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KČ 6,-

Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Ukliďme naší obec

Ú

V rámci „Dne země“ a celorepublikové akce „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“ proběhl i
v naší obci ve dnech 21. a 22. dubna 2017 společný úklid veřejných prostranství a okolí
VODNÍK
obce pod názvem „Ukliďme naší obec“. Obec vybavila všechny, kdo se do úklidu zapojili,
rukavicemi a pytli. Pytle se po naplnění ukládaly na určená stanoviště, odkud je
pracovníci obce sváželi do přistaveného kontejneru firmy Odpady Bohemia s.r.o.
V pátek od osmi hodin se úklidu chopily školní děti spolu s učiteli a pečlivě vysbíraly odpadky v okolí školy, školního
hřiště, celou obec a kolem všech cest v okolí obce. Do sběru se zapojily jak děti z mateřské školy tak i ze základní
školy v celkovém počtu 101 dětí. Celkem děti sebraly 75 pytlů odpadků, tj. cca 1125 kg, 15 pneumatik, starý nábytek,
televizory atd…
V sobotu, rovněž od osmi hodin, se do uklízení obce za vydatného deště zapojily místní organizace, spolky a občané.
Stejně tak se k výzvě postavili občané části obce Zdeslav a Lhota.
I když počasí úklidu opravdu hodně nepřálo, všichni se k práci postavili čelem a výsledkem je krásně a čistě vysbíraná
obec i okolí. Celkem se oba dva dny sebralo cca 4 t odpadu.
Všem, kdo se úklidu zúčastnili, patří velké poděkování za odvedenou práci. Velké poděkování patří všem dětem a
žákům ze ZŠ a MŠ Čistá, pro které byla akce velkým ponaučením, jak se mají chovat k přírodě a prostředí, ve kterém
žijí.
Blanka Čebišová
Starostka obce
_____________________________________________________________________________________________

ŽIVOTNÍ JUBILEA
60 let
Železný Jiří, Čistá
Szviatovszká Věra, Čistá
70 let
Návrátil Rudolf, Čistá
75 let
Bičovský Jan, Čistá
80 let
Daenemarková Jana, Čistá

I

NFORMACE OÚ
-

ŽIVOTNÍ JUBILEA
VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

V pondělí 8. května 2017 se
koná slavnostní kladení věnců
u památníků obětem válek od
14 hodin.
Následuje krátký koncert
souboru Václav.

____________________________________________________________________________________________

Ve středu 10. 5. 2017 proběhne sbírka Český den proti rakovině. Po 15
hodině se po obci opět rozejdou mladí hasiči, aby nabídli
spoluobčanům kvítky měsíčku lékařského a za vybrané peníze pak
podpořili výzkum a léčbu rakovinných onemocnění. Tématem
letošního ročníku jsou nádorové onemocnění hlavy a krku.
Děkujeme za podporu.

P
-

-

OZVÁNKY
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
POCHOD ÚDOLÍM JAVORNICE
ŠKOLNÍ AKADEMIE

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

_______________________________________________________________________________________

JAVORNICE BUDE
Tradiční pochod Údolím Javornice (tentokrát mimo údolí) se bude konat.
Start 21. ročníku pochodu je 13. května 2017, sraz účastníků od 8.oo hod na autobusové zastávce na
Václavském náměstí. Odjezd autobusu do Jesenice v 8.30 hod.
Trasa vede kolem horního toku Javornice od hráze Velkého rybníka v Jesenici přes sv. Huberta a Smrk po
turistických značkách do Čisté a měří cca 14 km. Občerstvení vlastní, možnost opékání buřtů na
trase. Startovné 15,- Kč, děti 10,- Kč.
Všechny přátele turistiky a jarní přírody srdečně zvou
Manželé Coufalovi
_______________________________________________________________________________________

