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OBEC INFORMUJE
Komunální odpad
- poplatek
Knihovna

OÚ Čistá
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 11:30
12 - 17
Úterý 8 - 11:30
12 - 16
Středa 8 - 11:30
12 - 17
Čtvrtek
není úřední den
Pátek 8 - 11:30
12 – 15
___________________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
___________________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
Pondělí
8 - 11 14 - 17
Úterý
8 - 11 13 - 16
Středa
8 - 11 14 - 17
Čtvrtek
8 - 11 13 - 16
Pátek
8 - 11 13 - 16
___________________________________
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:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek
8 – 12

KČ 6,-

3 DOŠLO DO REDAKCE
VZPOMÍNÁME
STALO SE + fotogalerie
5 Pozvánka na školní ples
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Z HISTORIE
PŘÍBĚHY 12 MĚSÍCŮ - LEDEN
SPOLKOVÉ ZPRÁVY
- TJ Čistá

Vážení a milí spoluobčané,

je to jen pár hodin, kdy jsme se rozloučili se starým rokem a přivítali jsme rok
nový s magickým číslem 2020. Ještě v každém z nás doznívá atmosféra vánočních
svátků, které jsme strávili se svými nejbližšími a mohli jsme se tak na chvíli
zastavit a trochu si odpočinout od svých každodenních povinností. Zároveň ale je
to i čas, kdy hodnotíme uplynulý rok. Klademe si otázku, zda právě uplynulý rok
splnil beze zbytku to, co jsme od něj očekávali. Než jej však začneme hodnotit, je
třeba, aby každý sám sobě položil otázku, zda i my jsme sami udělali vše, co jsme
udělat měli a mohli, aby naše společné soužití bylo lepší a přívětivější. Mnohdy
totiž při takovém bilancování docela dobře víme, co měl, či neměl, udělat ten či
onen, ale na to, co jsme měli nebo mohli udělat sami, na to často zapomínáme.
Já i mí kolegové zastupitelé si uvědomujeme obrovskou zodpovědnost, která je s
prací ve vedení obce spojena. Při své práci se musíme vyvarovat zaváhání a svá
rozhodnutí dovézt vždy do zdárného konce. Do roku 2020 vstupuje obec se
schváleným rozpočtem, který byl přijat v závěru loňského roku. Každoročně se
snažíme schvalovat rozpočet vyrovnaný nebo přebytkový a šetřit peníze na vlastní
investice a rozvoj obce.
Věřím, že i v roce 2020 bude zastupitelstvo při svých jednáních věcné a
konstruktivní, stejně jako tomu bylo při projednávání a schvalování rozpočtu na
letošní rok a při všech zasedáních.
Během vánočních svátků jsme byly jedna z mála obcí v širokém okolí, kde byl tak
bohatý vánoční program. Chtěla bych tímto poděkovat všem organizátorům
těchto akcí a všem vystupujícím. Jsou to manželé Lucie a Pavel Richterovi se svojí
rodinou a místními dětmi, kteří připravili na Štědrý den již tradiční vánoční zpívání
v kostele. Dále DS Tyl za vánoční představení na první svátek vánoční, Pěveckému
souboru Václav za tradiční vánoční koncert v kostele na sv. Štěpána a
Římskokatolické farnosti za spolupráci při těchto akcích. Velice si vážím Vás všech,
kteří nelitujete svého času a námahy a přinášíte svými vystoupeními nám všem
ostatním radost a pohodu. Nutno ještě podoktnou, že nejen o vánočních svátcích.
Vážení a milí spoluobčané, do nového roku 2020 přeji Vám všem jménem svým,
jménem všech zastupitelů naší obce a zaměstnanců obecního úřadu hodně zdraví,
štěstí a lásky. Přeji Vám i vašim rodinám hodně úspěchů v osobním i pracovním
životě.
Blanka Čebišová, starostka obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Komunální odpady v r. 2020

