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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Sběrný dvůr
ZŠ Čistá - básně

OÚ Čistá
Úřední hodiny: omezený reţim
Pondělí 8:30 - 11:30 15 - 17
Úterý
Středa 8:30 - 11:30 15 - 17
Čtvrtek
Pátek
__________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -17
Sobota 9– 11 jen 15. a 29.5.
__________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
PO11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
ÚT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
ST 11:00 - 12:00 a 13:00 -18:00
ČT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pá 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
SOBOTA, NEDĚLE ZAVŘENO
__________________________
Praktický lékař pro dospělé:
ZZ Sedmikráska s.r.o.
Mudr. Marie Jenšovská
Mudr. Jiří Jenšovský
kontakt: 737 526 622
Ordinační hodiny:
Úterý
7:30 – 13:00
Pátek
7:30 – 10:30
__________________________
Praktický zubní lékař:
Mudr. Martina Svobodová
Kontakt:723 778 18,313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek

8 – 12

3 Z historie
4 Babička
5 Zvyky a tradice

Vážení spoluobčané,

9
10
11

Fotosoutěţ
Pozvánky
Noc kostelů

SLOVO STAROSTKY

v sobotu 8. května
2021 uplyne 76 let od ukončení druhé světové války a měli bychom
tak oslavit společně Den vítězství a uctít památku všech obětí této
nejstrašlivější války v historii lidstva, tak jak je u nás v Čisté už roky
zvykem. Již v loňském roce nám pandemie onemocnění Covid-19
zabránila v pietní akci. V letošním roce se zatím žádné společné
veřejné akce konat také
nemohou, ale položit věnce a
zapálit svíčku nám nemůže
nikdo zabránit. Je třeba si tyto
důležité události v historii lidí
na celém světě, v historii
našeho státu, naší obce, ale i
našich rodin neustále připomínat. Proto jsem se rozhodla, že pietní
akt se uskuteční v sobotu ve 14.00 hodin u Památníků obětí válek,
individuálním položením květin a zapálením svíček. Každý
zúčastněný může zapálit svíčku a tichou vzpomínkou zavzpomínat na
oběti druhé světové války. Zároveň bych vás chtěla vyzvat, přijďte, ať
už ve 14.00 hodin nebo během celého dne a zavzpomínejte i na
všechny zemřelé během pandemie Covid-19, rovněž zapálením
svíčky u našeho Památníků obětí válek a také tímto symbolickým
aktem poděkujme všichni všem zdravotníkům, záchranářům, kteří to
v této době neměli a nemají vůbec lehké.
Budu velice ráda, když mojí vyzvu vyslyšíte a pietního aktu se
zúčastníte ať už ve 14.00 hodin nebo individuálně během dne.
Samozřejmě je nutné dodržovat všechna opatření nařízená
Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
Blanka Čebišová, starostka obce

Provozní doba sběrného dvora od května 2021:
středa

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

16:00 - 17:00 (každý týden)

sobota 9:00 - 11:00 (pouze v určené soboty)
15. a 29. května
12. a 26. června
10. a 31. července
14. a 28. srpna
11. a 25. září

9. a 23. října
6. a 20. listopadu
4. a 18. prosince
8. a 22. ledna 2022

Odpad zde ukládejte pouze v provozní době a do kontejnerů a nádob určených odpovědným pracovníkem.
Na vyzvání předložte občanský průkaz a doklad o uhrazení poplatku za odpad na příslušný rok. Zápis o druhu
uloženého odpadu a jeho množství potvrdíte svým podpisem. Respektujte povolené množství ukládaného
odpadu na osobu a rok (nemovitost a rok).
Během týdne můžete uložit bioodpad do kontejneru přistaveného u vrat do sběrného dvora, popř. do
kontejnerů rozmístěných po obci.
Odpad, který patří do sběrného dvora, neodkládejte u popelnic na tříděný odpad nebo kdekoliv jinde. Jeho
úklidem se zvyšují náklady na likvidaci a následně i poplatek za likvidaci odpadu pro samotné občany.

