MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

LISTOPAD 2017

KČ 6,-

Vážení spoluobčané,
podzim nás pomalu opouští, začal měsíc listopad, nebude dlouho trvat a začne adventní
čas a vánoce. V listopadu nás ještě čeká významný státní svátek 17. listopad - Den boje za
svobodu a demokracii. Poté se prakticky hned vrhneme do finále roku, neboť již za týden
VODNÍK
v neděli 26. 11. začne advent a zapálíme první svíčku na adventním věnci.
Ještě předtím jsme si pro Vás připravili s Mgr. Slavěnou Razýmovou již tradiční
„Malé předadventní trhy“, které se budou konat v sobotu 18. listopadu od 8.00 hodin do
11.00 hodin v budově OÚ. Své tradiční výrobky zde budou nabízet šikulky z naší obce, Kožlan a okolí. Pokud by chtěl
někdo z Vás také nabídnout své výrobky, určitě se nám ozvěte. Všichni jste srdečně zváni a čeká na Vás malé
občerstvení. Doufám, že nejsou tyto naše malé trhy poslední, neboť od příštího roku by se EET měla vztahovat i na
stánkové prodejce. Doufejme, že naši zákonodárci se shodnou a takovéto akce budou mít výjimku.
V pátek 1. prosince s žáky a dětmi z naší školy společně slavnostně rozsvítíme vánoční stromek. Děti s paní
učitelkami již pilně nacvičují své vystoupení a určitě se moc těší. Jste všichni srdečně zváni, přijďte nasát tu krásnou
atmosféru adventního času a vánoc společně s našimi dětmi. Pro všechny bude připraven již tradičně svařák, čaj a
něco sladkého. A hned v sobotu 2. prosince nás navštíví Mikuláš se svými pomocníky a rozdá všem našim dětem
dárečky v kulturním domě. Tradiční Mikulášká zábava se bude konat od 13.30 hodin.
To bylo krátce, co nás čeká za kulturní akce v měsíci listopadu a začátkem měsíce prosince. Současně bych
Vás chtěla informovat o projektech, které obec Čistá připravuje, nebo se v současné době realizují. V letošním roce
jsme pokračovali v projektech zaměřených na životní prostředí a vodní hospodářství. Pokračuje se v revitalizaci
návesních rybníků v našich částech. Byla dokončena revitalizace druhého návesního rybníka v Kůzové a v současné
době byla dokončena revitalizace návesního rybníka v obci Zdeslav. Zároveň připravujeme projektové dokumentace
na obnovu dvou návesních rybníků ve Zdeslavi, v dolní části obce, kde kdysi bývaly rybníky. Obnovou těchto
návesních rybníků dojde k zadržování vody v území a ke zlepšení stavu vod podzemních. Dále se projektuje obnova
malého návesního rybníčku v obci Lhota, kde v současné době je mokřad a dochází zde k podmačování návesní
plochy a prostor se špatně udržuje.
V letošním roce zastupitelstvo obce Čistá schválilo projekt výstavby nové splaškové kanalizace a ČOV.
V současné době probíhají projektové práce a příprava žádosti o dotaci.
Jedním ze zajímavých a myslím si i krásných projektů je výsadba ovocných stromořadí v naší obci. Žádost o dotaci
bude podána v měsíci lednu a doufám, že bude kladně hodnocena. V rámci tohoto projektu by došlo k obnově našich
alejí. Vysadilo by se 170 nových, i když starých původních odrůd, které zde bývaly. Například odrůdy čistecké
lahůdkové, jadernička moravská, řehtáč soudkovitý, matčino a další odrůdy jabloní a hrušní. Dále bude vysazena
třešňová álej od hřiště na rozcestí ke Břežanům, hrušňová alej podél cesty u rybníku Závlaha, dubová alej podél cesty
za benzinovou stanicí zvané „Dálnice“, ovocná alej od Bobisudova křížku u tratě směrem k obci a ořechová alej podél
cesty od hlavní silnice zadem směrem k faře. Do budoucna bychom chtěly pokračovat ve výsadbě dalších alejí podél
našich cest.
Dále v tomto čase probíhá projektová činnost na rekonstrukci kulturního domu, kde by mělo vzniknout
multifunkční (komunitní) centrum pro širokou veřejnost. Zároveň bych Vás ráda informoval, že jsme v letošním roce
získaly dotace na opravu dvou křížků a to v obci Kůzová a Lhota z Ministerstva pro místní rozvoj. Ze Středočeského
kraje jsme obdrželi dotaci na nákup 4 ks dýchacích přístrojů pro naší výjezdovou jednotku. Ze SZIF jsme získali hned
dvě dotace a to na zřízení místa pasivního odpočinku v obci Lhota a na opravu (výměnu střešní krytiny, fasádu, okna)
naší hasičské zbrojnice v Čisté.
To bylo jen ve zkratce pár informací o některých akcích, které připravujeme a realizujeme. V současné době
řešíme a připravujeme projekty a žádosti do podzimních dotačních výzev. Pokud máte nějaké nápady a připomínky
co by bylo dobré v naší obci udělat, nebo máte zájem si prohlédnout připravované projekty, budeme rádi.
Vážení spoluobčané přeji Vám klidné a pohodové podzimní měsíce.

