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POZVÁNKA

Uzavírka mostu ve Všesulově
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás informovala o připravované uzavírce silnice č. II/229 v obci Všesulov
z důvodu opravy mostu u rybníka ve Všesulově. Předpokládaný termín uzavírky je stanoven od 23. 07. 2018 do
prosince 2018, píši předpokládaný, neboť ještě není vydáno pravomocné rozhodnutí. Objízdné trasy jsou pro
osobní automobily navrženy přes Jesenici, Oráčov, Senomaty a pro nákladní automobily přes jesenickou
křižovatku, Hořovičky, Hořesedly a Kněževes.
Ve středu 27. 06. 2018 proběhlo na MěÚ v Rakovníku, odboru dopravy, jednání o této uzavírce. Tohoto jednání
jsem se zúčastnila společně s vedoucím našeho stavebního úřadu, kde jsme se dotazovali, jak budou zajištěny pro
naše území IZS, jak se naši občané dostanou do Rakovníka, zda nebude možné most pro osobní automobily a
autobusy užívat dříve. Dostalo se nám odpovědi, že toto je plně v kompetenci zhotovitele, který má veškeré
podmínky uvedeny ve smlouvě s vlastníkem, tj. Středočeským krajem.
V současné době dopravci připravují upravené jízdní řády, které až budou schváleny, zveřejníme na úředních
deskách a webových stránkách obce. Linky do Rakovníka budou probíhat tak, že autobus vyjede z Čisté a cestující
pravděpodobně vystoupí ve Všesulově u statku a půjdou přes celý Všesulov k rybníku, dále po provizorní lávce na
druhou stranu rybníka, kde bude přistaven druhý autobus a poté budou pokračovat dál do Rakovníka. Myslím si,
že bude lepší více využívat vlakové spoje, které budou rychlejší. Ale zde je také jeden problém, a to s nástupem do
vlaku, kdy starší občané mají problém nastoupit a vystoupit z vlaku, z důvodu velké nástupní výšky. I toto jsem se
snažila řešit nejdříve s Českými dráhami a poté jsem byla odkázána na SŽDC, kde jsem po 12 telefonátech na různá
oddělení ničeho nedocílila. Chtěla jsem jen, zda by nešel nástupní pruh navýšit, upravit.
Ve čtvrtek na jednání našeho zastupitelstva jsem tento problém popsala zastupitelům a přednesla jsem návrh, že
pro naše občany, kteří budou mít problém vzhledem ke svému zdravotnímu stavu absolvovat cestu do Rakovníka
na nezbytně nutné vyšetření nebo návštěvu lékaře, pomůžeme zajistit jejich přepravu.
Zatím si neumím sama představit, jaké problémy mohou nastat. Třeba vše bude probíhat podle harmonogramu a
most bude opraven v co nejkratším termínu. Chápu, že je zapotřebí most opravit, neboť je v havarijním stavu a je
ohrožena bezpečnost na této komunikaci. Jen je škoda, že investor tj. Středočeský kraj při projektování nemyslel
na okolní obce a jejich občany a nepřistoupil na návrh starostů, vybudovat provizorní most pro osobní automobily
a autobusovou dopravu vedle hráze za finančního přispění obcí.
Vážení spoluobčané, jakmile budu vědět, že je vydáno pravomocné rozhodnutí o uzavírce s přesně stanoveným
termínem, budete ihned informování prostřednictvím SMS zprávy, místním rozhlasem, na úřední desce obce a na
webových stránkách.
Blanka Čebišová, starostka obce
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Naše obec pomohla pořídit sociální automobil
V pátek 22. června 2018 jsem se osobně zúčastnila slavnostní předání nového
„Sociálního vozu“ Dacia Dokker pro Mateřskou školu a základní školu speciální a
Praktickou školu Jesenice. Naše obec, na základě schválení zastupitelstvem obce,
přispěla na nákup tohoto sociálního vozu částkou 12. 000,- Kč bez DPH. Díky
všem sponzorům, kterými byly firmy a obce z Rakovnicka, mohl být tento vůz,
jenž bude sloužit na přepravu žáků do školy, na různé akce a soutěže, pořízen.
Od září do této školy budou dojíždět i tři žáci z naší obce.
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Kam s ním?

