BŘEZEN 2021
2
5

USNESENÍ VLÁDY
Krizové opatření
Pohyb mezi okresy

8

ZŠ A MŠ ČISTÁ
Zamyšlení
Masopust v MŠ

9
11

Z HISTORIE - 1921
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
FOTOSOUTĚŽ - výsledky

Vážení občané naší obce,
v pondělí 1. března jsme se všichni probudili do krizového
opatření omezujícího volný pohyb osob, který bude trvat 3
týdny, tj. do 21. března. Pevně věřím, že se všichni semkneme a toto nařízení budeme dodržovat. Bohužel
situace v rámci celé republiky není příznivá a snad toto striktní opatření zabere a sníží se počty nakažených a
počty těžkých případů v nemocnicích. Celé znění krizového opatření najdete níže, včetně všech vzorů
prohlášení a potvrzení, kterými se budeme muset prokazovat. Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení na
webových stránkách obce a zároveň k dispozici ve vestibulu obecního úřadu.
Onemocnění Covid 19, nařízení a omezení proti jeho šíření nás doprovázejí již rok. Je to velice nepříjemné a
omezující náš život, ale věřím, že právě očkování je tou správnou cestou, jak společnost a rizikové skupiny v
ní ochránit a vrátit se k normálnímu životu. Od 1. března se mohou registrovat k očkování osoby 70+. Pokud
budete potřebovat pomoci s registrací, můžete se na mě nebo na paní místostarostku obrátit. Rádi
pomůžeme, tak jako jsme pomohly s registrací osobám 80+ i s jejich případným odvozem na očkování.
Registraci můžeme s Vámi provést i telefonicky, i to máme již vyzkoušené.
Slovo starostky Vám píši z právě končící domácí izolace, protože toto onemocnění prodělávám. Dokáži se
proto vžít do pocitů řady z vás, kteří máte z tohoto onemocnění obavu a strach. Nebudu lhát, měla jsem ho
také, ale největší strach jsem měla z toho, zda jsem někoho neohrozila a dál nenakazila. Teď mohu napsat, že
nikdo z blízkých, kteří museli podstoupit karanténu, nebyl pozitivní a ani nemuselo dojít k omezení chodu
úřadu. Proto na Vás apeluji, pokud se necítíte dobře, izolujte se, kontaktujte svého lékaře, podstupte antigenní
test, jen tak zabráníte šíření nemoci a zdraví svých blízkých. Opravdu nám nezbývá, než dělat to, co je
předepsáno, doporučeno a s pozitivní myslí tomuto onemocnění čelit. Zároveň bych chtěla poděkovat všem,
kdo mě a mé rodině v době nemoci pomáhali a podporovali nás. A také všem zaměstnancům obce za
bezproblémový chod úřadu.
V únoru jsme na úřad a do školy zakoupili samotestovací antigenní testy ze slin. Každý zaměstnanec má
možnost si tento test udělat. Chceme tímto eliminovat nekontrolovatelné šíření nemoci jak na úřadě, tak ve
škole.
Na úřadě nadále intenzivně pracujeme. Probíhají návštěvy projektantů na zhotovení projektové dokumentace
na kanalizační přípojky. Proběhla první koordinační schůzka se zhotovitelem stavby, s technickým dozorem a
koordinátorem BOZP. Připravujeme podklady k vydání smlouvy se Státním fondem životního prostředí na
vybudování kanalizace a ČOV. Dále připravujeme podklady k podání žádosti na rekonstrukci posledních
učeben v ZŠ a MŠ Čistá včetně rozšíření hřiště MŠ. A samozřejmě pracujeme na přípravě a realizaci dalších
projektů.

