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ZŠ A MŠ ČISTÁ
Pozvánka na přednášku dětského
psychologa Václava Mertina

KČ 6,-

3 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Výsledky letošní sbírky
Afterparty nejen pro koledníky

SDH ČISTÁ
Výroční zpráva o činnosti SDH
Čistá

Náš tradiční „Čistecký masopust“
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a máme tady opět čas masopustu. Už jsme si zvykli, že je zima bez sněhu, ale aby byla zima v
Čisté bez masopustu? To přece není myslitelné. Celý masopust je zajišťován naším sborem dobrovolných hasičů již
hodně dlouhá léta. Ale určitě uvítáme, jako každý rok, když kdokoli z Vás přijde s nápadem nové masky a vyrazí do
průvodu. Nápadům a počtu masek se meze nekladou, naopak všichni jste vítáni. A kdo neví za co jít, tak ať přijde
na hasičskou zbrojnici v sobotu po 12.00 hodině a určitě ho do nějaké masky rádi oblékneme. Samozřejmě se
těšíme i na děti, pro které se určitě také maska najde. Stejně tak se těšíme na večerní „masopustní rej“, že přijde
hodně masek i ostatních návštěvníků, abychom si ten „náš“ masopust zase pěkně užili a měli celý rok na co
vzpomínat. Všichni jste srdečně zváni.
Blanka Čebišová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že do 31.
1. 2018 byl splatný poplatek za
vývoz komunálního odpadu.
Poplatek pro rok 2018 ve výši
650,- Kč na trvale žijícího
obyvatele a rok a rovněž 650,- Kč
za rekreační objekt je splatný ve
dvou splátkách do 31. ledna a do
30. června, resp. pro rekreační

objekty
červnu.

platí

splatnost

k 30.

Jubilanti
Vážení
občané,
z
důvodu
zpřísnění ochrany osobních údajů
již není možné uvádět do
zpravodaje jubilanty. Pokud by
někdo chtěl svoje narozeniny ve
zpravodaji zveřejnit, musí dát na
obecní úřad písemný souhlas.

Čistecký masopust
v sobotu 10. 2. 2018
14.00 průvod masek obcí
20.00 taneční zábava v KD

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Poděkování
Ředitelství školy děkuje všem zaměstnancům obecního úřadu
za vytvoření podmínek k realizaci plesu v kulturním domě.
Děkuji všem, kteří jste nám jakýmkoli způsobem pomohli.
B. Vopatová, ředitelka školy

ZŠ A MŠ
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Sponzoři plesu SRPDŠ 26. ledna 2018
Rodiče a přátelé žáků - Učitelé a zaměstnanci ZŠ - Občané Čisté - Obec Čistá - AUTOSTOP, s. r. o. Rakovník - Czecom
s.r.o. Rakovník - CS Trans Rakovník - Dřevovýroba Lubná - Mlýn s.r.o. Čistá - VATRA, autobusová doprava Dřevovýroba Pinie CZ Lubná - MEKA ITALY Čistá - Královský pivovar Krušovice - Uzenářství I. a A. Sklenářovi Čistá Dynal Čistá - Pekařství Špáňa Šanov - Restaurace U Šimků, Čistá – Mgr. D. Václavová, Stříbro - instalatér, topenář
Pavlík, Čistá - AGROFARM spol. s r.o. Šípy - p.I.Bobisodová, Čistá - Ing. Pavel Škrle Hedecko - Ing. Jaroslav Kondelík,
Čistá - Koberce J+V Prusíkovi, Kozojedy - p. Vlastimila Štětinová, Čistá - Lasselsberger, Rakovník - p. Daniela Jopová,
Čistá - p. I. Muchnová, Kralovice - Procter a Gambler, Rakovník - p. Jan Tajbl, Čistá - Krejčovství Eliot-I.Tintěrová - p.
Josef Šajner, Čistá - GOLF Park Podbořánky, s. r. o. - Obec Všesulov - Obec Břežany - Obec Šípy - Obec Velká Chmelištná
- Topení, voda, plyn, Richter, Kněževes - RaFo Radek Folda Rakovník - DaLuNet Jesenice - Poprokan Louny Europapier Bohemia, Plzeň - p. Špačková, cukr. výrob. Kralovice – MS Javorna, Čistá - ČRS, z.s. MO Čistá - Elektro
Šindler, Rakovník - Zahrad. květ. centrum, Senomaty - COPY Centrum Rakovník - TS FOOD, Budišon nad Budišovkou Barvy,laky H.Votroubková, Kralovice - p. L. Vrábík, Rakovník - Mercedes Benz, Rakovník - Judr. H. Šajnerová - Česká
pojišťovna, Rakovník - Unilever Food, Praha - SŠ Kralovice - Ravos Rakovník - LARA B+S - Marius Pedersen, Kralovice
– Stavební práce Knot, Buček - SDH Čistá - p. R. Paul, Bělbožice - Charvát Hykom, Rakovník- p. P. Pešek, Čistá - Hügli
Food s.r.o. Kolín - Varnea, Plzeň - p.Titlbach, Šanov - p. M. Svatoš, Čistá - Elektroviola Rakovník - Catherine, svatební
salon,Rakovník - Ovoce, zelenina, Macák, Hadačka - Ovoce, zelenina, Šteňuk, Tuřany
Srdečně děkujeme