ZŠ a MŠ Čistá pořádá Školní akademii.
KDY: 11. 5. 2017
OD“ 13.30 a 18.30 hodin
KDE: KD Čistá
Bohatý program — Každoroční jarmark — Vstupné dobrovolné
Srdečně Vás zveme
_______________________________________________________________________
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Základní škola a Mateřská škola Čistá
Tyršova 127, 270 34 Čistá
Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2017/2018
se koná ve středu 3. května 2017 od 10.00 do 11.30 hod
a od 14.30 do 16.00 hodin v přízemí budovy v mateřské škole.
K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a vyplněnou žádost, kterou si zájemci
vyzvednou předem v MŠ. Kontakt: 313 549 428, 736 752 155
Další matematický úspěch našich žáků

Z

V měsíci dubnu proběhla v naší základní škole další
matematická soutěž, která se nazývá Matematický klokan. Žáci
Š A MŠ ČISTÁ
měli za úkol ve stanoveném čase vyřešit 24 slovních úloh, které
byly ohodnoceny třemi, čtyřmi nebo pěti body dle náročnosti.
- ZÁPIS DO MŠ
Výsledky z této soutěže zasílají základní školy do Rakovníka, kde
- MATEMATICKÝ KLOKAN
se zpracovávají výsledky všech žáků z okresu. Musím říci, že
- HOKEJBALEM PROTI DROGÁM
nám naši žáci i v této matematické soutěži udělali ohromnou
- SBĚR SUROVIN
radost. V kategorii 4. - 5. tříd se Šimon Váhala v konkurenci
- TESTY KALIBRO
473 dětí umístil na nádherném třetím místě, v kategorii 6. - 7.
tříd se Markétka Schmalzová v konkurenci 428 žáků umístila
na pěkném devátém místě, v kategorii 8. - 9. tříd se Aleš
Votroubek v konkurenci 356 žáků umístil na překrásném druhém místě a Káťa Lauberová v téže kategorii obsadila
krásné šesté místo.
Všem žákům velice gratuluji a přeji i do budoucna mnoho matematických úspěchů.
K. Lauberová

Hokejbalem proti drogám
V pondělí 3. 4. se v Rakovníku uskutečnil hokejbalový turnaj pro žáky 8. - 9. tříd. Smyslem akce bylo ukázat dětem,
jakým způsobem je vhodné trávit volný čas a poměřit síly mezi školami v tomto sportu. Do turnaje se přihlásilo pět
škol z okresu (2. ZŠ Rakovník, 3. ZŠ Rakovník, GZW Rakovník, ZŠ Lubná a my). S žáky jsme ve škole poctivě trénovali a
výsledek se také dostavil. Turnajem jsme procházeli s velice hezkými výsledky a ve finále nám patřilo zaslouženě
krásné druhé místo. Domů jsme odjížděli s pohárem a příjemným pocitem, že jsme se mezi velkými školami neztratili.
Všem žákům velice děkuji za skvělou reprezentaci školy.
Poděkování patří: Adamu Fišerovi, Matěji Průchovi, Aleši Votroubkovi, Filipu Benešovi, Kryštofu Peškovi, Patriku
Schuhovi, Pepovi Vaněčkovi, Kátě Lauberové a Natálce Kukiové.
K.Lauberová
http://www.zsmscista.cz/zakladni-skola/fotogalerie-/skolni-rok-2016-2017/hokejbal-proti-drogam-8-9-trid107cs.html
3