Ú

Blanka Čebišová, starostka obce
_______________________________________________________________________________________________
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I

Odpady
Firma Odpady Bohemia s.r.o. informovala obec, že od 1. 1.
2018 nebudou vydávané jednorázové známky na odpad.

NFORMACE OÚ
-

Vodné a stočné
Připomínáme termín splatnosti vodného a stočného, který
je 31. 12. 2017. Po tomto datu bude učtován poplatek z
prodlení.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
65 let
Razýmová Milada, Čistá
Altera Josef, Čistá

____________________________________________________________________________________________

Poslední let broučků
se koná v pátek 10. 11. 2017. Sraz broučků
a berušek před odletem je v 17°°hod. u
Základní školy v Čisté.
Vlastnoručně vyrobený lampion bude
odměněn. Procházka bude ukončena
tradičním malým ohňostrojem a děti
s lampionem dostanou drobnou odměnu.
Na všechny se těší Coufalovi

P
-

OZVÁNKY
POSLEDNÍ LET BROUČKŮ
MARTINSKÁ HUSA
MALÉ PŘEDADVENTNÍ TRHY
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

_______________________________________________________________________________________________

Martinská husa již podesáté
aneb Čisťáci sobě
v sobotu 11. 11. 2017 - letos přímo na Martina od 18 hodin v hostinci U Šimků
Tentokrát jsme profesionální muzikanty nechali doma, zábavu si zajišťujeme sami.
Těšit se můžete na nefalšovanou čisteckou kapelu, pěvecký kroužek, akordeonové trio „Možná přijde i
čtvrtý“ a další lahůdky.
Vybírat se nebude, zato si můžete tradičně pochutnat na skvělé martinské pečínce. Místa i večeře
k objednání u pana Šimka na tel. 777 649 366.
Srdečně zveme na jubilejní ročník.
Na Martina sedět doma nebudem, nebudem,
radši sobě aspoň trošku zahudem, zahudem.
_______________________________________________________________________________________________
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Z