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Jak nazvat člověka, který vyhodí starý
bojler a pletivo do kontejneru na odpad
u hřbitova, když je v obci sběrný dvůr a
výkupna železa? Bohužel, slušné slovo
pro tyto občany už nemám. Smutné je,
že se to stalo v krátké době již potřetí
„asi nový trend“. Naštěstí byl nyní
bojler objeven včas. Poprvé však ho
pracovníci firmy Marius Pedersen,
svážející odpad v obci, nic netušíc do
svozového auta vysypali. Co se mohlo
stát, ani nechci domýšlet. Oprava
svozového vozu by jistě nebyla malá
položky. A kdo by opravu hradil, asi
není nutné zdůrazňovat. Bojler ještě na
místě z auta vyndali a všechen odpad,
který při tom z vozu vypadl, poté ručně
uklízeli pracovníci obce. Opravdu je
takový problém, vyhazovat odpad tam
kam patří, když ta možnost v obci
existuje?
Jana Valigurčinová

POMOC proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi
Na obecní úřad se obrátila ČEZ Distribuce a.s. se žádostí o pomoc při informování obyvatel s jejím postupem a
ochráněním obyvatel před praktikami neseriózních podomních obchodníků s energiemi.
„Jako distributor elektrické energie nevybíráme žádnou hotovost, nepotřebujeme od klientů na místě předkládat
žádné doklady. Do objektu či na nemovitosti vstupují naši zaměstnanci jen k účelům definovaných v energetickém
zákoně např. z důvodu oprav a revize našeho zařízení, odečtu elektroměrů apod. Naši zaměstnanci u sebe vždy
mají služební průkaz s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné kontaktní lince 800 850 860.“

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze poslala obci ke zveřejnění

Pozvánku ke zkouškám znalosti hub v roce 2018.
Pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního
sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru
připravovat pokrmy, pořádá KHS Stč. kraje ve spolupráci s Českou mykologickou společností
zkoušky znalosti hub
dne 23. srpna 2018 (čtvrtek) v 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Stč. kraje,
Dittrichova 17, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
Bližší informace najdete na webových stránkách obce Čistá : www.cista-obec.cz
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ZŠ A MŠ ČISTÁ

I Čistá má svoji SUPERSTAR!

