dnes pošta.

Za silnicí bydlel pan Mertl, který opravoval
motorky, kola a vyráběl něco z kovu. Vedle uličky
ke hřbitovu měli Šmídovi smíšené zboží. Za
mlýnem tekl potok a tam prodávali Rybáčkovi
různá kování pro truhláře. Další koloniál u rybníka
vlastnil p. Ludvík Žikeš. přes cestu od Žikeše byli
Lexovi starší – paní měla mandl.

Vedle holičství měli řeznictví Kokšovi, později
Bendl a Štěpánek, dál měli koloniál Stanislavovi.
Pak na Vrchlického náměstí byl Kovomat pana
Mattese. Jeho otec měl na dvoře dílnu a vyráběl
kamna a další zboží. Krámek s obuví měl p. Šajner,
který byl obuvník. Následoval čepičář a kožešník p.
Eman Hotěk, vedle byl hodinář p. Vojtěch Švarc a
za ním měl lékárnu p. Karel Krásenský. Potom
jsme našli cukráře Josefa Prokše, čepičáře Jana
Hoťka (bratra Emana), cukráře p. Krause a na
konci náměstí byl textil u Budeciusů (později
krámek koupil Otakar Fikrle a hodně ho předělal).

V Žatecké ulici obchodovali Havlovi. Pak už byly
krámky menší za kostelem u Kokšů, Pekárků a
Tajblíčků. Mimo řezníků na dnešním Václavském
náměstí byla hospoda u Vlachů, u Bendlů, u
Vajchrů a cestou k nádraží u Kočků. Další hospody
byly vedle hřiště u Bobisudů, poblíž mlýna u
Hornofů (pak Kočí a Kodýtek), u Fryčů, u Frantíků
tam byl i pěkný malý sál. Ještě jedna hospoda
bývala u radnice u Padevětů.
Pokračování příště.
vzpomínala
Marie Hausnerová, rozená Hoppová

Inzerce

Prodám rodinný domek se zahradou v obci Čistá čp. 20.
Bližší informace na telefonním čísle 604 472 012
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VYSAZENÍ ČISTÉ NA MĚSTEČKO
V minulých dnech se v Čisté uskutečnily oslavy 90 let otevření nové školní budovy. Vedle této oslavy bychom
ovšem neměli zapomínat také na další významné výročí, kdy v letošním roce uplynulo již 490 let od vysazení
Čisté na městečko.
V roce 1526 na den sv.Fabiána a
Šebestiána (26.ledna) na žádost děkana
kapituly sv. Víta na Hradě pražském
(vrchnost čistecká) král Ludvík Jagelonský,
ves Čistou znovu na městečko povýšil a
práva jaká i jiná městečka mají, čisteckým
věnoval. V majestátu se praví, že ves Čistá
znovu na městečko se vysazuje, dává se
vědět, že byla dávno vsí trhovou, neboli
městcem, ale za války husitské majestát
shořel a osadníci práva potratili. Čteme-li
v majestátu, že čistečtí mohou užívat
všech milostí, která jiná městečka mají, je
na místě otázka, které práva městečkům
příslušela.
Vyzdvižení vesnice Čistá na městečko
roku 1526 se z vesničanů stávají měšťané
a vesnice tato nabyla mimo jiné víceméně
omezených práv městských, mohla sobě
rychtáře a obecní starší sama volit,
městská rada obecní záležitosti řídit a nad
veřejným pořádkem bdít. Rychtář
s konšely, vykonávaly moc soudní.
Měšťané se však z nesvobody nikdy
nevymanili. Zůstávali vždy robotnými,
právě tak jako vesničané. Nesměli také
bez svolení svých pánů se stěhovat a
statky své prodávat.

Královna Marie Terezie potvrzuje všechna dosavadní privilegia městečku Čistá
19. září 1747 (SOkA Rakovník), reprodukce Jaroslav Sklenář