Š A MŠ ČISTÁ

Vedení školy s pedagogy základní i mateřské
školy v uplynulém školním roce zpracovalo žádost o
poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou
projektů – Šablony pro MŠ a ZŠ I. MŠMT žádosti
vyhovělo a rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt
s názvem „ ZŠ a MŠ Čistá 22“. Dotace může být
poskytnuta až do výše 650 450,00Kč. S tím úzce
souvisejí nové volnočasové aktivity na základní škole.
První aktivitou je Klub zábavné logiky a
deskových her. Cílem je rozvíjet logické (ale i
informatické) a strategické myšlení žáků. Vést žáky
k logickému aktivnímu uvažování, naučit je vytvářet
strategie a způsoby řešení. Klub je vybaven řadou
3
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deskových her (Velbloudí dostihy, Multipolus, Robo Rally, Ekopolis, Šachy), hlavolamy, časopisy, tablety,
výukovými programy a interaktivní tabulí. Děti mají k dispozici psací a výtvarné potřeby. Členové klubu se
budou scházet každou středu od 14 do 16 v učebně matematiky a školní družiny II pod vedením p. učitelky
Lauberové a Slabé.
Druhou aktivitou je Čtenářský klub. Často slýcháme, že dnešní děti nečtou. Proto si klademe otázku,
jestli je tomu opravdu tak. A pokud ano, co je tedy příčinou. Málo podnětné prostředí? Neumí snad
pracovat s textem? Nerozumí jeho obsahu? Nezvládají techniku čtení? Nebo je to zkrátka nebaví? V našem
nově vzniklém čtenářském klubu budeme společně s dětmi hledat odpovědi na tyto otázky. Cílem
čtenářského klubu je nejen děti naučit lépe ovládat čtenářské techniky, ale také v nich probouzet a
podporovat zájem o čtení a radost z něj. Naším záměrem je budovat u dětí pevné čtenářské návyky a
především poukázat na to, že čtení knih je jedno velké dobrodružství a čas strávený nad knihou je velmi
příjemný zážitek. Návštěva klubu by měla dětem pomoci k tomu, aby jim čtení knih přinášelo radost,
dokázaly si vybrat knihu podle svého zájmu, hovořily o tom, co přečetly, rozuměly obsahu, uměly dále s
textem pracovat a vyhledávat v knihách zajímavé informace, dokázaly naslouchat a vzájemně
spolupracovat. Čtenářskou gramotnost budeme rozvíjet především pomocí metody RWCT (Čtením a
psaním ke kritickému myšlení) - podvojný deník, párové čtení, pětilístek, poslední slovo patří mně, Vennův
diagram, volné psaní, brainstorming a další. Klub je vybaven celou řadou současných titulů pro děti a
mládež (především z oblasti beletrie), podsedáky, tablety a interaktivní tabulí. Děti mají k dispozici psací a
výtvarné
Dalším přínosem pro školu získáním dotace kromě zavedení nových aktivit je získání prostředků na
kvalitnější, nadstandardní vybavení základní školy a mateřské školy, na které bychom z běžných provozních
finančních prostředků neměli.
Na závěr musím zmínit život školy o prázdninách. I když byla bez žáků, realizovali jsme zlepšení
školního prostředí. V posledních dvou učebnách (učebna českého jazyka a 1. třída) a v kanceláři bylo
instalováno nové osvětlení. Do školní družiny I. byl pořízen nový nábytek a herní koberec (viz. foto).
Některé třídy byly vymalovány. Opravena malba na chodbách. Ve školní kuchyni byly pořízeny obklady
chodby před sklady. Všude byly vyčištěny koberce.
Máme radost z dalšího vylepšení prostředí školy, kde děti stráví podstatnou část školního roku.
Těšíme se na práci s dětmi v novém školním roce a jsem právem na školu hrdi.
B. Vopatová, ředitelka školy

4

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Úspěšnost našich žáků
v přijímacím řízení na střední školy
V dubnu 2017 pět žáků z naší školy vykonalo
jednotné přijímací zkoušky na střední školy nebo
osmileté gymnázium.
V těchto dnech byly na naši školu zaslány
celorepublikové výsledky z těchto přijímacích
zkoušek.
S velkou radostí a pýchou zveřejňujeme tyto pro
nás tak krásné výsledky. Žáci předčili svými výkony
republikový průměr o mnoho procent. Z českého
jazyka byli lepší o 30,7 % a z matematiky o 35,2 %.
Přijímacího řízení na střední školy se zúčastnilo
61 701 žáků a na osmiletá gymnázia 18 372 žáků.
Všem našim bývalým žákům (Filip Beneš,
Aleš Votroubek, Káťa Lauberová, Pája Pešková,
Šimon Váhala), kteří takto úspěšně reprezentovali
naši školu, velice děkujeme a přejeme i nadále
mnoho školních, ale také hlavně osobních úspěchů.
B.Vopatová, K.Lauberová