Odečty vodoměrů
Odečty vodoměrů budou v roce 2021 opět prováděny k datu 30. dubna 2021. V této souvislosti žádáme
chataře a chalupáře, kteří nebudou v zimě své nemovitosti navštěvovat, aby si poslední stav vodoměru
zaznamenali tak, aby jej mohli poskytnout k výpočtu vodného a stočného do 20. dubna 2021. Děkujeme za
pochopení.
Pokud Vás do 25. dubna 2021 nikdo nenavštívil, aby u Vás provedl odečet vodoměru, prosíme, nahlaste stav
Vašeho vodoměru na obecní úřad buď telefonicky - 313549454, emailem - cista.obecni-urad@seznam.cz,
nebo vhozením lístku do schránky u vchodu do obecního úřadu. K zapsanému stavu vodoměru vždy uveďte,
jaké nemovitosti se údaj týká a jméno majitele nemovitosti.
Odečet měl být proveden nejpozději do 30. dubna 2021.

Výstavba kanalizace a ČOV
Vážení spoluobčané, jak jsem Vás dříve informovala, předpokládané zahájení výstavby kanalizace a ČOV bylo
plánováno na měsíc duben. Bohužel termín zahájení je posunut na měsíc květen hned z několika důvodů a to:
čekáme na kontrolu dokladů k sepsání smlouvy se SFŽP a dále vlivem pandemie COVID-19 nebyly ještě
dokončeny projekční práce na kanalizačních přípojkách jednotlivých nemovitostí. Jakmile budeme vědět, že
veškeré doklady dodané na SFŽP jsou v pořádku, bude předáno staveniště zhotoviteli stavby. V první fázi
výstavby budou zahájeny stavební práce na stávající KČOV, v serovýchodním rákosovém poli, kde bude
postavena nová mechanicko-biologická čistírna. Zároveň začne výstavba kanalizace od mlýna podél rybníka.
Z důvodu uzavírky silnice v Jesenici a vedené objízdné trasy přes naši obec, budou stavební práce v hlavní
komunikaci provedeny až v podzimních měsících. O veškerých postupech budete vždy včas informováni.
Harmonogram prací bude postupně upřesňován na webových stránkách obce, včetně dalších informací.
V případě dotazů k výstavbě nás můžete kontaktovat na obecní email nebo telefonicky a po předání staveniště
bude zveřejněn kontakt na stavbyvedoucího.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Vážení čtenáři,
všichni teď prožíváme nelehkou dobu. Slova, která
nám byla dříve neznámá, teď neustále skloňujeme
snad ve všech pádech – koronavirus, karanténa,
distanční výuka. Žáci 2. stupně napsali básničky právě
na tato témata.

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Básník v karanténě

Distanční výuka

(Slavěna Razýmová – 8. třída)

(Tereza Pavlisová – 8. třída)

V karanténě jsem psal,
básničky svoje.
A když jsem už skoro spal,
sepsal jsem hned dvoje.
A když jsem ráno vstal,
nejdřív jsem si ustlal.
A poté báseň psal jsem,
rychle než ji zapomenu,
abych mohl nasnídat se.

Distanční výuka, to je věda,
o tom se vám ani nezdá.
Občas nám vypadne wifina,
ale naše hodina stále probíhá.

Básnička o distanční výuce

Distanční výuka aneb škola v počítači

Každý týden úkoly a testy,
ale také domácí resty.
Dopoledne probíhají hodiny,
odpoledne chodíme na inlajny.

(Jan Plešinec – 8.třída)

(Marie Wurmová – 6. třída)

Já jsem tady, ty jsi tam,
u počítače teď sedávám.
Chat, aktivita, zadání,
tímto nás Teams provází.

Rok 2019 se psal,
když koronavirus začal.
Na jaře byly zavřené školy,
měli jsme jen úkoly.

Nosím respirátor s ohledem,
svět se zastavil s covidem.
Covid, covid, to je neřád,
nesmíme teď zaváhat.

V létě se vše uvolnilo,
cestování se umožnilo.
A když jsme šli do školy v září zas,
nastal znovu ten divný čas.
Mám z toho poučení,
že tento virus sranda není.

Až se do školy vrátíme,
společně se uvidíme a bude všechno v pohodě.
Těším se, až budu zase ve škole.

_________________________________________________________________________
V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou.