Pozvánka na výstavu
Ve dnech 5. 3. 2018 - 13. 3. 2018
proběhne v budově školy výstava
Vznik samostatného Československa.

Ve spolupráci s obcí Čistá, školou a
Československou obcí legionářskou si tak
můžete připomenout stoleté výroční vzniku
ČSR. Výstava přináší všechna důležitá fakta
tohoto dějinného procesu, který přinesl
Čechům a Slovákům společný a svobodný
stát. Lze se zde dočíst zajímavé informace
vztahující se k Masarykově zahraniční akci,
k působení Československé národní rady i
ke vzniku a formování čs. legií v Rusku,
Francii a Itálii. Nechybí zde pochopitelně
ani panely zabývající se dobrovolci i v
jiných dohodových armádách. Pozornost je
věnována i boji o integritu, kdy nové
republice hrozilo nejrůznější nebezpečí v
pohraničních oblastech a kdy Slovensko a
Těšínsko muselo být teprve tvrdě
vybojováno.
Za všechny zúčastněné Vás na
výstavu srdečně zve
Mgr. Klára Rudolfová
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2018 - opět zaznamenala rekord.
Tříkrálová sbírka v Čisté, Kralovicích i v širokém
okolí stále zaznamenává nárůst. Pojďme se podívat
na výsledky letošní sbírky trochu jinak, než se možná
očekává. 1. Bylo navštíveno opět více lidí než
v minulých letech. Koledníci navštěvovali rodiny i
instituce, byli u těch, kterým se daří dobře i hůře,
viděli mnoho babiček a dědečků, kteří žijí třeba sami
a jsou vděční za jakoukoliv návštěvu, těm všem
koledníci přáli mnoho štěstí a zdraví v novém roce a
křídou žehnali jejich příbytky. 2. Našlo se opět více
velkých i malých koledníků, kteří se nasadili pro
dobrou věc a to zcela konkrétně a viditelně. Dokonce
téměř bezvýhradně s příslibem i do dalších let. 3.
Vybralo se více peněz na dobré projekty Charity ČR –
Plzeň.
Je nesporné, že se dělá dobré dílo a to, že sbírka
každým rokem roste, svědčí o tom, že je mezi námi
stále více lidí, kteří chtějí u dobrých věcí být.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Čisté, Městskému úřadu
Kralovice za pomoc s administrací sbírky.
Daniel Váhala + více než 100 dětí a cca. 40 dospělých
vedoucích skupinek.
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Kaleidoskop
událostí
1770
veliká neúroda
V tomto roce byla veliká neúroda.
Lidé z hladu jedli trávu a tím si
přivodili mnohé nemoci. V Čisté
zemřelo 147 lidí. Korec (93,36 litru)
žita v té době je prodáván za 50
zlatých.
1777
obecní pastuška
V tomto roce byla postavena obecní
pastuška, která původně sloužila za
byt obecního pastýře a držitele
plemeníků.
1778
padla šibenice
28. července padla pro sešlost
šibenice, která stála na polední
straně k Břežanům, na poli Karla
Vávry z č. 75. Byla obnovena
v témže roce. Kopec byl později
pojmenován Na Šibenici.
1783
zrušení hřbitova
Všechny farní chrámy byly prvotně
obtočeny hřbitovy. Také v Čisté byl
odedávna hřbitov kolem kostela
sv.Václava. Patentem císaře Josefa
II., bylo nařízeno, aby všechny
hřbitovy kolem kostelů byly
zrušeny a zřízeny nové za obcemi.
K jeho založení však došlo až v roce
1833.
1784
Spolek vojenských vysloužilců
Spolek vojenských vysloužilců veteránů byl v tomto roce založen
v Čisté. Byl založen bývalými
válečníky z bitev s Itálií a Pruskem.
V roce 1875 je název spolku
změněn na Vzájemně se podporující
spolek Žižka. V roce 1877 byl
pořízen a v tomto roce také
vysvěcen prapor tohoto spolku.
V roce 1885 má spolek 85 členů.
1792
zbavení soudnického práva
V tomto roce byla města Kožlany a
Čistá zbavena všeho soudnického
práva ve prospěch patrimoniálního
úřadu ve Chříči. Od roku 1713 kdy