Zastupitelstvo obce Čistá na svém zasedání 12. 12. 2019
schválilo poplatek za likvidaci odpadu pro rok 2020 ve výši 700,- Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady na
likvidaci odpadu a vybranými poplatky od občanů bude nadále hradit obec, stejně jako dosud. V roce 2020 to
bude odhadem cca 400.000,- Kč.
Poplatek za komunální odpad v roce 2020:
700,- Kč za trvale hlášenou fyzickou osobu a rok
700,- Kč za rekreační objekt a rok
Trvale žijícím občanům v počtu 1-2 osoby pod jedním číslem popisným bude vydána známka na vývoz 1x14
dnů (vývoz vždy lichý týden)
Od počtu 3 a více osob bude vydána známka na vývoz 1xtýdně.
Pokud 1 člověku bude stačit vývoz 1xměsíčně může dostat známku pro tento vývoz. Pokud rodině o 3 a více
osobách stačí v létě vývoz 1x14 dnů a v zimě každý týden – je možné si vyzvednout známku kombinovanou.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na likvidaci odpadu, budeme rádi, když svou potřebu zvážíte a
zvolíte si odpovídající a Vám vyhovující četnost vývozů odpadu. Stále také platí - kdo bude mít zájem naopak
o vyšší četnost vývozů, než jaká je stanovena, má možnost si vyšší četnost vývozů doplatit.
Podle OZV č. 2/2019 čl. 6 odst. 2 písm. a) musí žadatel o osvobození od poplatku do 20 dní od skutečnosti
zakládající nárok na osvobození požádat a doložit, kde poplatek hradí. Pokud tuto skutečnost nedoloží, bude
poplatek vymáhán.
Poplatek za likvidaci odpadu je splatný ve dvou splátkách, do 28.února a do 30. června 2020, resp. pro
rekreační objekty platí splatnost k 30. červnu 2020. Plátcům za rekreační objekty již nebudou zasílány
složenky. Úhrada je možná hotově na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet obce
č. 542373389/0800, var. symbol je počátek RČ/1340 (vzor 1201301340).
Kontejnery 1100 l pro chataře a chalupáře jsou umístěny ve všech místních částech obce Čistá a přímo
v Čisté u kontejnerových hnízd na tříděný odpad. Osada Strhaná a Truxův mlýn se vyváží na zavolání
v období od 1. dubna do 30. října. Nutnost vývozu hlaste na tel. 313 549 454.
__________________________________________________________________________________________
Změna otevírací doby v knihovně obce Čistá
Otevírací doba v knihovně se vrací:

pondělí odpoledne od 13 do 17 hodin
čtvrtek dopoledne od 8 do 11 hodin
__________________________________________________________________________________________
Mikuláš oznamuje, že příspěvek za jeho služby ve výši 1900Kč
poslal na sbírkové konto na opravu Guthových varhan v Čisté.