SLOVO STAROSTKY

Věřím, že i když nás současné krizové opatření výrazně omezuje, budete si užívat procházky po obci a jejím
blízkém okolí. Máme kolem obce síť polních cest, takže možností, kam se s rodinou můžete projít je dostatek.
Využijte slunečných dnů k načerpání energie a jarního sluníčka.
Přeji vám všem pevné zdraví a pozitivní mysl.
S úctou Blanka Čebišová, starosta
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____________________________________________________________________________

Pohyb mezi okresy

převzato z Ministerstva vnitra ČR

Cestování v rámci okresu a hl. m. Prahy
Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?
NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.
Pokud půjdu na nákup, k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?
NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.
Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?
ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení
psů v noci je do 500 metrů od bydliště
Mohu si jít zaběhat?
ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by
se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?
ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.
Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?
NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich
doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu
Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo
výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva
vnitra. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné,
že potřebujete cestovat do jiného okresu.
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Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?
Stačí zaškrtnutý formulář (viz přiložený vzor) nebo čestné prohlášení (viz přiložený vzor), kde uvedu
místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou.
Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat
podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte
jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření,
pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.
Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?
NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze
v nezbytném počtu osob.
Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?
Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte
tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy
nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit
mobilitu a tedy šíření viru.
Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherské Hradiště),
kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?
Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete
po dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.
Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona
za mnou, co případně musím doložit?
To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu
3 týdnu sestěhovat na jedno místo.
Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této
cesty?
Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít
s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.
Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat
oprávněnost své cesty?
Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.
Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?
Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme,
že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.
Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu
vadit.
To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci
celého okresu.
Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?
Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této
povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.
Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?
Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých
kapacit.
Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?
Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových
opatření, včetně vlaků a autobusů.
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Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres? Například Praha - obce v okrese
Praha východ.
Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb
mimo okres.
Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?
Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení
a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.
K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?
Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou
v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být
schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.
Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?
Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná
sportovní utkání.
Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?
Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.
Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?
Ano, vztahuje se na všechny osoby.

Obce a provozovatelé hřišť
Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce
nemáme.
Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené).
Vláda důrazně vyzývá zaměstnance k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená?
ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň
trochu možné. Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně
nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat
na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu a tedy šíření viru.
Jak dlouho budou opatření platit?
Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

____________________________________________________________________________
Odečty vodoměrů 2021

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Připomínáme, že odečty vodoměrů budou v letošním roce
opět probíhat během měsíce dubna. Prosíme o Vaši
součinnost, aby pracovníci obce mohli nejen provést
odečet, ale také kontrolu vodoměru. Odečet by měl být
proveden nejpozději do 30. dubna 2021.
Zároveň žádáme občany, aby úhradu poplatku za vodné a stočné prováděli až po obdržení faktury nebo
složenky, nejlépe bankovním převodem.
Děkujeme za spolupráci, Valigurčinová

Poplatek za odpad
Upozorňujeme trvale žijící občany Čisté a přilehlých obcí, že splatnost poplatku za likvidaci komunálního
odpadu na rok 2021 končila 28. 2. 2021.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude v březnu otevřený pouze středy od 16 do 17 hodin. Soboty NE.
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Zavřené školy nejsou pro děti výhrou

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Sociální izolace má velmi negativní dopad hlavně na duševní stav člověka.
Pandemie koronaviru a karanténa s ní spojená ovlivňuje život nás všech.
Mezi ty nejzranitelnější jedince patří právě děti. Pro zvládnutí nelehké
situace kolem epidemie a následky karantény je potřeba, aby probíhala kvalitní komunikace
mezi členy v rodině, tolerance a respektování potřeb druhých. V rámci distanční výuky se u dětí
setkáváme s pocity úzkosti, strachu z budoucnosti, nejistotou, neschopností si zorganizovat
volný čas…
1) Mluvte se svými dětmi. Zajímejte se o jejich starosti a radosti.
2) Snažte se s nimi kvalitně trávit volný čas. Pokud se budou cítit milované a podporované,
budou se cítit více v bezpečí.
3) Povzbuďte je, pochvalte. Nestresujte je a dejte jim pocit jistoty.
4) Zajímejte se o jejich vzdělání a domácí přípravu. Podpořte je. Najděte si čas na to, aby
vám ukázaly aktuální školní prostředí. Kontrolujte jejich vzdělání.
5) Pomozte jim zorganizovat denní režim. Dejte jejich času řád. Nenechte je „bloumat“. Najděte vhodnou náplň
jejich volného času.
6) Postarejte se, aby děti dobře jedly, měly dostatek spánku.
7) Dejte jejich životu směr a smysl.
8) Udržujte jejich pozitivní mysl a vlijte jim chuť do života.
Použitý zdroj: časopis Prevence