Čistou koupil od kapituly Václav
Josef Lažanský na Bukové, Manětíně
a na Chříči, se začalo vést
měšťanům v Čisté hůře. Nový
majitel se s poddanými nijak
nemazlil. Podle jeho vzoru jednali
s poddanými také úředníci. Jako
úřední jazyk byla zavedena němčina
a nebyla respektována městská
práva. Čisté bylo upíráno i právo
honitby. Vrchnost dokonce nařídila,
že při panských honech musí
z každého domu přijít osoba
nadhánět. Soudní právo bylo
městskému úřadu odejmuto a
převzala
jej
vrchnost.
Purkmistrovské právo bylo ještě
více omezeno, zejména když byl
roku 1792 městský úřad v Čisté
zrušen. O veškerém právu a
povinnostech potom rozhodoval
vrchnostenský úřad ve Chříči.
Rada městská byla nucena
stěžovat
si
u
zemského
místodržitelství, ale spor se táhl až
do roku 1849, kdy bylo rozhodnuto
ve prospěch městečka Čisté.
Vrchnostenští úředníci ve Chříči
nepřáli měšťanům ani zbytku práv,
které dosud měli a dosáhli toho, že
magistrát v Čisté byl zrušen docela
a
také
všechno
soudnictví
s výjimkou práva hrdelního přešlo
na vrchnost. Purkmistr s městským
syndikusem (písařem) se stali
panskými zřízenci.

Z HISTORIE

1793
povolení dalšího trhu
Císař František II. dovolil v tomto
roce měšťanům v Čisté držet ještě
čtvrtý trh a zároveň změnil čas
konání prvních tří trhů. Ustanovil,
aby první trh se konal na den sv.
Josefa, druhý na den sv.Jiří, třetí na
den sv.Anny a čtvrtý druhé pondělí
po sv. Bartoloměji.

1800
potvrzení privilegií
11. července 1800 potvrzuje císař
František II. městečku Čistá
zvláštním listem všechny předešlé
privilegie
mocnářské
i
vrchnostenské.