DOŠLO DO REDAKCE

Český rybářský svaz v Čisté přeje všem vše dobré v roce 2020, děkuje všem příznivcům, dárcům a
spolupracovníkům a těší se na setkání se všemi při akcích svazu v roce 2020, kdy slavíme 70 let od
založení spolku.
Za všechny členy výbor MO
Požehnaný rok 2020 vyprošuje občanům celá římskokatolická farnost. Nebojte se hledat pravdu.
+ jáhen Daniel Váhala
[2]
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Poděkování
Dovolte mi prostřednictvím zpravodaje poděkovat organizátorům turnajů v šipkách i v karetní hře prší v
hostinci U Šimků. Byl jsem potěšen nejen z dobrého umístění v obou turnajích, ale především
pospolitostí, pohodou a iniciativou organizátorů.
Daniel Váhala /šipky – 4., prší – 8.
Co by nám prozradila Čistá, kdyby uměla mluvit
Už delší dobu jsem věděla, že existuje vícero obcí s názvem Čistá. Před nedávnem se v tomto časopisu
začaly objevovat články, které tento fakt buď zmiňovaly, nebo přímo popisovaly zážitky v nich. To jsem
brala jako znamení. Musela jsem tedy pátrat a zjišťovat další informace. Na internetu jsem zjistila, že
existuje celkem sedm obcí jménem Čistá, které jsou katastrálním územím. Jsou to: Čistá u Horek (okr.
Semily), Čistá u Litomyšle (okr. Svitavy), Čistá u Mladé Boleslavi (okr. Mladá Boleslav), Čistá u Rovné
(okr. Sokolov), Čistá u Svatavy (okr. Sokolov), Čistá v Krkonoších (okr. Trutnov) a samozřejmě ta naše
Čistá u Rakovníka (okr. Rakovník). Nutno dodat, že není vyloučeno, že existuje další a další vesnička se
stejným jménem, nicméně já jsem zjistila toto. Přes Čistou u Horek i tu u Mladé Boleslavi jsem několikrát
projížděla, když jsem jela na výlet. V každé jsem měla jiný pocit, každá byla tak trochu, kupodivu, jiná.
Zbylé jsem neznala vůbec a slyšela jsem o nich poprvé.
Přijde mi zajímavé, že existují obce se stejným jménem. Ale že Čistých bude tolik, to mně překvapilo.
Připomíná mi to, jakoby všechny tyto vesnice byly sestry se stejným příjmením, pocházely ze stejného
rodu a jako mladé se provdaly za své muže a odstěhovaly do různých koutů Čech. Vzdálily se od sebe a
teď se navštěvují pouze některé. Láká mně zajet se podívat do každé a prozkoumat vlákna mezi nimi a
atmosféru v nich. Možná až přijde léto, vypravím se do světa.
Radka Jurkovičová
_________________________________________________________________________________________________________________________
Dne 2. 1. 2020 by se dožila 100let p. Anna Razýmová z Čisté.
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínáme

__________________________________________________________________________________________
Dětská mikulášská zábava pro děti a Mikulášské posezení s hudbou

Stalo se…

7.12. proběhly v KD Čistá dvě akce. První byla určena dětem a jednalo se o
mikulášskou nadílku. Za zvuku rytmické hudby DJ Míry Vlčka se děti vydováděly, pohrály si v čertovských
dílničkách a navštívil je i s dárečky Mikuláš, anděl a čerti. Druhá akce byla určena našim starším občanům a
jejím smyslem bylo to, aby se lidé v předvánočním čase sešli, popovídali si a strávili společně čas. Obě akce se
velmi povedly. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem organizátorům, účinkujícím (pěvecký kroužek
pí uč. Aničky Ryvolové), OÚ Čistá, sociálnímu a kulturnímu výboru obce Čistá, žákům ZŠ Čistá za výrobu
dárečků a ostatním dobrovolníkům (Mikuláš, čerti, andělé, dobrovolníci na stanovištích.)
K. Lauberová

[3]
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Česko zpívá koledy
I v letošním roce se naše obec zapojila do projektu Česko zpívá koledy, který se uskutečnil již podeváté.
Společně jsme si v naší republice v jeden čas s ostatními spoluobčany zazpívali pět koled a navodili si vánoční
atmosféru. Všem spoluobčanům za jejich přítomnost děkujeme a přejeme krásný nový rok 2020.

Návštěva kostela svatého Václava
Velmi děkujeme panu Danielu Váhalovi za krásné a poučné povídání o adventu v kostele svatého Václava,
které si v předvánočním čase připravil pro žáky naší školy.

Výlet školy ZŠ a MŠ Čistá do Prahy
19. 12. 2019 navštívili žáci ZŠ a MŠ Čistá naše hlavní město. Viděli jsme film „Naše bouřlivá planeta“ v
planetáriu, Staroměstské náměstí s vánočním stromem, osvětlené a vánočně vyzdobené Václavské náměstí.

[4]
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Vánoční koncert souboru Václav v kostele sv. Václava v Čisté

Vánoční zpívání dětí 24. 12. 2019

Pozvánka

[5]
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V nové rubrice „Zaujalo nás“ budeme zveřejňovat věci, které stojí za
to vidět, slyšet nebo promyslet. Je to rubrika otevřená a proto může
být zveřejněno také to, co zaujalo Vás.