Z HISTORIE

1941
do 2.světové války zapojilo i Japonsko a vtáhlo do
války USA. Od 6.září musí všichni Židé nosit na oděvu
žlutou Davidovu hvězdu. Začal vývoj atomové bomby.
Byla potopena civilní sovětská loď Arménia s 5000
pasažéry na palubě. V rokli Babyn Jar u Kyjeva bylo
zavražděno během dvou dnů přes 33 700 Židů.
V lotyšské Jeglavě bylo během jednoho víkendu
zmasakrováno kolem 5000 Židů. Stejný počet Židů byl
zmasakrován při pogromu v litevském Kaunasu.
V ukrajinském Lvově bylo při pogromu zabito kolem

V září tohoto válečného roku vyhlásil Reinhard
Heydrich stanné právo a začaly velké represe. Byli
zatčeninapř. pplk.. Josef Balabán, předseda vlády
Alois Eliáš nebo generálmajor Josef Mašín. Nacistické
Německo obsadilo Jugoslávii, Řecko a Krétu a
napadlo Sovětský svaz v tzv. operaci Barbarossa –
útok začal v červnu a až koncem roku se podařilo
sovětům zastavit u Moskvy razantní postup vojsk do
SSSR. Útokem na americkou základnu PearlHarbor se
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4000 Židů. V souvislosti se vstupem Německých vojsk
karikaturista Vladimír Renčín, operní pěvec Plácido
do SSSR zavraždila v tomto roce sovětská NKVD
Domingo, americká zpěvačka Joan Baezová, americký
kolem 100 tisíc politických vězňů z Polska, Ukrajiny,
kytarista a zpěvák Niel Diamond a Bob Dylan, bubeník
Běloruska, Estonska a Litvy.
RollingStones Charlie Watts, slovenský herec Július
V tomto roce se narodili například:bývalý premiér
Satinský, oba hudebníci tvořící světoznámé duo Paul
Petr Pithart, olympijský vítěz ve skoku na lyžích Jiří
Simon a Art Garfunkel, italský herec Franco Nero.
Raška, spoluzakladatel skupiny Olympic Jan Antonín
Naopak v tomto roce zemřeli vynálezce František
Pacák, herečky Iva Janžurová, Uršula Kluková a
Křižík, zakladatel firmy Jawa František Janeček, básník
Pavlína Filipovská, bývalý prezident Václav Klaus,
Jiří Orten, sochař František Bílek, zakladatel
spisovatel Jan Vodňanský, herci Oldřich Vlach,
skautského hnutí Robert Baden-Powell, spisovatel
Ladislav Frej a Alfred Strejček, skladatel a zpěvák Jiří
James Joyce, spisovatelka Wirginia Woolfová, kněz a
Grossmann, mim Boris Hybner, zpěvačka Marie
mučedník Maxmilián Kolbe, skladatel Karel Hašler.
Rottrová,
neuropatolog
František
Koukolík,
________________________________________________________________________________________