1799
kaplička V Horách.
Kovář Vavřinec Šnajdauf postavil
v roce 1799 kapličku V Horách.
1796
radnice
Stará radniční budova byla v roce
1796, celá dřevěná, břidlicí krytá.
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V tomto roce byla dána nová věž a
budova byla pokryta břidlou.
1800
lázeň obecní
Nedaleko dnešní požární zbrojnice
se nacházela v obecním domě lázeň
a hospoda. Scházívali se zde
řemeslníci a ředinu pili. Byl to nápoj
o něco lacinější nežli pivo, za 4
krejcary
holba,
uvařený
z jalovcových jahodek. Byl chuti
sladké, aroma jalovcového.
Již před válkou třicetiletou
se v tomto domě nacházely lázně,
neboť zvyk užívání teplých lázní,
který
postupně
zanikl,
byl
v Čechách a to za každého ročního
období tak nezbytnou potřebou, že
jí nejen vyšší stavy, nýbrž i sedláci a
sami nádeníci využívali. Řádem
čeledím se zkracoval nádeníkům
čas práce v sobotu proto, aby prý
mohli podle obyčeje lázeň vzít.
Skoro každá ves mívala v těchto
dobách svoji lázeň.
V roce 1800 tuto obecní
lázeň prodává obec Rebece, vdově
po
městském
písaři,
Matěji
Bobisudovi za 190 zlatých, které
zaplatil Bartoloměj Bobisud, farář
v Hluboké.

1806
pivovar
V tomto roce postavilo město nový
pivovar. Základní kámen byl
položen 9. června toho roku.
Pivovar byl vystavěn při potoce
vedle městské radnice, hlavním
průčelím k východní straně. Vedle
pivovaru byl postaven dům č. 245
s velkými sklepy a lednicí.
Jaroslav Sklenář, kronikář
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil se
zprávou o činnosti našeho sboru za
rok 2017.
Tento rok naše jednotka zasahovala u
18 zásahů, loni to bylo zásahů 11.
Takže oproti loňsku mírný nárůst. Co

mne zaujalo, tak to byl nárůst zásahů
v rodinných domech. Z tohoto pro nás
plyne velké ponaučení a upozornění.
Dávejme si pozor na své obydlí a
činnost, kterou v domech a jejich okolí
provádíme!!!