Mgr. Kateřina Lauberová, ZŠ a MŠ Čistá
výchovná poradkyně

Náš masopust
V pátek 12. února 2021 jsme v MŠ slavili masopust, na který se děti celý týden připravovaly. Vyzdobily si třídu a
nacvičovaly písničku do průvodu masek. V tělocvičně na děti čekaly připravené soutěže. Všichni jsme si dopoledne velice
užili. Za kolektiv pedagogů děkuji všem rodičům, kteří pro děti nachystali překrásné masky.
Zuzana Machová, učitelka MŠ.
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Z HISTORIE
V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou.

Narodili se mimo jiné: výtvarník a autor krtečka
Zdeněk Miler, spisovatel Ludvík Aškenazy,
kapelník a skladatel Gustav Brom, komik Felix
Holzmann, divadelní režisér Otomar Krejča, politik
Alexander Dubček, nacisty vězněný a pozdější
předseda Českého svazu bojovníků za svobodu
Oldřich Stránský, francouzský dramatik Friedrich
Dürrenmatt, princ Philip, manžel královny Alžběty
II., polský spisovatel Stanislaw Lem, americký
herec Charles Bronson. Naopak v tomto roce
zemřeli například: průkopník filmu Jan Kříženecký,
objevitel krevních skupin Jan Jánský, italský operní
pěvec Enrico Caruso, podkarpatský zbojník Nikola
Šuhaj.

1921
V lednu bylo provedeno první sčítání lidu
v Československu. Adolf Hitler se stává předsedou
NSDAP.
Vzniká
Komunistická
strana
Československa a Komunistická strana Číny. Rudá
armáda obsadila Gruzii a připojila ji k SSSR. Albert
Einstein získává Nobelovu cenu za fyziku.
V Americkém městě Tulsa dochází k rasovým
nepokojům, při kterých zahyne kolem 300
černochů.

____________________________________________________________________________
Dne 15. července 1414
se uchýlil na nedaleký hrad
Krakovec Mistr Jan Hus, který
zde nalezl u majitele hradu
Jindřicha
Lefla
z Ležan,
poslední útulek před odchodem
do Kostnice. Při svých cestách
do dalekého okolí zavítal i do
Čisté.
Války husitské 1420 1436, byly první válečnou
pohromou, kterou Čistá zažila.
Vyhlášením
kompaktát
a
přijetím Zikmunda za českého
krále byla roku 1436 ukončena
šestnáctiletá válka husitská.
Když bouře skončily, objevil se
obraz
nadmíru
smutný.
Husitské války, které se
přehnaly i naším krajem,
zanechaly v něm zničené a
spálené vsi i majetek, pobořené
tvrze i kostely. Ani Čistá nebyla
ušetřena.
Ves
byla
celá
poničena a vypálená, zejména
tvrz, kostel i kapitulní pivovar
utrpěly škody největší. Také
prvotní majestát vysazení Čisté
na ves trhovou, neboli městec,
za této války shořel a čistečtí
svá práva ztratili.
Dlouho trvající války
husitské nemohly nepůsobit na
mravy českého lidu. Mnoho vsí