V úterý 26. června se v naší škole konala soutěž Superstar. Jsem ráda, že jsem mohla být členem odborné poroty a
vybírat finalisty superstar ve dvou kategoriích. Už když jsme s ostatními porotci, kterými byli p. učitel Jiří Tůma, p.
Jana Králová, p. Naďa Plincnerová, p. Ivana Benešová, p. Dana Mištěrová, za bouřlivého potlesku diváků vstoupili
do školní tělocvičny, tak jsem si říkala, že to nebude jen tak. Byla připravená ozvučovací technika, čtecí zařízení pro
soutěžící a úžasní moderátoři v podání paní učitelky Katky Lauberové a šoumena Míši Bobisuda. Moderátoři měli
asi svého stylistu, neboť byli dokonale sladěni. A šou mohla začít.
Na pomyslném podiu vystoupilo celkem 13 dětí z mladší kategorie a porota měla velký problém vybrat 3
finalisty, nakonec po dohodě vybrala finalisty 4. Ze starších dětí vystoupili 3 jednotlivci a jedna dvojice a také
nebylo jednoduché rozhodnout, kdo z nich nepostoupí. Nakonec se komise shodla. Mezi prvním a druhým kolem
vystoupila dcera paní učitelky A. Ryvolovépaní Ivana Benešová, která zpívá s kapelou J.B.Lekce Žatec s písní Lucie
Bílé a sklidila obrovský úspěch.
Poté následovalo druhé kolo a konečné hodnocení vystupujících už bylo pouze v režii dětí, které svůj hlas dávaly
pomocí žetonků finalistům. V mladší kategorii vyhrála a 1 meloun obdržela úžasná Liduška Mohylová, která svým
výkonem ve druhém kole se slovenskou písní „Sen“ všem vytřela zrak a porota jí tleskala ve stoje. Druhé místo
obsadila Jůlinka Spěváčková a 3. místo se stejným počtem hlasů obsadili Ondra Šindler a David Fišer. V kategorii
starších 1 meloun obdrželo duo Martina Sojáková a Andrea Mihálová, druhé místo Zbyněk Nácal a na třetím místě
skončila Natálka Růžičková. Během akce vystoupila ještě jednou p. Ivana Benešová se svojí maminkou p. učitelkou
Aničkou Ryvolovou s písní To máme mládež, dále vystoupila paní učitelka Mištěrová a Ryvolová s písní Ewy Farné
Boky jako skříň a závěr patřil opět paní učitelce Ryvolové, která zazpívala píseň Sofia, a poté se k ní přidaly
prakticky všechny děti v tělocvičně, které zpívaly nebo tancovaly.
Atmosféra byla naprosto úžasná, 2,5 hodiny krásného zpěvu a dalších vystoupení na profesionální úrovni,
perfektní moderátoři a ještě lepší publikum. Navrhla jsem, že příště to musí být v kulturním domě a pro veřejnost.
Jménem poroty bych chtěla poblahopřát všem vystupujícím, že se nebáli a našli odvahu vystoupit před početným
publikem, moderátorům za úžasné šou a paní učitelce Aničce Ryvolové a Katce Lauberové, že tuto akci připravily a
že vedou děti k lásce k hudbě a zpěvu.
Za porotu Blanka Čebišová, starostka obce
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23. srpna 1866 přišlo do Čisté
360 mužů pruského vojska. Bylo
to již po uzavření příměří. Jelikož
zde bylo podezření z nákazy
cholery, zůstalo zde pouze pět
dní. Podle pamětníků bylo
chování mužů pruského vojska
vcelku slušné, dokonce někteří
pomáhali při žňových pracích.
Z místního obyvatelstva ve
dvaceti dnech zemřelo 13 osob.
Plzeňský kraj měl zaplatit
150 000 zl. válečné kontribuce
nepříteli. Z toho obnosu připadlo
na Čistou 262 zl.72 kr., který
musel být do 24 hodin složen.
Finanční obnos se podařilo
složit, za pomoci místních
obchodníků.
1868
hostinec U hraběte
z Kolovrat.
Hostinec U hraběte z Kolovrat
měl
pojmenování
proto,
poněvadž Kolovratové před časy
dvůr i dům v Čisté skutečně měli
a to v místech, kde se řečený
hostinec nacházel.
Dům č.89 postavil Václav Korb
(Šefelín) kolem roku 1800 na
místě
panského
dvora
Kolovratského, ještě s domkem
č.90. V domě č.89 otevřel masný
krám-řeznictví a zřídil hostinec.
Pod
domem
vybudoval
prostorné sklepy, které pronajal
pivovárečné společnosti a které
se pak později staly příčinou
sporu a vleklého jednání
s prodejem domu pro školu.
V roce 1868 je hostinec obcí
zakoupen za 8000 zlatých a
mohla tak být otevřena třetí
třída obecné školy.
1869 poštovní úřad.
Až do této doby bylo naše
městečko přiděleno poštou do
Kralovic. Kdy poslala městská
rada v Čisté žádost o zřízení
poštovního úřadu ministerstvu
obchodu do Vídně není známo,
ale
17. března 1869 bylo
oznámeno
otevření
c.k.
poštovního
úřadu
v Čisté,
výnosem datovaným ve Vídni
dne 29.ledna 1869. Tak získala

Čistá poštovní úřad pro celý
obvod, neboť poštovní úřady v té
době byly pouze v Kralovicích a
Plasích. Poštovní úřad byl zprvu
umístěn na radnici a jeho
pošmistrem
byl
ustanoven
Leopold Guth. O něco později se
pak na domě č.7 objevila žlutá
tabule s černými písmeny a
s nápisem: C.K. POŠTOVNÍ A
TALEGRAFNÍ ÚŘAD s orlíčkem,
a pod ní černožlutá schránka na
dopisy. O tři roky později v roce
1872 rozšířil pošmistr Guth
službu i o dopravu osob, jejichž
provozování
poštovními
dostavníky povolila rakouská
císařovna Marie Terezie již roku
1850. Poštovní dostavník řízený
postiliónem Krausem, měl také
svůj pravidelný řád. Denně
přijížděl o půl šesté večer
z Rakovníka do Čisté, odkud
přivážel zásilky a pasažéry.
Druhý den ráno o šesté vyjížděl
z Čisté do Kožlan a Kralovic, kam
odvážel zásilky, případně i
osoby. V Kožlanech
odevzdal
zásilky a převzal další pro
Kralovice a pro další poštovní
úřady.
Po
jejich
předání
v Kralovicích a převzetí zásilek
pro Kožlany a Čistou se vracel
zpět, kam přijel asi kolem desáté
hodiny dopolední. Odpoledne
potom
s jiným
koňským
spřežením nastoupil zase cestu
do Rakovníka.
V roce 1875 byl zaveden
zásluhou
pošmistra
Gutha
telegraf. Byla to vyjímka a pro
Čistou přednost, když od
7.května 1875 byl poštovní úřad
rozšířen i o telegrafní úřad.
Teprve za deset let byly
v kralovickém okrese kromě
Čisté, telegrafní úřady ještě
v Kralovicích a Liblíně.
Poštovní dopravník byl
v té době jediným osobním
prostředkem mezi Čistou a
Rakovníkem, na jednu stranu a
mezi Kožlany, Kralovicemi a
Plasy na stranu druhou. Do
Rakovníka se přestalo jezdit až
[4]