SDH ČISTÁ
/redakčně bez zásahu/

A teď již k zásahům
V lednu v době velkých mrazů, se několikrát vezla voda na Zdeslav do statku. Zvířata měla zamrzlé rozvody
k napáječkám.
24.2to bylo odstranění spadlého stromu přes komunikaci u Zeleného Dolu
27.2 hlášený požár rodinného domu čp. 196 u návesního rybníka. Oznamovatel hlásil plameny šlehající ze střechy. Po
průzkumu bylo zjištěno, že jde o požár komínu. O kterém majitel nevěděl, protože již spal.
22.3 požár kůlny u rodinného domu ve Zdeslavi čp. 35. Po příjezdu provedeno uhašení kůlny, která přímo přiléhala
k nemovitosti. Majitel opět nevěděl, že mu na pozemku hoří. Taktéž již spal. Požár ohlášen sousedem.
1.5 požár rodinného domu čp. 48 v obci Šanov. Usedlost nebyla v době požáru užívána. Zřejmě došlo k zapálení
nemovitosti místní omladinou. Zásah prováděn v dýchací technice.
4.5 zaplavení zahrady u čp. 270 v Čisté a naplaveniny větví a bahna na železniční přejezd u nádraží. Došlo k tomu
z důvodu ucpání přejezdového můstku u této nemovitosti. Ta byla vyčištěna a voda odčerpána. Následně se čekalo na
příjezd drážních hasičů.
28.5 likvidace včelího roje na pozemku u rodinného domu čp. 205
Ten samý den jsme byli povoláni k úniku ropných látek z projíždějícího motocyklu ve směru Zdeslav, Velká Chmelištná.
Motocyklu praskla tlaková hadice mazání motoru a znečistila olejem vozovku v délce cca 1 km.
10.6 požár lesního porostu v okolí rybníčku nad samotou u Dubských, směrem na Kožlany. Tam pronajímatel rybníka
prováděl čištění břehu rybníka od náletových dřevin a pálil je. Oheň se mu však rozšířil do korun stromů přilehlého lesa.
20.6 požár lesa u Čočkova rybníku u Velké Chmelištné. Požár byl komplikovaný tím, že vzdálenost ohně od nejbližší
přístupové cesty byla vzdálena cca 500m. Než došlo k rozvinutí dopravního vedení od vozidel, bylo nasazeno plovoucí
čerpadlo a hašení se provádělo dočasně přímo z rybníka, který byl v dosahu požáru. Tím se povedlo razantně omezit
šíření požáru a případným vysokým škodám na majetku při nekontrolovaném šíření ohně.
25.6 odstranění polomu mezi Čistou a Bělbožicemi
9.7 opět polom mezi Všesulovem a obcí Šípy
22.7 na žádost operačního střediska proveden průzkum v okolí Žďáru. Na operační středisko došlo mnoho oznámení o
požáru v této lokalitě. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že o požár v této lokalitě nejde. Ohlašovatelé viděli velký
požár u Vysoké Libyně.
31.7 požár pole pod obcí Břežany
1.8 Náš největší zásah v letošním roce se bohužel odehrál v naší vesnici. Byl to požár rodinného domu v Nádražní ulici
čp. 306. Při, tomto požáru, došlo k rozsáhlým popáleninám majitele domu, který byl letecky transportován do
nemocnice.
Tohoto požáru se účastnilo 8 jednotek hasičů. Docházelo ke střídání hasičů na útočných proudech, kteří po velkou část
zásahu museli zasahovat v dýchací technice. Vyčerpané byli všechny zásoby lahví a musel být povolán speciální vůz,který
je vybaven pro tyto účely. Všichni zasahující byli značně vyčerpáni, jak z důvodu nasazení s dýchací technikou ale také, že
tento požár vznikl v nejteplejším dnu tohoto léta. V zásahovém obleku to bylo opravdu vyčerpávající. Bylo přes 30
stupňů a představte si, že pracujete v obleku, který je silný jako vaťák.
Na tomto požáru zasahovala veškerá technika, která, byla, k dispozici tzn. Tatra, Avie a i Trambus který jsem povolával
jako posilový vůz z důvodu, že při zajišťování vody pro Tatru bylo zjištěno, že nejsme schopni najít hydrant. Všechny
hydranty v okolí byly zaasfaltovány. A v tu chvíli nebyla na místě ještě žádná posilová jednotka s cisternou, tudíž
trambus, byl nejrychlejší a nejjistější možná varianta jak řešit docházející vodu. Musím zdůraznit, že tímto se povedlo