bylo
spáleno a
poddaní
neměli
přístřešku ani živobytí. Někteří
byli propuštěni z vojenské
služby a věnovali se loupežím.
Hromadily se stížnosti na tlupy
lupičů, které na cestách lid
olupovaly, vsi a zejména
samoty přepadávaly, v nich
loupily a vraždily. Byl to
zvláštní neduh té doby, šířící se
jako epidemická nákaza.
Roku 1518 byli souzeni
pro lupičství Václav z Milíčova,
Matouš z Březska, Šlemenda
z Čisté, rychtář Holý a Mazucha
z Břežan.
V roce 1534 byl bandou
lupičů vypálen obecní mlýn Na
Vidomi. Vůdcem lupičů byl
Jaroš Holub z Modřejovic, který
byl v roce 1535 popraven
v Rakovníku. Čistečtí sami
opatřili mistra popravčího. Ve
venkovských obcích v té době
chodily ozbrojené hlídky, které
lupiče jímaly.
Po zániku královského
hrádku
Angerbachu
(byl
vypálen za válek husitských),
jehož posádka dříve znamenitě
ohlídala cestu z Kožlan na

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
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Čistou, se tato cesta stala přímo
pastí na vyhlídnuté oběti pro
lupiče. Ze starých pramenů je
zřejmé, že zde byli přepadáváni
kupci. Plaský opat, který jel na
Prahu, se tudy nikdy nehnul bez
ozbrojeného doprovodu. Na
králův příkaz v té době, byly
kraje cest vysekávány a nebyly
zalesňovány, aby neskýtaly
úkryt pro lapky a lupiče.
V roce 1460 byl opraven
kostel sv. Václava. Z původní
gotické stavby zůstal presbytář
a zdi lodi. Zatím byl kostel bez
věže. Na hřbitově u kostela sv.
Václava byla v roce 1515
postavena dřevěná zvonice a
na kruchtu se chodilo po
točitých schodech, které ke
kostelu byly přitočeny. Zvon
byl z roku 1515 a odlil ho mistr
Bartoloměj z Nového města
pražského, byl o průměru 830
mm a vyladěn do tónu C. Kříž
na zvonici nesl letopočet 1540.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

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 Postní dobu před Velikonocemi.
Kdy začíná postní doba?
Jaké jsou názvy jednotlivých nedělí?
Které neděli se říkalo také Liščí?
Kdy se vařila pučálka?
Co to jsou družbance?
Kterou neděli se vyhání zima?