Podzimní stříbrné sportovní výkony žáků ZŠ
Na podzim se v Rakovníku uskutečnily tři
okresní sportovní soutěže, kterých se zúčastnili také
žáci naší školy.
Ve sprintu se mezi mnoha žáky dokázali prosadit M.
Krausová a Š. Šimek, kteří ve svých kategoriích
obsadili krásná 2. místa.
Ve stolním tenise na druhém místě skončily mladší
žákyně ve složení: K. Nováková, A. Krausová a I.
Králová.
Všem dětem děkujeme za reprezentaci naší školy.
K.Lauberová
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kaleidoskop událostí
1672 založen cech kovářský, kolářský,
zámečnický a bednářský
Tento cech byl spojen z několika řemesel a
byli zde též truhláři, hodináři, klempíři,
soustružníci, provazníci a svíčkáři. Tento cech
převzal artikule, pravidla a stanovy cechu od
cechů z městečka Žihle. Privilegie tohoto
cechu byly schváleny 8. března 1672.
Cechovní prapor byl pořízen v roce 1854 za
159 zl. 39 kr. Byl uložen v kostele sv.Václava
v kostelní lavici a byl nesen v průvodu při
různých slavnostech.

HISTORIE

1686 vrchnostenská privilegie
Kapitula sv.Víta na Hradě pražském
potvrzuje dne 8.března všechny předešlé
královské i vrchnostenské privilegie.
1686 pokoutní soukromá škola v Čisté
Když se do Čisté přistěhoval Jan Fanta, který
zanechal studií, zakoupil od Mikuláše Lavičky
hospodářský grunt č. 64 v Břežanské bráně
za 125 grošů. Zřídil si zde pokoutní –
soukromou školu, která však na příkaz
vrchnosti byla zrušena.

1676 privilegium pro Čistou
Dne 18. června vydala vrchnost pro Čistou
privilegium s právem kšafty pořizovat a
postupuje místní rybník Na Vidomi i
s mlýnem.

1698 povolení k prodeji Čisteckého statku
Kapitula, žádala císaře Leopolda o povolení
k prodeji Čisteckého statku. Vyjednávání
však nevedlo k žádnému cíli.

1680 privilegium na tři výroční trhy
Král Leopold I. s ohledem na velikou
nemožnost čisteckých, kteří častými
vojenskými vpády byli vyloupeni a spáleni,
udělil roku 1680 majestát na tři výroční trhy
na veškerý dobytek malý i velký, též na různé
kupecké nebo krámské věci a jiné zboží.
První trh v pondělí po obrácení sv. Pavla
apoštola na víru, druhý v pondělí po sv. Vítu
a třetí v pondělí po obětování blahoslavené
Panny Marie. Tyto trhy byly v tehdejší době
pod takovou ochranou, že na míli okolo
místa nesměl kromě kováře žádný jiný
řemeslník své řemeslo provozovat, aby
měšťanům výživu nekazil a kdokoliv vezl
zboží okolo města, musel s ním do města
zajet, zde se na určitý čas zastavit a na
prodej své zboží vyložit, což se nazývalo
skladním právem, nebo také právo míle. Při
tom se z tohoto zboží vybíralo clo pro krále,
mimo dávek, které místu samému
přináležely.

1698 založení
cechu
zednického,
tesařského a kamenického řemesla
Do tohoto cechu byli přijati též pokrývači,
sklenáři, hrnčíři, rukavičkáři a uzdaři.
Artikule, pravidla, zákony a stanovy převzal
tento cech od cechů z městečka Chýše.
Teprve 3. dubna 1748 byly schváleny a
potvrzeny artikule tohoto cechu. V roce 1823
si tento cech pořídil cechovní prapor.
1706 robota
Až do této doby robotoval každý poddaný
z vesnic do roka po 24 dnech. Z Břežan 19
sedláků robotovalo 451 dnů do roka,
z Otěvěk 15 sedláků 359 dnů z Tlesek 8
sedláků 192 dnů. Celkem bylo konáno 1002
dnů roboty při panských dvorech
v Dušníkách a Pticích u Unhoště.
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Roku 1706 přijel kapitulní hejtman do Čisté
s novou smlouvou, kterou musel purkmistr a
všichni rychtáři bez odporu podepsat: Každý
potažný sedlák a chalupník bude robotovat 3
dny v týdnu, ale místo roboty budou platit
penězi. Sedláci po 15 a chalupníci po 9
krejcarech v týdnu. Městečko Čistá bude za
robotu platit 100 zlatých a za netahání dříví 6
zlatých ročně. Tyto nebývalé platy popudili
poddané k odporu. Vrchnost povolala
purkmistra a všechny rychtáře do Prahy,
vsadila je do káznice a propustila je, teprve
když podpisem se zavázali, že všichni
poddaní budou zase bez odporu robotovat a
100 zlatých za pokutu zaplatí. Každý poddaný
si musel 16 dní v šatlavě v Čisté odpykat.