ZAUJALO NÁS
Mne zaujala kampaň, které už
nějakou dobu běží, ale i tak stojí za
promyšlení. Jmenuje se „Eko hec“.
Facebokové stránky připojuji.
Zároveň dávám do zpravodaje další
dva Eko hecy.
https://www.facebook.com/laudatos
i.cz/
Nechte se hecnout.
Daniel Váhala

Kroniky obce k nahlédnutí:
https://ebadatelna.soapraha.cz/a/941/1
https://ebadatelna.soapraha.cz/a/959/1
https://ebadatelna.soapraha.cz/a/961/1
https://ebadatelna.soapraha.cz/a/960/1
[6]
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Z HISTORIE

Kočkův – Jiříkův mlýn, Čistá – Strachovice čp. 5 a 6.
Když roku 1701 koupil Strachovice
Karel Ferdinand Šindler z Hiršfeldu
od Jiřího Františka Strachovského,
byl mlýn ještě rozestavěný. Teprve
Šindler jej dostavěl. Byl to dřevěný
panský mlýn o dvou složeních
s pilou, se služební povinností,
zapsaný v Zemských deskách.
Mlynářem se na něm stal Jiří
Kočka, jehož rod se na mlýně
usadil až do roku 1978. Byl to
nejstarší mlýnský rod v povodí
Javornice a po něm také byl mlýn
pojmenován. Mlýn byl posazen na
Kůzovský potok, který naplňoval
dva rybníčky-mlýnské nádrže,
z nichž přitékala voda přes
vantroky na mlýnské kolo. V roce
1785 byla ve Strachovicích 4
stavení: poplužní dvůr, hostinec,
horní mlýn (po Albrechtu Šrajerovi
nazývaný Albrechtův) a dolní mlýn
po Jiříku Kočkovi nazývaný Jiříkův.
V roce 1872 při velké
vodě, proudy vody v údolí
k Hradecku se otevírající, strhly
dva walliské rybníky, zaplavily
panské a selské louky, a když
naplnily
Hradecký
rybník,
prolomily jeho hráz. Proudy vody
smetly Jiříkův mlýn až na malé
zbytky i s dobytkem a se vším co
se v něm nalézalo, sotva se
podařilo vyvést několik kusů
dobytka. Obyvatelé mlýna byli
s dobytkem celé odpoledne a
celou noc na lesních stráních, za
ustavičného lijáku, blesků a
hromobití.
Mlýn
byl
i
s hospodářskými budovami úplně
smeten a musel být proto
postaven nový, od základu zděný.
Ale ani tento mlýn nebyl ušetřen
pohromy. 8. května 1882 se strhla
veliká bouře, která napáchala
velkých škod také na Jiříkově
mlýně. V mlýně u Antonína Kočky
byla škoda ze všech mlýnů
nejvyšší, jelikož mu vše ze dvora
odplavalo pod přívalem vody
z protržených hrází rybníků.

3. a 4. června 1895 bylo
provedeno osazení normálního
cejchu. Mlýn má v této době dvě
mlýnská složení, které pohání dvě
vodní kola na svrchní vodu a pila je
hnána dalším kolem na svrchní
vodu. Nad mlýnem jsou dvě
mlýnské nádržky, z nichž ze spodní
vedou dřevěná mlýnská vantroka.
Na počátku těchto vantrok je
stavítko v nádržce spodní. Chatrná
vantroka jsou v prvé části 5 metrů
dlouhá a 0,75 m široká a 0,94 m
hluboká. Jejich střední část je
v délce 12 m, šíře 1,49 m a
hloubce 1 metr. Na konci této
části na pravé straně je stavítko.
V bednění při dnu vantrok se
nalézá průtokový otvor. Poslední
část vantrok je 5,35 m dlouhá,
0,68m široká a 0,93 m hluboká a
má na konci v bednění dva
průtokové otvory oddělené od
sebe. Každá z výše jmenovaných
nádržek má splav. Voda z potoka
od „Grünthalu“ vtéká do vyšší
nádržky. Mlýnská strouha z potoka
Javornice do spodní nádržky.
Přepadová voda z vyšší nádržky
vede přímo do větší spodní
nádržky. V potoku Javornice stojí
šikmo na tok přepadový jez
v podobě hráze, který je v tomto
roce ve velmi špatném stavu. Je
z lomového kamene, 21,5 m
dlouhý a průměrně 2 m široký. Při
vtoku do mlýnské nádržky stojí
stavítko.
K zadržení
většího
množství vody v době sucha užívá
mlynář při stavidlech dolejší
nádržky u stavidlového splavu,
prkénkových
nástavců,
čímž
dociluje průměrnou výšku 1,38 m.
20. března 1913 shořela
v Jiříkově mlýně mlýnice a celé
obydlí. Mlynář Antonín Kočka po
požáru provedl novou stavbu
celého mlýna zničeného požárem.
U mlýna byl též důkladně u obytné
budovy opraven most, položením
nosných kolejnic, krytých tesanými
[7]