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Čtrnáct hokejbalových dní v naší škole
Posledních čtrnáct dní v měsíci dubnu měli žáci naší školy možnost vyzkoušet si hrát hokejbal na krásném
hokejbalovém hřišti, které jsme získali do školy na dva týdny. Hřiště je putovní a škole ho nabídl rakovnický
hokejbalový klub za výsledky, kterých žáci dosáhli v okresní soutěži (2. místo v okrese v kategorii 8. - 9. tříd a za
krásnou hru žáků školní družiny v okresní soutěži Hokejbalem proti drogám).
I přes nepřízeň počasí (sníh, déšť) jsme hřiště dokázali využít a děti si na něm pěkně zařádily. Během čtrnácti dní měli
žáci dva hokejbalové tréninky s rakovnickými trenéry, dvě celoškolní utkání mezi sebou, ukázku hry A-týmu
rakovnických hokejbalistů. Hřiště využívaly skupiny dětí při tělesné výchově, ve školní družině a při zájmových
sportovních kroužcích. Hokejbalu se věnují v Rakovníku dva naši žáci (Matěj Průcha a Adam Fišer), kteří nám všem
předvedli, jak dokáží s hokejkami kouzlit a my všichni jsme k jejich umění vzhlíželi.
Hokejbalový klub přijme do svých řad všechny zájemce o tento pěkný sport. Tréninky probíhají každé pondělí, středu
a pátek od 17 hodin na Městském hokejbalovém stadiónu v Rakovníku.
Tak neváhejte a vyplňte si vhodně svůj volný čas pohybem. K. Lauberová, B. Vopatová

Sběr surovin v základní škole
Nashromáždili jste starý papír? Nic nebrání tomu, abyste jej 26. května přichystali před vaše vrata, vrátka, dveře.
Tento den proběhne celoškolní projekt Ochrana životního prostředí, jehož součástí bude sběr starého papíru v celé
naší obci. Požadavkem je pouze starý papír svázaný nebo poskládaný v kartónových krabicích. Zároveň připomínám,
že nadále sbíráme víčka od PET lahví, použitý kuchyňský olej a vybité baterie.
Poděkování patří těm, kteří na nás myslíte v průběhu školního roku a surovinami nás průběžně obdarováváte. Za
poslední svoz 6,7 t starého papíru jsme obdrželi odměnu 11 980,-Kč. Děkujeme.
B. Vopatová, ředitelka školy
4
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Výsledky testů Kalibro 2016/2017 aneb znalosti našich žáků
I v tomto školním roce jsme sledovali úroveň výstupů znalostí našich žáků v porovnání s venkovskými a městskými
školami. Žáci v 5. a 9. ročníku vypracovávali testy Kalibro v měsíci únoru ze tří předmětů: Českého jazyka, Anglického
jazyka a Matematiky. Jak dopadli, posuďte sami z tabulek.
9. ročník
Počet respondentů
9.r.%
Vesnice %
Malá města Velká města Výsledek % (
%
%
vesnice)
Český jazyk

2 653

61,5

59,2

61,4

61,2

+ 2,3

Anglický jazyk

2 488

71,5

59,8

60,8

63,6

+ 11,7

Matematika

2 614

80,3

50,3

53,0

50,3

+30

5. ročník
Počet
respondentů

5.r.%

Vesnice %

Malá
%

města Velká města Výsledek % (
%
vesnice)

Český jazyk

4 289

76,9

64,4

64,1

66,4

+ 12,5

Anglický jazyk

3 931

56,4

68,1

68,2

72,8

- 11,7

Matematika

4 256

52,5

47,5

46,7

52,9

+5

S výsledky budou dále učitelé pracovat. Vyhodnocené práce od společnosti Kalibro máme k dispozici.
_______________________________________________________________________________________

Český rybářský svaz, místní organizace Čistá
Oznámení
O Velikonocích složili rybářské zkoušky 4 rybářští dorostenci. Vítáme
je mezi námi a přejeme hodně radosti z pobytu v přírodě.