BABIČKA

MARIE MERTLOVÁ 100 let

DOŠLO DO REDAKCE

V lednu letošního roku by se moje babička, paní Marie
Mertlová, dožila 100 let. Na konci roku 2019 ale odešla na svoji poslední cestu, a tak se již mohu podělit jen o
vzpomínky…
Do obce Čistá u Rakovníka se babička přistěhovala v dubnu 1942 bezprostředně po svatbě s dědou, panem
Františkem Mertlem. Tady prožila hlavní a nejdelší část svého života. Ve vyšším věku byla řadu let nejstarší
občankou obce.
Z tohoto období života babičky mi utkvěl v hlavě jeden její mimořádný prožitek. Je to natolik silný příběh, že
jsem o něm psala slohovou práci již jako dítě na základní škole. I později, jako trojnásobná maminka, jsem si
představovala, jak velký strach to musel být. Probíhala2. světová válka a život byl těžký, nejistý.Babička
s kamarádkou šly na procházku. Každá vezla své několikaměsíční miminko v kočárku. Náhle byly slyšet výbuchy
bomb a zvuky motorů blížících se letadel. Letadla kroužila nad nimi. Ženy právě šly po silnici mezi poli, tedy
v otevřené krajině. Na okamžik je ochromil pocit ohrožení.Pak duchapřítomně vzalysvá miminka z kočárků,
položily je do příkopu vedle silnice a samy si lehly nad ně. Každá své dítě chránila vlastním tělem. Byl podzim
1943. Tenkrát letadla shodila bomby v blízkosti vlakového nádraží v Čisté. Naštěstí se nic zlého nestalo, obešlo
se to bez obětí na životech. I babička se s miminkem vrátila v pořádku domů.
Mockrát jsem procházela tím místem a pokaždé jsem děkovala za příběh se šťastným koncem. Ataké za to, že
žijeme v příznivé době, že máme klid a mír. Stalo se to u křížku. Na návrší silnice mezi čisteckým hřbitovem a
cihelnou směrem na obec Bělbožice.
Babička pocházela z Rousínova. To je krásná vesnice u Slabec – zelená náves s kostelem, farou a s rybníkem
(na kterém kdysi nechyběly místní husy). Poslední roky svého života babička prožila u dcery Věrky a zetě
Františka. Největší radost měla, když ji vozili autem na výlety. To vždycky pookřála a radovala se z každé
kytičky, z každého zeleného kopce nebo hezky upraveného domu. Nejvíce však obdivovala vzrostlé stromy.
Během výletů se pořád smála a byla šťastná. A vyprávěla… Hlavně o Rousínově, o dětství:
„To se nikam dřív nejezdilo, jako se jezdí dnes. Byli jsme doma a pracovalo se na poli a kolem hospodářství. Do
školy jsem chodila do Obecní školy v Rousínově 5 let a potom 3 roky do Slabec pěšky. Chodily jsme
s kamarádkou Milkou hodinu tam a zase hodinu zpátky. Kratší cestou to bylo přes dvůr rodiny Burianů a dál po
pěšině mezi poli. Když byly v zimě velké závěje, musely jsme po silnici přes Svinařov i s dalšíma dětma. Po
ukončení měšťanky ve Slabcích už jsem to měla dobrý. Jezdila jsem autobusem do Rodinné školy v Rakovníce.
Tehdy to byla nová škola.“ (Dnes Masarykova obchodní akademie Rakovník – poznámka aut.). „Už tehdy tam
byly teplé obědy, které si samy studentky vařily střídavě po skupinách, a to v rámci praktické části výuky. Po
ukončení školy jsem byla doma a pracovala v hospodářství. Nejvíc práce na poli bylo zjara, když se selo. Pak se
chodila dvakrát za sezónu ručně okopávat a jednotit řepa cukrovka, ta se musela sít povinně, a také krmná
řepa burgán. Napilno bylo kolem žní. Když se posekalo žito a pšenice, tak se hned vázalo do snopů a z nich se
stavěly „paňáky“. Ty se nechaly uschnout. Pak se obilí vozilo do stodol vymlátit. Když byly žně, tak do obce
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přijela velká mlátička „parovka“. Ve Slabcích měli parní mlátičku s kotlem, který přes řemen poháněl mlátičku.
Vjelo se do stodoly a už se mlátilo, aby se nemuselo mlátit ručně. Za mlátičku se platilo „půjčovné“. Majitel
topil na dvoře do kotle mlátičky a sousedé si zase chodili navzájem na oplátku pomáhat. Společenský život?
V neděli se chodilo do kostela. Nebo se po práci po večerech společně se sousedy dralo peří a vyprávělo se u
toho. To se vždycky sešly ty ženy, které měly doma husy. Po žních se v obci slavily dožínky, byla taneční
zábava. Přímo v Rousínově se dělaly taneční zábavy, když byla pouť, dožínky a posvícení. Večer po práci chodili
někteří chlapi do hospody. Tenkrát byly v Rousínově tři hospody.“
Babička ke konci svého života vyprávěla ráda a často. Někdy jsem během vyprávění něco dělala, jindy jsme si
s babičkou jen tak sedly a povídaly, no a občas jsem vzala do ruky tužku a diář a doslovně jsem si babiččiny
vzpomínky zapisovala. Mám ten písemný poklad schovaný. Proto teď mohu babičku doslovně citovat.
Čím byla babička starší, tím víc se ve vzpomínkách vracela do svého útlého dětství: „S dětma z obce jsme hrály
„školku“ s míčem, s kamínkama jsme hrály čáru, nebo jsme skákaly paňáka. Holčičky si hrály s panenkama a
„jako“ vařily s nádobíčkem. V kočárku vozily panenky. Brzy se učily šít a zašívat. I ve škole byly často ruční
práce, aby se děti učily praktickým věcem. Taky jsme jako děti byly hodně u zvířat na dvoře. Doma byla
koťátka, kuřátka, měli jsme psy. Jednou seděl můj dědeček na radvánci a já mu trhala a nosila kytky. On
najednou spadl. Já utíkala to říct mamince a rozrazila jsem si na dvoře čelo o voj vozu. To jsem ještě nechodila
ani do školy“, vyprávěla babička. Stalo se to v roce 1924.
Babička milovala kytičky. Na oknech domu v Čisté mívala truhlíky s koukolkami. V blízkém okolí bydliště plela a
udržovala rozkvetlé záhony i na obecním pozemku. Na vlastní zahrádce u domu dělávala většinou ráno, když
tam šlo sluníčko. Pamatuji si, jak se lidé, kteří šli právě kolem, zastavovali na kus řeči. Nezapomněli babičce
rozkvetlou zahrádku pochválit, a babička pak měla radost.Když babička cokoliv dělala, tak si při práci hodně
zpívala. Se zaujetím dělala svou práci a prozpěvovala si potichu jednu písničku za druhou. Kolikrát se přistihnu,
že dělám totéž. Co jsem ji znala, tak se často usmívala a smála. Když jsme přijeli s rodinou k babičce na
návštěvu, upozorňovala jsem na to své děti. I podle vlastní babičky si myslím, že smích, úsměvy a pozitivní
naladění jsou základní pilíře dlouhého a šťastného života.
Babička a děda spolu prožili krásný, naplněný život. Měli se rádi, rozuměli si a vychovali tři děti. V dětském
věku jsem u nich trávila všechny prázdniny a také mnoho víkendů. Vybavuje se mi jednoznačně klid, pohoda,
sladěnost, sehranost a řád, přitom laskavost, vlídnost a zájem. Určitě pracovitost. A upřímná radost, když byli
potřební a čímkoliv užiteční.
V roce 2021 to již bude neuvěřitelných 30 let, kdy nás navždy opustil děda František Mertl. Dodnes se občas
setkávám s lidmi z různých koutů naší republiky, kteří, když náhodou přijde řeč, na pana Mertla z Čisté, na jeho
dílnu, zlaté ruce, a hlavně na jeho dobrosrdečnost… vzpomínají. Je to milé a lidsky hřejivé.Babička Marie
Mertlová a děda František Mertl žijí v našich srdcích dál…
Iva, první vnučka
__________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA

Vážení občané,
přijměte pozvání na letošní akci "Noc kostelů", která proběhne
28. 5. 2021. Připojujeme se letos také otevřením kaple sv. Anny a
tentokráte trochu jinak. Program totiž bude vytvářet ten, kdo přijde. Kaple bude k dispozici od 18 - 24 hodin
pro individuální návštěvu, tak jak bude komu vyhovovat. Společným tématem bude pozastavení nad zvláštní
dobou, kterou jsme zažili a která přinesla mnoho nejistot, zmatků i bolestí. Současně však přinesla také
vzájemnou solidaritu, pomoc i naději. Pro každého je tedy určena tato noc, kdy může něco z toho špatného
dát stranou a vzít si kousek toho dobrého ... Procházka nocí, zapálení svíce, dopis budoucím generacím,
modlitba, noční vyzvánění zvonů - vyberte si sami, co je Vám blíže..
Baterka se asi bude hodit, ostatní bude k dispozici.
Programy jiných kostelů můžete najít na www.nockostelů.cz
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Za organizátory
Daniel Váhala
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Ověřte si s námi své znalosti o historii daných tradic a zvyků. Každý měsíc
přineseme aktuální kvíz i s článkem, kde můžete najít správné odpovědi. Tento
měsíc si představíme Filipojakubskou noc.
Na které datum připadá Filipojakubská noc?
Jak tento svátek nazývali Keltové?
V čem soutěžili mládenci o Filipojakubské noci?
Jaká ochranná opatření dělali lidé proti čarodějnicím?
Proč se tato noc nazývá Filipojakubská noc?
Co je to haluzka a kam se dávala?