dřevy. Ve mlýně se mlelo cca do
roku 1922 a potom sedláci a
hospodáři začínají jezdit do mlýnů
lépe přístupných, po lepších
cestách. Do Kočkovic mlýna v této
době ještě vedla špatná cesta, jak
ve směru od Čisté, tak od
Hradecka. Nějakou dobu se do
mlýna jezdilo šrotovat obilí. V té
době ještě u hospodářů nebyly
rozšířeny šroťáky, poněvadž stály
nemalé finance a sedláci si jejich
pořízení nemohli dovolit. Tento
stav byl zhruba do roku 1936.
V roce 1935 drží mlýn
Antonín a Karolina Kočkovi. Jedno
kolo na svrchní vodu o průměru 5
metrů, šířky 1,05 m a hloubce
lopatek 27 cm pohání 1 stolici
válců, 1 loupačku, 1 šrotovník a
hospodářské
stroje, řezačku,
mlátičku, cirkulárku. V této době
ještě na mlýně hospodaří bývalý
mlynář Antonín Kočka. Ve mlýně
byla stará mlynářská cechovní
truhla, ve které byly uloženy různé
zápisy. Nejstarší byly psány
švabachem, z doby národního
útisku byly psané německy a
z doby národního obrození česky.
Na přání čisteckého starosty
Eduarda Stanislava mu půjčuje
v roce 1944 Antonín Kočka tuto
truhlu i s dokumenty, ale nebyla
vrácena zpět. Není známo, kam se
ztratila.
V roce 1944 byla vyřízena
žádost o povolení k zřízení kotlové
turbiny, místo vodního kola.
Dřevěné vodní kolo s vrchním
pohonem sloužilo do té doby pro
pohon mlýnských a hospodářských
strojů. Na místo starého, úplně
poškozeného a věkem sešlého
vodního
kola
byla
zřízena
Francisova turbina v prostoru, kde
bývalo vodní kolo.
Roku 1948 se žení Jiří
Kočka a od svých rodičů přebírá
mlýn pouze již jako zemědělskou
usedlost. Zde se svojí manželkou
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soukromě hospodaří do konce
roku 1957 a dále pak pracují ve
státním statku. V tomto období
předávají hospodářství Státnímu
statku Kralovice a po roce 1960,
kdy
nastává
nové
územní
rozdělení a tato oblast připadla do
okresu Rakovník, se dostává
majetek Státnímu statku Jesenice.

Jiří Kočka s rodinou nadále
bydlí ve mlýně a v roce 1978
prodává hospodářskou usedlost
Československým automobilovým
opravnám Praha a s rodinou se
stěhuje do Mšece v okrese
Rakovník. Tento státní podnik
mlýn i celou hospodářskou
usedlost zlikvidoval a vybudoval

zde nové rekreační středisko,
které však v přítomné době již
neexistuje.

Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

__________________________________________________________________________________________________

Začíná nový rok v kruhu neúprosného
toku času. Střídá se den a noc, plynou
týdny a měsíce ve čtyřech ročních
obdobích. Každý měsíc v kalendáři má svoji povahu, vůni a dávnou minulost, která nás občas navštěvuje
v novějším kabátě. Přináší i jiný obraz krajiny, jež se mění podle síly slunce. Příroda umí malovat. Jarní
měsíce zelenou jako výraz nového života. Letní měsíce zlatavou jako zralé obilí a podzimní měsíce
paletou žlutých, hnědých a červených barev. Zimní měsíce touží po světle, a tak v zimě převládá bílá.