S

POLKOVÉ ZPRÁVY

- ČRS MO ČISTÁ
- MS ČČK ČISTÁ
- SZP ČISTÁ

Rybářské závody pro děti i dospělé proběhnou
letos s největší pravděpodobností v sobotu 24. 6.
2017 na Závlaze 3. Závody jsou určené pro širokou
rybářskou i nerybářskou veřejnost.
Plakát a pozvánku
najdete v příštím čísle zpravodaje.
5
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Činnost MS ČČK za rok 2016
V roce 2016 měla naše místní skupina Českého červeného kříže 32 členů.
V únoru 2016 jsme obdrželi kartu MS pro krizovou připravenost, ve které jsme přihlásili 2 osoby na pomoc při
mimořádné události v okrese Rakovník.
Naše místní skupina zajišťuje především první pomoc při kulturních, sportovních a hasičských akcích obce. V ZŠ a MŠ
Čistá pracuje kroužek mladých zdravotníků, který vede naše členka Mgr. Vopatová Božena. Dvěma dívkám z tohoto
kroužku přispěl náš spolek 1.000,- Kč na týdenní školení zdravotníků ve Šlovicích. Mladí zdravotníci nám ukázali
základy první pomoci na naší výroční členské schůzi, která se koná každý rok v prostorách školy. Škola nám poskytuje
zázemí i na poradu výboru. Za to velmi děkujeme.
Velmi dobře spolupracujeme s oblastním spolkem ČČK v Rakovníku, pod který patříme. Koncem roku jim předáváme
výsledek hospodaření. Dle možnosti se zúčastňujeme jejich valného shromáždění.
V roce 2016 jsme se zúčastnili Čisteckého uzlu, dětského karnevalu, pálení čarodějnic, Všechno jezdí, co kola má,
závodů O pohár starosty SDH. S brašnami jsme byli v pohotovosti při Anenské pouti a na Běhu pro varhany, kde jsme
měřili tlak krve a pozvali jsme 3 zdravotníky z Centra péče o člověka z Rakovníka, kteří zdarma měřili tělesný tuk
metodou BIA.
Nasbírali jsme a odvezli do Rakovníka 2 pytle víček pro SOS Anděly na pomoc nemocným dětem v našem okrese.
Víčka sbíráme dále v přízemí OÚ Čistá. Navíc sbíráme na stejném místě plastová vajíčka od Kinder vajec, která
poslouží pro jednorázové rukavice oblastnímu spolku.
Sbírejte s námi! Děkujeme.
Mgr. Zdeňka Stárková, předsedkyně ČČK Čistá

Zápis výborové schůze SZP Čistá konané dne 6. 4. 2017
1. Jubilanti v květnu:
pí Fuchmanová – 60 let – gratulaci předá pí Hošková
pí Denemarková – 80 let – gratulaci předají pí Henzlová a Králová
p. Navrátil – 70 let – gratulaci předá pí Vopatová
2. Odhlášení – odhlásila se pí Hamáčková z Kralovic
3. Návštěva domova Domino v Zavidově – pí Vopatová, pí Bezstarostová, pí Teršlová a p. Vojtášek předají dárky
klientů domova.
4. 21. - 22. 4. bude probíhat úklid obce, kterého se zúčastní členové našeho spolku.
5. SZP Čistá organizuje přenášku „Jaro je tady“ o pěstování rostlin. Přenáška se uskuteční v pondělí 10. 4.
v zasedací síni OÚ Čistá od 17.00 hod. Přednášející je pí Lenka Šulcová.
6. Seznámení s nadačním fondem Josefa Hycla. Tento fond zajišťuje oční péči pro seniory nad 65 let.
7. 19. 4. koncert slavných muzikálových melodií od 15.00 hod, vstupné 50Kč
4. 5. – koncert slavných árií z českých a světových oper od 19.00 hod, vstupné 60Kč
Obě akce se konají v Tylově divadle v Rakovníku, doprava vlastní.
8. Stavební úpravy v klubovně SZP jsou dokončeny je vymalováno, po velikonocích bude proveden úklid a
bude položeno nové lino.
9. Příprava členské chůze – byl stanoven termín na 27. 5. od 14.00 hod, podrobnosti programu budou
projednány na příští výborové schůzi.
10. Akce SZP Rakovník:
21. 10. – 28. 10. – lázeňský pobyt v Luhačovicích, hotel Praha, cena 6900Kč, ubytování ve dvoulůžkových
pokojích, plná penze, v ceně je doprava z Rakovníka a zpět, záloha 3000Kč
9. 5. – zdravotní přednáška na téma „Radosti a starosti stáří“, od 14.30 hod v zasedací místnosti SZP Rakovník
_______________________________________________________________________________________________
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Historie obce