prodala s nebývalými platy. Lažanský však při
výslechu vypověděl, že poddaní minulou až
příliš dobrotivou vrchnost neprávem a
nerozvážně z lichvy nařkli, a proto by měli
být všichni nezdvořilí chlapi potrestáni.
1712 stavba nové farní budovy
V tomto roce se začala stavět nová farní
budova na místě, kde stojí dosud. Na tomto
místě bývala tvrz s rychtou, která však za
husitských válek byla spálena. Nová fara se
začala stavět za faráře Ondřeje Franka a byla
dostavěna v roce 1715. Stavbu řídil zednický
mistr Matěj Šilpach z Tlesek. Čistečtí občané
přivezli na stavbu materiál zdarma a další
obyvatelé pomáhali zedníkům při stavbě. Za
tuto pomoc jim byly prominuty různé
peněžité platy na 3 roky.

1706 svolení k prodeji
Císař Josef I. dne 23. března dal svolení k
tomu, aby Kapitula sv.Víta na Hradě
pražském mohla prodat statek Čistou.

1712 Tereziánský katastr
V tomto roce začaly přípravné práce na
novém katastru, který byl pak dohotoven
teprve po více než třiceti letech, za císařovny
Marie Terezie a byl proto nazván Tereziánský
katastr. Tento katastr nahradil starší z roku
1654, který se nazýval Berní rulle a jako u
všech katastrů bylo jeho účelem dobře a
pokud možno spravedlivě zachytit všechny
příjmy a zdanit je. Zajímavý je nejen popis
samotné Čisté a okolí, ale i jednotlivých
měšťanů zabývajících se řemeslem. Až na
skromné výjimky nemělo řemeslo v Čisté
zlaté dno. Řemeslníci se skoro všichni živili
jako chalupníci a sedláci zemědělstvím, a
řemeslem si vlastně jen přilepšovali.
Dle Tereziánského katastru bylo v v té
době v Čisté celkem 62 hospodářů, dále byl
v městečku pivovar na 149 sudů piva ročně a
16 řemeslníků. Řemesla zastoupená v městě
v té době byla tato: 1 kožešník, 1 kolář, 7
ševců, 4 pekaři, 1 barvíř na černo, 3 řezníci, 1
kovář, 1 tesař, 2 bednáři, 1 kramář, 3 sládci,
2 mlynáři, 2 obecní pastýři (1 pro malý a
druhý pro velký dobytek).
Jaroslav Sklenář, kronikář