PŘÍBĚHY DVANÁCTI MĚSÍCŮ

LEDEN
Má několik pojmenování. U nás v Čechách ve svém jménu zrcadlí zimu. Slovensky se nazývá Január,
anglicky January, německy Januar, francouzsky Janvier, španělsky Enero, italsky Gennaio, polsky Styczeń
a rusky Январь (Janvar). Staří Slované jej pojmenovali Sičeň a Keltové Fearn, kde byl měsícem olše. Pro
Kelty byly stromy něco víc než obyčejný kalendář. A co víc? Každá kultura vnímala začátek nového roku
v jiném měsíci. Třeba u Keltů začínal nový rok západem slunce 31. Října. Konaly se slavnosti a obřady
Samhain uctívající památku mrtvých předků a stvrzující kontinuitu života. U starých Římanů nový rok
začínal 1. Březnem. Prvního ledna nastupovali římští konzulové do úřadu. Teprve když Julius Caesar roku
46 př. n. l. římský kalendář zreformoval, přesunul začátek roku na 1. Leden, aby se rok kalendářní kryl
s úředním. Na rozdíl od našeho pojetí nebyl tudíž římský Nový rok dnem svátečním, ale pracovním. 1.
Ledna doprovodilo procesí bíle oblečených občanů nové konzuly na Kapitol a toho dne také proběhlo
první zasedání senátu. Otvíraly se chrámy bohů, vykonávaly se oběti a bohoslužby. Zvláštní pozornost
věnovali Římané bohu Janovi, starobylému božstvu času a všeho počátku. Janus byl podle Římanů muž
s dvěma tvářemi, který jednou hledí do minulosti a druhou do budoucnosti. Odtud je tedy název měsíce
ledna januar – podle nejstaršího boha římského panteonu Jana.
1. ledna začíná nový rok podle gregoriánského kalendáře, který je používaný největším počtem zemí. Ve
východní ortodoxní církvi začíná nový rok 14. lednem (1. leden juliánského kalendáře). V mnoha zemích,
kde převládá pravoslaví, se slaví oba svátky, jak gregoriánský, tak i juliánský. Gregoriánský Nový rok je
civilním svátkem, zatímco juliánský, nazývaný Starý Nový rok, je svátkem církevním.
Jen tak pro zajímavost: Čínský Nový rok, také známy jako Lunární Nový rok, připadá každoročně na nov
prvního lunárního měsíce, čtyři až osm týdnů před jarem (Lichun). Přesné datum můře tedy padnout na
kterýkoliv den mezi 21. lednem a 21. únorem. Každý rok je symbolizování jedním z 12 zvířat (Těmi
zvířaty jsou: krysa, buvol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, ovce, opice, kohout, pes a vepř. Tato znamení se
pravidelně opakují, pořád ve stejném pořadí. Každé zvíře se tedy opakuje jednou za dvanáct let. Tento rok
důležitý v tom, že nám začíná nový dvanáctiletý cyklus.) a 5 elementů, cyklujících každých 60 let. Jedná se
o nejdůležitější čínský svátek roku. Letos se tak stane 25. 1. 2020 a začne rok krysy, vládnoucím prvkem
bude prvek kovu, bílá barva. Rok bílé myši potrvá od 25. 1. 2020 do 12. 2. 2021.
Podle knihy Příběhy dvanácti měsíců sepsala S. Razýmová
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Školní vánoční turnaj ve stolním tenise
se uskutečnil 20. 12. 2019.
Konečné výsledky:
4. třída – chlapci:
1. Bedenk Denis
2. Šindler Ondra
3. Wlach Alex
4. Bezstarosti Patrik
5. Janich Jan
6. Tintěra Vítek