zajistit plynulý přísun vody. Tudíž nedošlo k zastavení hašení. Mezitím dojeli posilové jednotky a spoluobčané se snažili
vykopat zaasfaltovaný hydrant. Jednotka po likvidaci prováděla dohled nad požářištěm, kdy musela dvakrát znovu
zasáhnout a zlikvidovat skrytá ohniska. Jasné poučení do budoucna - i trambus jako druhé cisternové vozidlo zde má své
opodstatnění.
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V dalších týdnech po požáru rodinného domu jednotka nabídla pomoc s vynesením vybavení a s demolicí domu. Ve
spolupráci s vedením obce a po domluvě s majitelkou provedla ve dvou dnech vynesení vybavení domu do
velkoobjemových kontejnerů, demolici střechy a stropů.
Dovolte mi, abych tady poděkoval všem, kdo se na tomto zásahu a likvidačních pracích podíleli.
5.8požár pole u obce Slatina. Tam naše jednotka byla povolána v rámci mezikrajské výpomoci. Zde opět jednotka vyjela
s oběma CAS a DA, znovu se s přispěním obou CAS podařilo zabránit rozšíření požáru do lesa. Dopravní automobil
nasazen na vytvoření čerpacího místa. Jsme jedna z mála jednotek, která je schopna jak technicky tak i početně provádět
tuto širší činnost.
29.10 polomy v okolí obce Čistá a jejím katastru. Jednotka se rozdělila na dvě družstva a prověřila průjezdnost všech
komunikací. Celkem odstraněno pět stromů.
A poslední zásah nás čekal přímo na Silvestra 31.12. Byl to odlov dvou prasat u mlýna. Zásah to byl velice komický. Odlov
se nám nedařil, čuníci si dělali, co chtěli. Ale nakonec se vše povedlo a mohli jsme se rozejít slavit Nový rok.
To bylo k letošním zásahům vše.
Jako v loňském roce, se i letos výjezdová jednotka věnovala odborné přípravě V rámci odborné přípravy v roce 2017
Dále jednotka prováděla pravidelné měsíční školení, jak v teoretické tak i praktické rovině. I nadále probíhalo školení na
nové zásahové vozidlo CAS - 30 T- 815/7. V rámci zaškolení probíhaly kondiční jízdy s tímto vozidlem. Strojníci dle
vyhlášky najezdili za měsíc min. 10 km v rámci kondičních jízd.
Byl proveden soustředěný výcvik v používání lezecké techniky a záchrany osob z výšek v lokalitě – u obce Ležky
V březnu, proběhlo na hasičské zbrojnici školení zdravovědy. Školení provedla paní Křižanová.
Dále nositelé dýchací techniky prováděli pravidelný výcvik v používání této techniky, dle vyhlášky min. 1x za 3 měsíce.
Periodické školení velitelů a strojníků proběhlo bez závad.
Také proběhlo školení nových velitelů a strojníků prováděné na stanicích v Rakovníku a ve Slaném.
Noví velitelé družstev jsou Martin Plincner a Jan Rohr a strojníci Pavlis Michal a Stanislav Grund.
Rovněž proběhly ukázky techniky se zaměřením na preventivní činnost mládeže na úseku požární ochrany. Jednalo se
převážně o dětské tábory a výročí SDH a účast na závodech.
V rámci této činnosti proběhla ukázka vybavení techniky jednotky na dětských táborech ve velké Chmelištné a
v Kožlanech. Dále proběhla účast na okrskových závodech a na závodech ve Velké Chmelištné, na Berounce pod
Hlincemi a o pohár starosty hasičů v Čisté.
Dne 2.9 se jednotka zúčastnila srazu vozidel Tatra na tradičním Tatrování v zařízení HZS Zbiroh, kde se naše nové vozidlo
CAS - 30 T - 815/7 umístilo na krásném 1. místě. v loni to bylo místo 3.
19.8 a 22.7 ukázka techniky kolegům z Německa
19.8 ukázka na setkání spoluobčanů ve Lhotě
16.9 oslavy založení sboru ve Studené
7.10 oslavy založení sboru v Malinové
Rovněž údržbě techniky a údržbě vnitřních prostor hasičské zbrojnice se věnovalo nemálo času. Ten věnovali všichni
aktivní členové a nebylo ho málo, to platí i o čase věnovaném mimo zásahové činnosti
V rámci technické mimo zásahové pomoci se jednotka podílela na údržbě nově zasazených stromků podél komunikace a