Z HISTORIE
v roce 1899, kdy již přes Čistou
jezdily vlaky.
1869 Občanská záložna.
Deset let po založení první
záložny v Čechách, byl i v Čisté
podán
návrh
v obecním
zastupitelstvu
na
zřízení
spořitelny, a dne 18.března 1869
byl určen zakládající výbor.
2.dubna 1869 došlo od c.k.
okresního hejtmanství povolení
ke zřízení záložny,čímž záložna
byla uvedena v činnost. Čistecká
záložna vždy podle možností za
celou dobu své existence,
podporovala různé dobročinné
účely a zejména měla na zřeteli
prospěch městečka Čisté.
1869 lékárna.
Od tohoto roku je v Čisté lékárna.
Prvním lékárníkem byl Václav
Štok a po něm jsou zde lékárníci:
Králíček,
Brdlík,
Hora,
Krásenský.
1870 sčítání lidu.
12.ledna bylo v Čisté započato
všeobecné, říšským zákonem
nařízené sčítání lidu. Podle něho
bylo v tomto roce v Čisté 1715
obyvatel a domů bylo napočítáno
239.
1871 parní mlýn.
31.července se konala slavnost
položení základního kamene
Rolnického spolkového parního
mlýna. Při této slavnosti se sešlo
velké množství lidí, zúčastnili se
též horníci ve stejnokrojích se
svým hudebním sborem a
rakovnický
spolek
Sokol.
Základní kámen byl usazen na
severovýchodní roh mlýnského
stavení a byl důstojně posvěcen
P. Citerou, farářem z Petrovic. Do
tohoto kamene do kterého byl
vytesán letopočet 1871, byla
uložena železná krabice, do které
byly vloženy časopisy, peníze,
pamětní spis a fotografie. Dne
22.října byly schváleny stanovy
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Rolnického akciového parního
mlýna v Čisté.
Stavba mlýna stála cca
80 000 zl.r.č. a zdálo se, že ihned
do provozu chyběl potřebný
kapitál, čímž se počáteční potíže
jenom zvětšovaly. Správcem se
na doporučení správní rady P.
Kralacha, faráře v Rousínově,
stává bývalý obchodník Jakub
Frída.
1872
velká voda –
katastrofální povodeň.
Před sv.Trojicí dne 25.května se
přihnala směrem od Bělbožic
prudká vichřice a vzápětí se
rozpoutala tak silná bouřka
s krupobitím, že měla za
následek povodeň s obrovskými
škodami na majetku. Obrovské
proudy vody zaplavily chlévy a
stodoly severozápadních stavení
a protrhaly hradby zahrad.
Kanály nestačily pobrat tak velké
množství vody a ta se hrnula do
přilehlých dvorů, odkud brala
sebou dříví, hnůj i nářadí, což
průtoky ucpávalo. Z domu č.239
pod kostelem tekla voda
proudem z vyražených oken
v přízemí.
Potok městečkem tekoucí
vzrostl do síly nikdy netušené.

Voda sebrala jako hračkou
všechny pevně klenuté kanály a
všechny můstky přes potok, až
na jediný. Spojené proudy vody
nad
pivovarem,
zaplavily
západní část pivovaru s kolnou
na hasičské stříkačky tak, že na
dlouhém laně zapřažení koně
nemohli pro nános bahna a písku
žádnou ze dvou stříkaček ven
vytáhnout.
V pivovarském
sklepu pod domem č. 171
plavaly sudy s pivem, polovina
vedlejšího mostu byla zbořena,
most mezi domy 196, 197 a 184
byl odplaven a v místnostech
domků nad mlýnem bylo plno
nánosu a bahna.
Také
potokem
na
Pavízkách se hnaly proudy vody,
unášející sebou dříví i různé
nářadí a pustošily vše, co jim do
cesty přišlo. Most na silnici ke
Všesulovu voda odnesla a bylo
tak přerušeno silniční spojení.
Následkem
protržení
dvou walliských rybníků, smetly
spojené proudy vod Jiříkův mlýn
až na malé zbytky i s dobytkem a
se vším, co se ve mlýně nalézalo.
Pily u Jiříkova mlýna, i u
Šnajdaufova mlýna byly touto
povodní odplaveny. Obyvatelé