Z

I. ročník turnaje v odbíjené o putovní pohár města
Čisté byl uspořádán Tělovýchovnou jednotou Sokol
v Čisté, v červencovou neděli v roce 1939.
Zúčastnilo se ho 9 družstev, která svou výkonností
se řadila mezi nejlepší sokolská družstva, a která
svedla mezi sebou často velmi těžké boje o
konečné umístění. Velmi početní diváci sledovali
s velkým zájmem průběh všech zápasů a velmi
často odměňovali krásné výkony potleskem.
Čistecké družstvo tentokráte předvedlo slabší hru,
patrně rozladěno těžkou porážkou v prvním zápase
s několikanásobným mistrem bývalé republiky
(1:8).
Velkému zájmu se těšila mladá dětská
kapela Otakara Mastného, která velmi vhodně
doplnila svou produkcí celý průběh turnaje.
Okrašlovací spolek v Čisté se za rok 1938 i 1939
mohl pochlubit velmi dobrou činností. V roce 1939
byl zřízen chodník u kostela, který zejména
v zimním počasí, kdy je sníh umrzlý koná velmi
platné služby. Dále byly zřízeny zahrádky na volném
prostranství před budovou obecní a měšťanské
školy a jejich oplocení. Součastně se ujal pan Josef
Mágr, vrchní četnický strážmistr ve výslužbě,
úpravy parčíku před školní budovou. Z bývalé
travnaté plochy, která sloužila k věšení prádla,
vykouzlil vytvořením záhonků a jejich osázením
růžemi a trvalkami pěkný parčík v travnatém
koberci, že sloužil k okrase města. V parčíku se v té
době nacházelo 200 keřů různobarevných růží a
120 plnokvětých dloxů, kromě jiných květin. Tím
byla polovina parčíku před školní budovou
upravena. Druhá polovina, oddělená širokým
schodištěm čekala ještě na úpravu.
Značnou úpravu provedl dále Okrašlovací spolek
vysázením devíti vlašských ořechů, tří jedlých
jeřábů a dvou smutečních jasanů na Tyršově
náměstí. Dříve holé náměstí se tak zaplnilo a
zazelenalo. Dále Okrašlovací spolek také přispěl 500
K na prodloužení chodníku a položení kanalizačních