sice, zaléváním dle plánu firmy, která stromky sázela. V zimních měsících se pro děti prováděla úprava plochy na
návesním rybníce. Na jaře to byla asistence při pálení trávy na hřišti. Ve dnech 22.7 a 8.8 proběhl dovoz vody do tábora
ve V. Chmelištné. 29.9 proběhl dovoz vody rybářskému spolku. Koncem roku ve dnech 24.11 a 28.11 proběhlo tlakování
vodovodního řádu v obci Řeřichy a následně ve dnech 5.12 a 14.12 mytí vozovky před asfaltováním rovněž v Řeřichách.
V rámci údržby techniky byly prováděny pravidelné funkční zkoušky techniky a agregátů. Proběhla pravidelná příprava
vozidel na STK. 19.11 proběhla instalace digitální radiostanice do Tatry.
V rámci servisních prohlídek bylo vozidlo Tatra dvakrát v tomto roce nakontrole a odstranění závad v THT Polička.
Co se nakoupilo v roce 2017
V roce 2017 se nakoupily hadice, které byly několikrát zničeny při sušení. Jednotka má nyní zásobu hadic na výměnu po
zásahu, což donedávna nebylo. Dále se pořídil trhací hák, který se zničil při požáru rodinného domu. Byla pořízena
některá ochranná výstroj jako zásahový oblek, pracovní rukavice atd. Podařilo se sehnat z přebytků HZS převodem
bezúplatně motorovou rozbrušovací pilu. Důležitý byl nákup 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů z dotačního programu
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Středočeského kraje. Jednotka je nyní vybavena 8mi ks těchto dýchacích prostředků. Jejich potřeba se ukázala při požáru
rodinného domu.
Co nás v současnosti nejvíce trápí a omezuje
Jednotka se v současné době potýká s dvěma zásadními problémy. Jednou z věci jsou nedostačující prostory hasičské
zbrojnice pro uložení výstroje, indispozice sušáku (nebo sušící věže na hadice) a v neposlední řadě stání techniky. Další
z věcí je stáří a nevyhovující technický stav dopravního automobilu Avia.
Z kulturních akcí –
Proběhl každoroční masopust a dále dětská soutěž Čistecký uzel.
A především, co nebylo zmíněno - Náš sbor oslavil již 140 výročí od založení. Oslavy se konali 17. června s účastí
okolních sborů a bohatým kulturním programem.
Ještě musím zmínit jednu z věcí, která proběhla poprvé za účasti našich členů. Byla to každoroční Anenská pouť, na které
někteří naši členové zajišťovali občerstvení nás všech. A musím podotknout, že na výbornou. Byť k tomu dost lidí mělo
výhrady.
To by bylo zhruba vše k předchozímu roku 2017, a co nás čeká letos…
V roce 2018 by jednotka ráda za podpory obce a zastupitelstva podala žádost o dotaci na pořízení nového dopravního
automobilu a na krajskou dotaci na pořízení nového svolávacího systému.
Rovněž se začít zabývat s otázkou jak řešit nedostačující prostory pro výjezdovou jednotku.
Dále by bylo potřeba dle finančních možností provést nákup nových zásahových obleků na obměnu starých a již
nevyhovujících obleků.
Další z věcí je provádění efektivnějšího výcviku v dýchací technice na různých polygonech (např. Příbram), což ovšem
stojí další finanční prostředky. Vedení obce požádat o komplexní kontrolu hydrantové sítě, po zajištění funkce všech
hydrantů, následně provést jejich viditelné označení. Ke konci roku byla podepsána smlouva mezi obcí Čistá a obcí
Řeřichy na zabezpečení požární ochrany, jelikož obec Řeřichy dle zákona nedisponuje Jednotkou sboru dobrovolných
hasičů. Tím pro naši jednotku přibyde povinnost se seznámit s novým hasebním obvodem.
Masopust se letos koná 10.2 - hojná účast všech je nutná jako každý rok.
Závěrem mi ještě jednou dovolte poděkovat paní starostce jako zástupci obce a zastupitelům za naši podporu.
A to je ode mne vše a snad mi jen dovolte, popřát nám Všem, do toho Nového Roku, jen to nejlepší, hodně Zdraví a vše
co si jen přejete.
Tomáš Vopata, velitel jednotky