obou mlýnů byli celé odpoledne i
celou noc na okolních lesních
stráních za ustavičného lijáku,
blesků a hromobití.
Pole byla vybráním, jiná
naplavením na dlouhá léta
zničena, úroda krupobitím také
zničena a jízda po cestách téměř
znemožněna. Přes zbořený most
ke Všesulovu byl postaven
prozatímní most dřevěný.
Tehdejší
místodržitel
baron Koller se svými úředníky
zhlédl pohromu a udílel hned na
místě
podporu
místním
poškozeným v obnosech od 15
do 50 zlatých r.č.(rakouského
čísla) a mlynářům 600-700
zlatých r.č. Prostřednictvím c.k.
úřadu se dostalo do Čisté
z dobročinných darů k rozdělení
15 000 zl.r.č. a bezúročné státní
půjčky, splatné v deseti letech.
Při rozdělování těchto podpor
vznikly velké nepříjemnosti
dotyčným funkcionářům.
Jaroslav Sklenář,
kronikář
/redakčně bez zásahu/
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Nad Čistou kroužil orel bělohlavý

Ten červnový den místní a břežanští myslivci nemohli dospat, neboť měly vyvrcholit přípravy na oslavy 70.
výročí založení mysliveckého spolku v Čisté. Ještě instalovat výstavní panely a akce na hřišti v Čisté může začít.
Po slavnostním zahájení, které přednesl hlavní organizátor a myslivecký hospodář spolku p. Vladimír Vopata,
následovala hlavní akce pro děti – sokolnické představení sdružení Penthea s poutavým i zábavným výkladem
a ukázkami jednotlivých dravců a sov včetně jejich letových ukázek. Tak se stalo, že jste nad Čistou mohli
zahlédnout kroužit majestátního orla bělohlavého, v okolí hřiště vidět průlety tří kání Harrisových, či si nechat
na ruku přistát supa nádherného…
Následovala slavnostní schůze mysliveckého spolku, na kterou byli pozváni významní myslivečtí hosté, ať již
z okresního spolku či úřadu, sousedních spolků či bývalí členové, ale také starostové a zástupce spolupracující
rybářské organizace. Zde byla přednesena zpráva o činnosti spolku za celých 70 let, kterou pečlivě připravil
z obsažného archivu p. Vopata. Vyslechli jsme takové perličky jako, že onehdá byli myslivci z Čisté a Břežan tak
znesvářeni, že proti sobě leželi v palebných pozicích… Dále byla předána myslivecká vyznamenání za
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dlouholetý přínos pro myslivost panu Vladimíru Vopatovi, Karlu Zbíralovi, Augustinu Brodňanovi a Jaromíru
Gebouskému. Po výborném guláši paní Markové jsme se mohli vrátit k programu, který probíhal venku.
Zde jste mohli vidět děti, jak se snaží přiřadit názvy zvěře či ptáků k obrázkům, jak po hmatu poznávají
přírodniny, jak prochází stezku na boso, jak zkouší vyplnit křížovku, složit puzzle či nejmenší, jak tiskají obrázky
zvířat. Na to vše dohlížely a radily členky mysliveckého kroužku.
Dále byla možnost shlédnout obsáhlou výstavu k historii spolku a k aktuální činnosti, výstavu význačných
trofejí a vycpanin zvěře, prezentaci činnosti mysliveckého kroužku, výstavu mysliveckých fotografií p.
Miroslava Fraňka, výstavu modelů mysliveckých zařízení žáka 4. třídy Jirky Klementoviče.
V průběhu celého odpoledne jste se mohli zajít podívat na prezentační stanoviště záchranné stanice živočichů
z Kožlan, kde rodina Segečových poutavě a ochotně vyprávěla o svých zkušenostech se sokolničením a o
činnosti záchranné stanice, či o životních peripetiích jednotlivých vystavených opeřenců.
Po celé odpoledne k dobré náladě neúnavně vyhrávala Malá muzika Nauše Pepíka. V polovině jejich
účinkování zazněly také hudební ukázky mysliveckého troubení v podání D. Váhaly se syny, které pojali jako
gratulaci mysliveckému spolku k výročí.
Věříme, že jsme ukázali veřejnosti smysluplnost naší činnosti, že se lidé poučili i pobavili. Vždyť to bylo naším
cílem.
Díky veřejnosti za hojnou návštěvu této akce, obci Čistá a Břežany a honebnímu společenstvu Čistá za finanční
podporu a hasičům a TJ Čistá za spolupráci.
Myslivosti zdar!
Za členy mysliveckého spolku Javorna Čistá Lucie Váhalová
__________________________________________________________________________________________________