1713 prodej statku Čistá
Se svolením papeže prodala Kapitula sv. Víta
na Hradě pražském dne 24. dubna od
prastarých časů jim náležející statek Čistou
s tak zvaným Kolovratským měšťanským
domem a dvorem, se všemi polnostmi a
s lidem poddaným, s vesnicemi Břežany,
Tlesky a Otěvěky a se všemi právy a
spravedlnostmi, panu Václavu Josefu hraběti
Lažanskému z Bukové, pánu na Chříči,
Všesulově a Manětíně za sumu 25 000
zlatých rýnských. V prodejní smlouvě bylo
poznamenáno, že poddaní ze všech vesnic
jsou povinni robotou po 3 dnech v týdnu,
z Čisté dluh 8570 zlatých a ze tří vesnic dluh
3399 zlatých má nový majitel od poddaných
dobýti.
Tak byl statek Čistá se všemi
vesnicemi připojen k panství ve Chříči.
Čistecký statek přivtělený k panství Chříč, byl
4. listopadu 1732 zapsán do Desek
zemských. Čistečtí a všichni rychtáři z vesnic
si stěžovali u místodržících, že kapitula je
7
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VÝPIS USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 34 ze dne 14. září 2017
Návrh usnesení č. 422/17: ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 422/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 423/17: ZO souhlasí s doplněním zápisu č. 33 v bodě č. 9 – směna pozemků, dle návrhu ing.
Vachaty.
Pro – 0; Proti – 10 všemi hlasy; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 423/17 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 424/17: ZO po projednání schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo o zajištění komplexního
odpadového hospodářství s firmou Odpady Bohemia s.r.o. Dýšina.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 424/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 425/17: ZO souhlasí se směnou pozemků parc. č. 1760 a 1763 v k. ú. Čistá u Rakovníka o výměře
219 m2 za pozemky ing. K. parc. č. 2894 a 2064 v k. ú. Čistá u Rakovníka o výměře 2656 m2.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 425/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 426/17: ZO po projednání schvaluje prodej stavebního pozemku parc. č. 87/3 o výměře 670 m2
manželům P. za částku 400,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pozemku. V kupní smlouvě bude uvedena
podmínka postavení objektu k bydlení na koupeném pozemku do 5 -ti let; v případě nedodržení smlouvy
přednostní předkupní právo obce Čistá.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 426/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 427/17: ZO po projednání schvaluje prodej pozemku parc. č. 2684 v k. ú. Čistá u Rakovníka o
výměře 109 m2 za částku 16.350,- Kč p. J. s tím, že zlegalizuje studnu, která je součástí pozemku.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 427/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 428/17: ZO po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 2685 v k.ú. Čistá u Rakovníka o
výměře 44 m2 za částku 111,- Kč/m2 manž. V.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 428/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 429/17: ZO po projednání schvaluje prodej pozemku parc. č. 2686 v k. ú. Čistá u Rakovníka o
výměře 26 m2 za částku 110,- Kč/m2 manž. Z.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 429/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 430/17: ZO po projednání schvaluje prodej pozemku parc. č. 2687 v k. ú. Čistá u Rakovníka o
za částku 111,- Kč/m2 manž. K.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 430/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 431/17: ZO předběžně souhlasí s prodejem garáže na pozemku parc. č. 648 v k. ú. Čistá u
Rakovníka za částku 80.000,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 428/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 432/17: ZO navrhuje Mgr. Tintěru kandidátem na přísedícího Okresního soudu v Rakovníku.
Pro – 10; Proti – 0; Zdržel se – 1 Mgr. Tintěra
USNESENÍ č. 432/17 BYLO SCHVÁLENO.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Návrh usnesení č. 433/17: ZO schvaluje dlouhodobý investiční úvěrový rámec u České spořitelny a.s., pobočka
Rakovník za podmínek uvedených v nabídce a pověřuje starostku podpisem úvěrové smlouvy.
Pro – 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 433/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 434/17: ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 15.
Pro – 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 434/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 435/17: ZO schvaluje darovací smlouvu od HZS SK na vozidlovou radiostanici za částku 1.698,- Kč
pro SDH Čistá.
Pro – 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 435/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 436/17: ZO schvaluje finanční příspěvek na babybox v Berouně ve výši 2.000,- Kč.
Pro – 11 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 436/17 BYLO SCHVÁLENO.
________________________________________________________________________________________
Placená inzerce
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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

V okolí
4. 11. 2007 Kozojedy, KD – Měsíční pohádka 16h
8. 11. 2017 Mariánská Týnice – Bennewitz Quartet 19h

K

ULTURNÍ PŘEHLED V ČISTÉ A OKOLÍ

17. 11. 2017 Kožlany, sokolovna – Pravá hasičská
zábava 20h
25. 11. 2017 Kralovice, LD Zpíváme a tančíme s Míšou – Popletení čertíci 10:30h
25. 11. 2017 Kozojedy, KD – Vánoční tvoření 14h

V Čisté
10. 11. 2017 Čistá, budova ZŠ – Poslední let broučků 17h
11. 11. 2017 Čistá, hostinec U Šimků – Martinská husa 18h
18. 11. 2017 Čistá, OÚ – Malé předadventní trhy 8 – 11h
1. 12. 2017 Čistá, OÚ – Rozsvícení vánočního stromu 17h
2. 12. 2017 Čistá, KD – Dětská mikulášská zábava 13:30h

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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