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Noc před prvním májem - Filipojakubská noc
Noc před prvním májem má nejen jeden, ale hned několik názvů.
Křesťané ji nazývají filipojakubskou nocí, v souvislosti s rejem čarodějnic
hovoříme o Valpuržině noci, staří Keltové slavili v tuto noc svátek ohně
Beltain.
Tato noc je magická, plna čar a kouzel. Země a příroda se již naplno probouzí k životu, a pradávná životadárná síla
v podobě ohně nemá v tuto noc pouze očistnou a ochrannou moc, ale je naplněním plodnosti a životní síly. Oheň
„nespaluje“ pouze neduhy a choroby, ale také nečisté a temné myšlenky, které nedávají průchod novému a čistému
životu. Také proto se v tuto noc zapalují ohně na zvlášť připraveném posvátném ohništi, a to dřevem z devíti typů
stromů. V domácích krbech se naopak ohně uhasily a až s příchodem nového dne se zapálily nové.
Ohňům je zasvěcen pradávný keltský svátek plodnosti Beltain. Kolem ohně se pořádaly tance ve směru hod. ručiček,
tj. "podle Slunce", spojené s přeskakováním ohně. Dýmem se prováděl také dobytek, aby i on byl očištěn a chráněn
a aby tak i jeho plodnost byla zajištěna.
Zvyky Keltů se později staly i součástí slovanských lidových tradic: mezi oblíbené patřily třeba soutěže mládenců ve
vyhazování zapálených březových košťat do výše, stavění a hlídání májek, očistné koupání či alespoň symbolické
namáčení do potoka, čištění chlévů, řezání proutků jívy a polykání květů kočiček i další.
Vynášení Morany
V některých krajích se místo pálení čarodějnic upaluje Morana - pohanská bohyně smrti. Uctívali ji staří Slované a
Baltové. Ta symbolizuje také zimu, které na jaře končí vláda, proto se topí nebo upaluje.
Proti magii si lidé vytvořili řadu ochranných opatření:
- nad vrata, dveře dávali ochranné byliny - černobýl, šalvěj či ratolesti lípy;
- na práh chléva sypali písek nebo pokládali husté travnaté drny; než by čarodějnice spočítala zrnka písku nebo
stébla trav, zakokrhal třikrát kohout a její moc byla zlomena;
- stavení kropili svěcenou vodou;
- ochranu měla zajistit čára nebo tajuplný nápis svěcenou křídou;
- tam, kde se nespoléhali pouze na boží pomoc, zkoušeli jednoduchá zařízení: před vrata na dvůr nebo do oken se
kladlo pichlavé trní hlohu nebo šípku, také bodláčí a černý bez, zapichovaly se zašpičatělé pruty z lípy a akátu,
aby se o ně dotěrná čarodějnice poranila a raději šla jinam;
- nejjistější bylo samozřejmě čarodějnici spálit.
Filipojakubská noc
A proč filipojakubská noc? Podle staré pověsti se sv. Filip a sv. Jakub na svých cestách ukrývali před Židy. Byli však právě
v této noci vypátráni v jednom domě, ve kterém spokojeně spali. Ani Židé neměli chuť přepadnout je v noci, proto si
dům označili zelenou haluzkou - ratolestí tak, aby jej za svítání lehce rozpoznali. Ještě téže noci však přišel anděl
a stejnou haluzku položil za vrata každého stavení. Židé tak ráno nepoznali, ve kterém domě se oba apoštolové ukrývají
a jim se tak podařilo šťastně utéct. Proto se ještě donedávna jako připomínka této události zdobívaly večer před sv.
Filipem a Jakubem vrata domu zelenými haluzkami (např. na Hlučínsku).
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Výpis usnesení ze zasedání ZO obce Čistá č. 26,
ze dne 8. dubna 2021