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

5. třída – chlapci:
1. Blecha Jan
2. Turek Prokop
3. Hedvičák Dominik
4. Reed James
5. Fišer David

Nejstarší chlapci:
1. Marek Michal
2. Král Petr
3. Kašpar Petr
4. Kalán Robert
5. Plešinec Jan

Děvčata:
1. Králová Iveta
2. Švarcová Lili
3. Razýmová Věnka
4. Richtrová Ludmila
5. Pavlisová Tereza
6. Novotná Ema

Vánoční turnaj dospělých ve stolním tenise se uskutečnil 28. 12. 2019 za účasti 20 hráčů.
Konečné výsledky:
1. Lepka ml. Čistá, 2. Franěk Nouzov, 3. Bedenk Čistá, 4. Bezstarosti Čistá, 5. Zeman Nouzov,
6. Šťastný Nouzov, 7. Sebránek Kožlany, 8. Richtr Čistá, 9. Petřík Kladno, 10. Demchuk Nouzov
Václav Bezstarosti - TJ Čistá oddíl stolního tenisu
__________________________________________________________________________________________

Halový turnaj v malé kopané
Dne 15. 12. 2019 se v Rakovníku uskutečnil halový turnaj ve fotbale. Děti z fotbalové starší přípravky TJ Čistá
obsadily krásné 7. místo z 12 týmů a umístily se těsně za velkými městskými kluby následovně:
TJ Tatran Rakovník
TJ Čistá
FK Rakovník A
Slavoj Chrášťany
SKP Rakovník
FK Hředle
SK Kladno A
FK Rakovník B
TJ Unhošť
TJ Slabce
SK Kladno B
TJ Roztoky
Gratulace patří Lídě Richtrové, Vojtovi Stárkovi, Danu Navrátilovi, Denisu Bedenkovi, Ondrovi Šindlerovi, Vítku
Tintěrovi. Zároveň vše dětem čistecké fotbalové přípravky přejeme, nechť jim i nadále vydrží radost z pohybu.
Lucie a Pavel Bedenkovi
[9]
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 13 ze dne 21. listopadu 2019
Návrh usnesení č. 138/19: ZO schvaluje navržený program jednání 13. zasedání ZO.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 138/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 139/19: ZO schvaluje dodatek č. 17 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství
s firmou Marius Pedersen, a.s. na rok 2020.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 139/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 140/19: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 252/1 o výměře 119 m2 v k. ú. Čistá Rakovníka pí. L.
za cenu 110,- Kč/m2.
Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se - 1 p. Pešek, USNESENÍ č. 140/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 141/19: ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 45/1 v k. ú. Nová Ves u Rakovníka manž. S.,
Kůzová, za cenu 110,- Kč/m2 + náklady za vyhotovení GP.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 141/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 142/19: ZO schvaluje odkup pozemků parc.č. 2568 o výměře 862 m2, parc.č. 2385 o výměře 2737
m2 a parc.č. 2604 o výměře 3301 m2 v k.ú. Čistá u Rakovníka za celkovou částku 100.000,- Kč od spoluvlastníků Ing.
J.K., CSc., P.K. a D. B.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 142/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 143/19: ZO předběžně schvaluje prodej pozemku parc. č. 263/1 v k. ú. Nová Ves u Rakovníka o
výměře cca 8 m2 za minimální cenu 100,- Kč/m2.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 143/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 144/19: ZO předběžně schvaluje prodej pozemku parc. č. 677 o výměře 59 m2 v k. ú. Čistá u
Rakovníka za minimální cenu 100,- Kč/m2.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 144/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 145/19: ZO předběžně souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 648 v k.ú. Čistá u Rakovníka, včetně
stavby garáže bez čp., za minimální cenu 40.000,- Kč.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 145/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 146/19: ZO schvaluje dodavatelem vybavení učeben ICP a PC na akci „Vybudování světa techniky,
robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ firmu Z+M Partner, s.r.o., IČ26843935, Valchařská 3261/17, 70200 Ostrava za
celkovou nabídkovou cenu bez DPH 1,377.787,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 146/19 BYLO SCHVÁLENO.
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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