HISTORIE

rour pod tento chodník z města k nádraží, jehož
byl iniciátorem.Uváží-li se, že veškeré výlohy
s vykonanými pracemi byly hrazeny pouze
z členských příspěvků a že výlohy nebyly malé,
byla tato práce ve prospěch lepšího vzhledu
města jen chvályhodná.
Městská rada v Čisté se v listopadu 1939
rozhodla prodat zařízení městského pivovaru do
starého železa. Bylo tak rozhodnuto proto, když
se neuskutečnil pronájem pivovaru majiteli
pivovaru v Plané nade Mží a když dosavadní
nájemce přestal pivo vařit. Samotná budova
pivovaru byla prodána na bouračku.
Na četnické stanici v Čisté vykonával
v roce 1940 službu mladý četnický strážmistr
J.Ouřada,
který
byl
prostřednictvím
jugoslávského konzulátu v Praze vyznamenán
jugoslávskou
vládou
diplomem
a
vyznamenáním. Řád obdržel za projevenou péči
o hroby jugoslávských vojínů, o jejichž úpravu a
výzdobu pečovala četnická stanice, ze které byl
p.Ouřada do Čisté přeložen.
V neděli 7. července 1940 bylo v Čisté
otevřeno a předáno veřejnosti sportovní a
rekreační hřiště. Byla to slavnostní událost
nejen pro Čistou, ale i pro celý kraj, neboť se
tím zvětšil počet sportovních a rekreačních hřišť
v kraji. Program slavnosti rozvržených na dobu
tří neděl započal již v sobotu slavnostní valnou
hromadou, která se konala za přítomnosti
zástupců místních spolků, zástupců okolních
sportovních organizací, zástupců Župy fotbalové
z Plzně, zástupců města Čisté a četných hostů.
Po úvodních proslovech a po zprávě kronikáře,
který přítomné informoval o dvacetileté historii
klubu SK, podal člen výboru přehled o
vybudování hřiště.
Bývalé hřiště bylo zrušeno v roce 1937, ale
7
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Bývalé hřiště bylo zrušeno v roce 1937, ale
členové nezaháleli. Konali divadelní představení,
zábavy, a za necelé tři roky získali 7000 K, takže se
znovu mohli pustit do vybudování nového hřiště.
Rodáci a krajané přispěli částkou 3.500 K a od
města Čisté pak obdrželi levný pronájem místa na
dobu 18 let a také dřevo. A tak se svépomocí členů
a mnohých místních rolníků podařilo vybudovat
pěkné hřiště. Bylo zde odpracováno 1246 hodin a
zbudování hřiště stálo 12 000 K.
Vybudované
fotbalové
hřiště
bylo
zbudováno velikostně pro mezinárodní zápasy, a
bylo zde také místo pro odbíjenou, běžecké dráhy,
dětské
hřiště
s trávníky,
pískovištěm
a
houpačkami. Celý areál dobře oplocený se stal
místem tělovýchovným i rekreačním.
V neděli 7. července po slavnostním otevření
sportovního a rekreačního hřiště byl zahájen II.

Ročník turnaje v odbíjené o putovní pohár
města Čisté, jehož pořadatelem byla TJ Sokol
Čistá. Vylučovacích zápasů se zúčastnilo 14
družstev: Sokol Čistá, Plzeň V., Rakovník, Plzeň
I., Louny, Plzeň-Petrohrad, Radnice, Lužná, Plzeň
Doubravka, Plzeň II., Kněževes, Lužná, Rampa –
Plzeň a osada Rujana – Kročehlavy. Putovní
pohár si odvezlo družstvo Sokola Plzeň II.
Druhou cenu stříbrnou plaketu získalo družstvo
Sokola Plzeň – Petrohrad.
Odpoledne se také hrál přátelský
fotbalový zápas SK Čistá-SK Lišany. Rozhodčí
tohoto zápasu, který byl velmi zajímavý svým
průběhem, byl tajemník Ad. Zeman a Čistá
prohrála vysoko 9:2.
Jaroslav Sklenář, kronikář

______________________________________________________________________________________________________________________________