ZE SPORTU

Konečné výsledky vánočního turnaje
ve stolním tenise dospělých

Vánoční turnaj se uskutečnil 30. 12. 2017 za účasti 16 hráčů.
Konečné pořadí:
1. místo: Lepka Martin ml.
2. místo: Kadavý Václav
3. místo: Bezstarosti Václav
4. místo: Bedenk Pavel
5. místo: Vít Václav
6. místo: Petřík Ladislav
7. místo: Musil Miroslav
8. místo: Lepka Martin st.
9. místo: Kašpar Petr
10. místo: Plincner Luboš
Děkujeme za podporu z dotačního programu obce, díky kterému mohl být turnaj uspořádán.
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VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 37 ZE DNE 14. PROSINCE 2017
Návrh usnesení č. 448/17: ZO schvaluje navržený program jednání s doplněným bodem č. 14.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 448/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 449/17: ZO po projednání schvaluje přebytkový rozpočet obce Čistá na rok 2018 ve
znění návrhu, dle závazných ukazatelů, bez výhrad.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 449/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 450/17: ZO po projednání stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
měsíční odměny v následujících částkách: Místostarosta ve výši 6.700,- Kč, předseda finančního výboru
700,- Kč, předseda kontrolního výboru 700,- Kč, předseda sociálního výboru 700,- Kč, předseda výboru pro
životní prostředí 700,- Kč a předseda kulturního výboru 0,- Kč. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 450/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 451/17: ZO po projednání schvaluje návrh Směrnice o sociálním fondu obce.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 451/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 452/17: ZO po projednání schvaluje návrh Směrnice o sociálních podmínkách
zaměstnanců.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 452/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 453/17: ZO po projednání schvaluje poplatek za netříděný komunální odpad na rok
2018 ve výši 650,- Kč na trvale žijící osobu a rok, resp. na rekreační objekt a rok.
Pro – 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 453/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 454/17: ZO po projednání schvaluje OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro – 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 454/17 BYLO SCHVÁLENO
Z dalšího jednání se omluvil p. Svatoš.
Návrh usnesení č. 455/17: ZO po projednání schvaluje nové dotační programy na rok 2018 v upravené
verzi s celkovou alokovanou částkou 270.000,- Kč.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 455/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 456/17: ZO po projednání souhlasí se zřízením navrženého školského obvodu Základní
a mateřské školy pro obce Čistá, Břežany, Šípy a Velká Chmelištná a schvaluje OZV obce Čistá č. 2/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Čistá, okres
Rakovník, ul. Tyršova čp. 127, 27034 Čistá.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 456/17 BYLO SCHVÁLENO
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Návrh usnesení č. 457/17: ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na obnovu obou
křížků u obce Křekovice a u obce Kůzová.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 457/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 458/17: ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na opravu místní
komunikace v obci Smrk.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 458/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 459/17: ZO po projednání schvaluje nákup osobního automobilu Škoda Yeti, r. v. 2017
za částku 499.730,- Kč s DPH.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 459/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 460/17: Obec Čistá, zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Čistá, okres Rakovník,
vyjadřuje souhlas s Finálním dokumentem projektu Místní akční plán ORP Rakovník, který se skládá
z Analytické části, Strategického rámce, Akčního plánu a Implementačního plánu.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 460/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 461/17: ZO po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
IV-12-6019674/01 Čistá-kNN p. č. 828 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 461/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 462/17: ZO schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Čistá
na nákup nábytku do školní družiny v ceně 178.720,- Kč.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 462/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 463/17: ZO souhlasí s vyplacením finančního daru starostce obce a místostarostovi obce
ve výši jednoho jejich měsíčního platu.
Pro – 7; Proti – 0; Zdržel se – 2 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra
USNESENÍ č. 463/17 BYLO SCHVÁLENO

Zápis výborové schůze ČSZP Čistá konané dne 4. 1. 2018
1. V roce 2018 vykonáme návštěvy u 25 jubilantů.
2. Na rok 2018 budeme žádat OÚ Čistá o 2000,-Kč na soutěž O nejkrásnější rozkvetlé okno, předzahrádku
a okolí domu a o 15000,- Kč na činnost organizace. Dále budeme žádat okolní obce o sponzorské
příspěvky.
3. Kulturní akce:
14. 2.
LD Kralovice – divadelní představení „Doktor v nesnázích“ – začátek v 19.00 hod,
vstupné 280,-Kč, doprava vlastní, nebo linkovým autobusem.
Zájemci se přihlásí co nejdříve pí. Vopatové.
10. 3.
Senomaty – Malá muzika Nauše Pepíka od 14.00 hod, vstupné 70,- Kč
7. 4.
Senomaty – kapela Šlapeton od 14.00 hod, vstupné 70,- Kč
4. Předsedkyně spolku přednesla finanční zprávu za rok 2017.
5. Výběrčím příspěvků byly rozdány členské známky na rok 2018.
6. Byla provedena inventura majetku k 31. 12. 2017.
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KULTURNÍ PŘEHLED
10. února 2018
od 20:00 hodin

MASOPUSTNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
KD ČISTÁ
Od 14:00 hodin průvod masek obcí

15. února 2018
od 17:00 hodin

PŘEDNÁŠKA VÁCLAVA MERTINA
ZŠ Čistá

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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