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZO

Návrh usnesení č. 269/21: ZO schvaluje navržený program jednání 26. zasedání ZO.
Pro - 9všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 269/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 270/21: ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace na přestavbu sokolovny
na MŠ společností Atelier A4 s.r.o., IČ 27167119, Ruská 971/92, 100 00 Praha 10 za cenu 1,590.000,Kč bez DPH.
Pro - 3 Mgr. Lauberová, Votroubek J., Votroubek R., Proti – 3 Mgr. Váhala, p. Schuh, pí. Pešková, Zdržel se - 3 pí.
Čebišová, Mgr. Razýmová, ing. Coufal, USNESENÍ č. 270/21 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 271/21: ZO schvaluje zpracování výběrového řízení na projekt nástavby kmenové
třídy ZŠ.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 271/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 272/21: ZO schvaluje účetní odpisový plán obce Čistá na rok 2021.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 272/21 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 273/21: ZO schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě o zajištění komplexního
odpadového hospodářství se společností Marius Pedersen a.s. a pověřuje starostku jeho podpisem.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 273/21 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 274/21: ZO schvaluje návrh provozní doby ve sběrném dvoře obce Čistá, a to každou
středu od 16-17 hodin a v určené soboty od 9-11 hodin.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 274/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 275/21: ZO schvaluje předběžný prodej pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Čistá u
Rakovníka, rozdělený GP na dvě stavební parcely - parc.č. 86/6 a parc.č. 86/5, za minimální částku
700,- Kč/m2.
Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se - 2 ing. Coufal, pí. Pešková, USNESENÍ č. 275/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 276/21: ZO schvaluje podané žádosti o dotace z Dotačního programu obce Čistá na
rok 2021 ve výši upravené finančním výborem. Celková schválená částka k rozdělení činí 201.000,-Kč.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 276/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 277/21: ZO schvaluje přijetí dotace od Stř. kraje na rekonstrukci Veřejného
tábořiště ve výši 783.716,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0,Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 277/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 278/21: ZO schvaluje dodavatelem zakázky „Výměna střešní krytiny na budově
technického zázemí obce“ p. Tomáše Truksu, IČ68140584, Čistá 65 za cenu 725.239,- Kč bez DPH a
schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Stř. kraje.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 278/21 BYLO SCHVÁLENO.

_____________________________________________________________________________________________

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 185 -229,- Kč/ks
Prodej: 8.5. a 18.6. 2021 - Čistá - hostinec U Šimků - 14.45 hod.
Výkup králičích kožek –cena dle poptávky.Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod.,tel. 601 576 270, 728 605
840,www.drubezcervenyhradek.cz
(placená inzerce)
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Nová rubrika má sloužit k zveřejňování věcí, které se nám
v našem okolí nelíbí (např. černá skládka, odhozený odpadek,
poničené zábradlí atd…) a naopak věcí, které vám udělali radost
a nějak zlepšují naše žití v Čisté. Své fotografie s komentářem
můžete zasílat na adresu redakce kulturnivybor@gmail.com

TO JE DOBŘE
TO JE ŠPATNĚ

Na Březince (ale i jinde) řádí kůrovec (a kůrovec je surovec) – to
je špatně, díky tomu muselo být pokáceno značné množství
vzrostlých stromů.

U kulturního domu se v pátek 30. dubna zčistajasna objevila májka a kolemjdoucí dobrovolní hasiči jí i vatru,
kterou někdo rozdělal v její blízkosti, pohlídali – to je dobře 
______________________________________________________________________________________________

Velká pochvala všem, kdo se starají o to, aby naše
okolí v Čisté bylo čisté. Tentokrát poděkování patří
rodině Vopatových a manželům Coufalovým. A možná
výzva pro všechny – až půjdete na procházku a
narazíte na nějaký binec, zkuste ho nenechat
v přírodě.
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DOŠLO DO REDAKCE

____________________________________________________________________________

FOTOSOUTĚŢ

Za měsíc duben byly vybrány tyto fotografie:

1. - 2. místo – Šimon Váhala – nádraží Čistá u Rakovníka

1. - 2. místo – Věnka Razýmová ml. – Zelený Důl

Jsme rádi, že do fotosoutěže přicházejí stále další a
další fotografie, máme opravdu z čeho vybírat.
Fotografové jsou stále nápaditější a vyhledávají
zajímavá zákoutí našich vesniček a okolí. Věříme, že
květnové počasí přinese oteplení a vy tak strávíte na
svých fototoulkách více času. Už teď se těšíme na
Vaše úlovky.

3. místo – Lucie Bedenková – Kouzelná Javornice

Na další fotografie za měsíc duben se můžete podívat
do fotogalerii obce na:
https://www.cista-obec.cz/fotogalerie/akce-2021-1/
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