VÝPIS USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 29 ze dne 23. března 2017
Návrh usnesení č. 336/17: ZO schvaluje doplněný program jednání.
Pro - 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 336/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 337/17: ZO po projednání ukládá zřizovateli podat podnět školskému ombudsmanovi na
prošetření personálních a kolegiálních vztahů zaměstnanců a vedení školy.
Pro - 4 Mgr. Váhala, ing. Vachata, Mgr. Tintěra, p. Koky; Proti – 1 p. Schuh; Zdržel se - 8
USNESENÍ č. 337/17 NEBYLO PŘIJATO.
Návrh usnesení č. 338/17: ZO po projednání přesouvá projednání bodu na příští zasedání zastupitelstva obce a
ukládá svolat společnou schůzku zaměstnanců školy, zastupitelů obce a zřizovatele příspěvkové organizace.
Pro - 7; Proti – 1 ing. Vachata; Zdržel se - 4 Mgr. Váhala, p. Tajbl, Rohr, Koky
USNESENÍ č. 338/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 339/17: ZO po projednání schvaluje navrženou výši dotací na rok 2017 v částce 250.700,- Kč.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 339/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 340/17: ZO po projednání schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Čistá na období 20182022.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 340/17 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 341/17: ZO po projednání schvaluje záměr získat investiční úvěrový rámec do výše 40 mil.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 341/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 342/17: ZO po projednání ukládá provést poptávkové řízení u bankovních ústavů na úvěrový
rámec do výše 40. mil. a přípravu smlouvy.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 342/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 343/17: ZO bere na vědomí zpracovanou finanční analýzu obce Čistá.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 343/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 344/17: ZO schvaluje firmu Klemo s.r.o. Žatec jako dodavatele akce „Výměna střešní krytiny na
budově č. p. 166“ za cenu 355.750,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 344/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 345/17: ZO schvaluje firmu PM Král Centrum s.r.o. Plzeň dodavatelem stavby „Rekonstrukce
rybníka Zdeslav na p. č. 11“ za částku 341.642,96 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro – 11; Proti – 0; Zdržel se – 1 Mgr. Tintěra
USNESENÍ č. 345/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 346/17: ZO po projednání ruší usnesení č. 323/17 ze dne 26. 1. 2017.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 346/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 347/17: ZO schvaluje prodej pozemků parc.č. 18 o výměře 25 m2 a parc.č. 26/12 o výměře 80 m2
v k. ú. Křekovice sl. K. za celkovou částku 11.300,- Kč + náklady na zhotovení GP ve výši 6.050,- Kč, které budou sl.
K. přeúčtovány fakturou.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 347/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 348/17: ZO po projednání předběžně souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 519/1 o
rozloze 116 m2 v k. ú. Čistá u Rakovníka u nemovitosti č. p. 196 v Čisté.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 348/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 349/17: ZO po projednání předběžně schvaluje prodej části pozemku parc. č. 768 (nově
označené dle GP 681-15/2011 parc. č. 768/5) v k. ú. Čistá u Rakovníka za minimální částku 420,- Kč/m2.
Pro – 9; Proti – 1 ing. Vachata; Zdržel se – 2 p. Čebišová, Votroubek
USNESENÍ č. 349/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 350/17: ZO ukládá Výboru pro životní prostředí do příštího zasedání ZO podat návrh na nového
předsedu Výboru pro životní prostředí a nového člena výboru.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 350/17 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 351/17: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 351/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 352/17: ZO ukládá sociálnímu výboru zabývat se situací v rodině, která řeší finanční problémy a
zároveň zdravotní problémy dítěte.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 352/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 353/17: ZO bere rezignaci Mgr. Váhaly na člena školské rady na vědomí a na příštím zasedání
zvolí nového člena školské rady za zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá.
Pro – 11; Proti – 0; Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 353/17 BYLO SCHVÁLENO.
________________________________________________________________________________________

V okolí

K

2. 5. 2017 – Jesenice, KD – Setkání se spisovatelem
historických románů Vlastimilem Vondruškou
ULTURNÍ PŘEHLED V ČISTÉ A OKOLÍ
6. - 8. 5. 2017 Jesenice, KD – Modulová železnice
13. 5. 2017 Kozojedy, KD – Sifon 21h
22. 5. 2017 Plasy – Barokní hospodářské dvory v Čechách a na Plzeňsku – přednáška 16h

V Čisté
8. 5. 2017 Čistá, památník obětem válek – Výročí osvobození 14h
10. 5. 2017 Čistá, po obci – Český den proti rakovině – sbírka SDH po 15h
11. 5. 2017 Čistá, KD – Školní akademie 13:30h, 18:30h
13. 5. 2017 Čistá, autobusová zastávka – Pochod údolím Javornice 8h
2. 6. 2017 Čistá, KD – A je to v pytli – divadelní představení DS Horní Bříza 20h vstupné dobrovolné

Placená inzerce
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho
chovu ! Stáří 14- 19 týdnů.Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prode j : 27. května a 24. června 2017
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

10

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

11

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Ukliďme svět,
Ukliďme Česko,
Ukliďme naší obec
ve fotografii

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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