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 42 ZE DNE 24. KVĚTNA 2018
Návrh usnesení č. 504/18: ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 504/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 505/18: Zastupitelstvo obce Čistá rozhodlo ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a)
zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) o pořízení územního plánu Čistá.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 505/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 506/18: Zastupitelstvo obce Čistá v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon) schvaluje způsob pořizování územního plánu Čistá postupem podle § 6 odst. 2 zák. č.
183/2006 Sb. (stavební zákon). Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na základě smlouvy
s fyzickou osobou Ing. Petrem Topinkou, nám. T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno, IČ 46431276 (§ 24
stavebního zákona).
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 506/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 507/18: Zastupitelstvo obce Čistá rozhodlo, že ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon) je určenou zastupitelkou pro zpracování a pořízení územního plánu Čistá paní Blanka Čebišová.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 507/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 508/18: ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projektové práce na územním
plánu Čistá.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 508/18 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 509/18: ZO schvaluje předloženou Směrnici pro ochranu osobních údajů.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 509/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 510/18: ZO schvaluje upravený Plán rozvoje sportu obce dle připomínek zastupitelů.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 510/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 511/18: ZO předběžně schvaluje prodej bytového domu čp. 294 na pozemku parc. č. 825
a pozemku parc. č. 826 v obci Čistá, k. ú. Čistá u Rakovníka, za minimální cenu 1,655.000,- Kč.
Pro – 9; Proti – 1 p. Koky; Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 511/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 512/18: ZO předběžně schvaluje darovat stavbu závlaha na st. p. č. 2245 v k. ú. Čistá u
Rakovníka.
Pro – 10; Proti – 0; Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 512/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 513/18: ZO ukládá starostce projednat, s využitím služeb advokátní kanceláře, nabídku
firmy Energie Pro s.r.o na dodávku el. energie pro období 2019-2022 a dále ukládá starostce, ve spolupráci
s advokátní kanceláří, posoudit předloženou nabídku dohody s uvedenou společností řešící spor spadající
do období spolupráce obce s firmou Energie pod kontrolou o.p.s.
Pro – 10; Proti - 0; Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 513/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 514/18: ZO stanoví, v souladu s ustanovením § 67 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva obce Čistá na další volební období 20182022 v počtu 11 členů.
Pro – 7; Proti – 0; Zdržel se – 4 p. Pešek, Tajbl, Turek, Koky
USNESENÍ č. 514/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 515/18: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MV ČR na nákup dopravního
automobilu pro JSDH obce Čistá.
Pro – 10; Proti – 0; Zdržel se - 1 p. Turek
USNESENÍ č. 515/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 516/18: ZO schvaluje finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí ve výši 3.000,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 516/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 517/18: ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 12.000,- Kč + DPH na nákup automobilu
pro ZŠ, MŠ speciální a Praktickou školu v Jesenici.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 517/18 BYLO SCHVÁLENO.

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell –
typu Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 159 – 195 Kč/ks. Prodej se uskuteční: 1. srpna 2018 Čistá – hostinec
u Šimků – 14.45 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.
601576270, 728605840, www.drubezcervenyhradek.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED
6. července 2018
od 16.00 hodin

JAROSLAV DUŠEK
Hrad Krakovec

6., 7., 14. a 21. července 2018
od 20 do 23 hodin

LUCEMBURKOVÉ NA HRADĚ KŘIVOKLÁTĚ – noční prohlídky

Hrad Křivoklát on-line předprodej: http://npuvstupenky.colosseum.eu/krivoklat/list nebo tel: +420 313 558 440

21. července 2018
od 14 do 1hodin

JES FEST – hudební multižánrový festival
Jesenice - areál letního kina

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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