Vyzdvižením Čisté na městečko v roce 1526 obdrželi čistečtí spolu s ostatními privilegiemi i výsadní právo
trestání lidí na hrdle. Mohli proto soudit i zločiny, vraždu, loupež a žhářství. Šlo-li o hlavu, museli žádat o
vynesení rozsudku u apelačního soudu v Praze. K smrti odsouzení byli buď věšeni, nebo sťaty mečem.
Hrdelní právo vykonával mistr popravčí z krajského města Rakovníka nebo z Plzně. Placení tohoto úkonu i
soudních výloh příslušelo městskému úřadu v Čisté. Spravedlnost čili šibenice, stávala na kopci k Břežanům,
v poli Karla Vávry z č. 75 a stínadlo se nacházelo na rohu, který tvořila alejová a polní cesta k Holubímu vrchu
(chodilo se tudy pěšinou do Kralovic).
Další městskou výsadou bylo udělení městského znaku a právo tohoto znaku užívat. Ve znaku jsou sloučeny
dva erby. Dolní polovice je erb vladyků z Čisté (stříbrné břevno Držislaviců) a sv.Václava mělo na pečeti
proboštství kapituly s.Víta na Hradě pražském (čistecké vrchnosti).
Další městskou výsadou bylo užívání městské pečetě s městským znakem. Nejstarší městská pečeť byla ze
stříbra na stříbrném řetězu a nosívali ji primátoři městečka u sebe, jako zevnější důkaz své důstojnosti.
Uprostřed pečetě je sv.Václav a dokola je nápis: „Sigillum Pragensia Ecclesiae Opidi Czistae“, tj.pečeť
pražského (kapitulního kostela) městečka Čisté.
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Dalších dvě pečetě sloužily k pečetění obecních zásilek, ale v roce 1862 se již nepoužívaly. Otisk další pečetě
se dával na listiny na černo, nebo na modro. Další pečeť se používala kolem roku 1862 k zapečetění zásilek
daných na poštu a šestá pečeť s textem: „Důchod obce městské v Čistei“ se dával na listiny náležející na
listiny početvedoucímu úřadu.
Další privilegium bylo, že řemeslníci se zde usazovat a provozovat své řemeslo mohli. Postupně se také tito
sdružují a zakládají cechy. Od krále Leopolda I. obdrželi čistečtí v roce 1680 majestát na tři výroční trhy na
malý i velký dobytek a též na různé kupecké a krámské věci.
Cech řemesla řeznického byl založen roku 1659.
Cech řemesla ševcovského byl založen roku 1669.
Cech řemesla krejčovského byl založen roku 1669.
Cech řemesla kovářského, kolářského, zámečnického a bednářského byl založen 1672.
Cech řemesla zednického, tesařského a kamenického byl založen roku 1699.
Cech řemesla mlynářského byl založen roku 1725.
Cech řemesla cejchmochrstského-mezulánického a tkalcovského roku 1725.
Cech řemesla pekařského roku 1728.
To, že bylo v Čisté pouze osm cechů založeno, neznamená, že jiní řemeslníci zde nebyli. Někteří měšťané
provozovali i jiná řemesla, která v Čisté cechů neměla. Řemeslníci, kteří cech svého řemesla pro malý počet
zřídit nemohli, bývali do řádně zřízených cechů jiných řemesel přijímáni, na určitý počet roků, aby slabší
cech byl lépe zaplněn.
Další městskou výsadou bylo právo pivovárečné., tj. vaření a prodej piva. Kapitula při kostele sv. Víta na
Pražském hradě, co vrchnost čistecká, svolila ve zvláštním listu nadání před hodem všech svatých roku 1531,
aby sobě měšťané na svůj náklad a ke své ruce pivovar obecní vystavět směli, za co platu 6 grošů míšenských
z celého varu a 3 groše míšenské z půl varu kapitule odvádět zavázáni byli.
Tím dosáhlo městečko práv, kterých jiná městečka požívala a Čistá se postupně stává středem širokého
okolí, kde hlavně o trzích a poutích, ale i jiných příležitostech se shromažďovalo větší množství lidí i
z okolních obcí.
Jaroslav Sklenář
kronikář obce

VÝPI

S USNESENÍ ZO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ČISTÁ Č. 22 ZE DNE 4. SRPNA 2016

Návrh usnesení č. 269/16: ZO souhlasí s navrženým programem jednání a posunutím bodu
jednání č. 5.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 269/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 270/16: ZO po projednání schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o zajištění
komplexního odpadového hospodářství s firmou Becker Bohemia s.r.o. na období 1.7.201631.12.2017.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 270/16 BYLO SCHVÁLENO
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Návrh usnesení č. 271/16: ZO po projednání schvaluje Dodatek č. 3 k SOD 41/2015 s firmou
Král PM Centrum s.r.o. na revitalizaci rybníku v Kůzové ve výši 192.861,- Kč s DPH.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 271/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 272/16: ZO schvaluje přijetí dotace od MMR na pořízení fitness prvků na
hřiště v Čisté ve výši 101.500,- Kč a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou JOSLA
Fitpark, s.r.o. Děčín o dodávce a instalaci fitness prvků za cenu 120.000,- Kč bez DPH.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 272/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 273/16: ZO ukládá výboru pro životní prostředí provést k žádosti místní
šetření a do příštího zasedání ZO připravit návrh řešení.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 273/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 274/16: ZO po projednání schvaluje cenu za zapůjčení lavicových setů ve
výši 50,- Kč/set na akci.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 274/16 BYLO SCHVÁLENO

ZE SP

STOLNÍ TENISTÉ ZAHAJUJÍ SEZÓNU
2016/2017

ORTU

Ve druhém říjnovém týdnu zahajují obě čistecká družstva novou sezónu. „A“ tým bude nastupovat v 1. třídě
okresního přeboru a „Béčko“ v páté. Tímto zveme příznivce stolního tenisu k návštěvě domácích utkání
obou družstev.
Podzimní rozpis domácích utkání
40. týden 2016

1

OP V. Ne 09.10.2016 10:00 TJ Čistá B – R. Třtice C

41. týden 2016

2

OP I.

42. týden 2016

3

OP V. Ne 23.10.2016 10:00 TJ Čistá B – ST Nouzov B

43. týden 2016

4

OP V. Ne 30.10.2016 10:00 TJ Čistá B – So. Nové Strašecí D

45. týden 2016

6

OP V. Ne 13.11.2016 10:00 TJ Čistá B – So. Janov C

46. týden 2016

7

OP I.

Ne 20.11.2016 10:00 TJ Čistá A – So. Nesuchyně A

48. týden 2016

9

OP I.

Ne 04.12.2016 10:00 TJ Čistá A – So. Lány C

49. týden 2016

10

OP V. Ne 11.12.2016 10:00 TJ Čistá B – Velká Buková B

50. týden 2016

11

OP I.

Ne 16.10.2016 10:00 TJ Čistá A – So. Hředle C

Ne 18.12.2016 10:00 TJ Čistá A – SK Pšovlky A

Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

[10]