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Právě se nacházíme v čase předvelikonočního půstu, který má trvat 40 dnů.
Letos začal ve středu, 17. února, takzvanou Popeleční středou. Máte pocit, že
jsou pro vás takové dny „španělskou vesnicí“? Zkusíme si tedy do nich vnést
trochu světla.
Čekání na Velikonoce krátila lidem postní doba. Jak napovídá její název,
představuje omezování v jídle, ale i ve společenském životě. Naši předci v té
době zakazovali svatby, zábavy i zpěv. Jde o období naplněné pohanskými
zvyky a křesťanskými tradicemi, někdy spojené s magickými rituály, které měly
za úkol vzkříšení zimní přírody do jara.
1. postní neděle – Černá – 21. 2.
Název vznikl proto, že v době půstu ženy odkládaly pestré součásti oděvu a oblékaly se do černého nebo tmavého
oblečení. K tomu si na hlavu vázaly černé šátky. I přesto byly kraje, kde se tato neděle nazývala taky jako „pytlová“, jinde
se jí říkalo „pučálka“ – podle pokrmu z namočeného a usmaženého hrachu, který byl tradičním jídlem právě v tuto
neděli. Ve středních Čechách se jí říkalo dokonce „liščí“. Dostala své jméno podle zvyku hospodyní péct tajně v noci
z pšeničného kynutého těsta pod vodou preclíky sypané solí a mákem. Preclíky sloužily jako pamlsky pro děti, navlékaly
se na vrbové proutky, které se svázaly červenou mašlí a poté zavěsily venku na stromy. Dětem se pak říkalo, že je tam
nadělila liška. Mimochodem - tohle zvířátko bylo považováno za symbol dostatku.
2. postní neděle – Pražná – 28. 2.
Název tento den získal podle tradičního jídla zvaného pražma. To je staroslovanský pokrm z praženého nedozrálého
obilí. Někde se ale této neděli říkalo „sazometná“. Zkrátka proto, že očistný den představoval v rámci pořádku i
vymetání komínů.
3. postní neděle – Kýchavá – 7. 3.
Pokud by měl současný člověk věřit tradicím, pak by si asi měl přát, aby na tuhle neděli dostal rýmu. Pověra totiž tvrdila,
že bude žít tolik let, kolikrát v tomto dnu kýchne. Ve východních Čechách byli skromnější, tam stačilo kýchnout během
dne třikrát, aby měl jedinec záruku, že bude zdravý po celý rok.
4. postní neděle – Družebná – 14. 3.
Byl to den, kdy se trochu mohl porušit přísný půst. Mládeži bylo povoleno se sejít a poveselit na návsi nebo v některém
stavení, kde byla svobodná dívka nebo mládenec. Pro takovou příležitost se dokonce pekly speciální kulaté koláče
s několikerým plněním. Říkalo se jim družbance.
5. postní neděle – Smrtná – 21. 3.
Váže se k ní starý zvyk s vynášením Smrti (Moreny, Mařeny nebo Mořeny). To je figura vytvořená ze slámy a hadrů ideálně z režné košile a sukně, s pomalovaným obličejem a náhrdelníkem z vyfouknutých nebarvených vajec. Bývá na
tyči a za zpěvu mládeže končí buď hozená do vody, nebo spálením.
Jedná se vlastně o vyhánění zimy. Někde se k tomu praktikovaly i návštěvy příbuzných. Je to také neděle, při které se
zapalovaly kříže. Ty byly ve 3. a 4. století s postavou umírajícího Ježíše a bohatě zdobené. Přesto se kvůli vážnosti období
kříže zahalovaly, což je možné pozorovat na některých místech dodnes.
6. postní neděle – Květná – 28. 3.
Je připomínkou vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Tam rostly palmy, zatímco u nás to byly kočičky. Právě ty se v tomto dni
světily. Svěceným kočičkám se přisuzovala kouzelná moc – ta spočívala v ochraně před pohromami, nemocemi i zlými
kouzly. Zastrkovaly se proto za rámy svatých obrazů nebo na domácí kříže ve světnicích, případně na okraj pole, aby dalo
dobrou úrodu. Někde se jimi i vytíraly symbolicky oči, aby nebolely. Pověrou pro tento den bylo to, že se nemělo péct,
aby se „nezapekl květ“. Pro předky by to znamenalo, že nebudou rodit ovocné stromy.
V této neděli se konalo též procesí, což byla příležitost obléci si nejlepší šaty, případně úplně nové.
Pro úplnost dodejme, že poslední týden před Velikonocemi se nazývá Pašijový, ale o tom až příště.

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.cista@gmail.com

TO JE DOBŘE
TO JE ŠPATNĚ

To je dobře – Když při vycházce vidíme 1. posly
jara – sněženky, je to dobře.

To je špatně – Když při vycházce vidíme
vyhozenou plechovku od piva, je to špatně

________________________________________________________________________________________

FOTOSOUTĚŽ

Za měsíc únor byly vybrány tyto fotografie:

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

Tomáš Maxilon
Cesta za kostelem

Šimon Váhala
Vodopád potoka Javornice
Jiří Tůma
Madona bdící nad školou

I tento měsíc se sešlo velké množství fotografií ze všech koutů našich obcí. Jsme rádi, že se do
soutěže zapojili noví fotografové. Všem moc děkujeme a budeme se těšit na fotografie za
měsíc březen.
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VÝPIS USNESENÍ ze zasedání ZO Čistá č. 25
ze dne 21. ledna 2021

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZO

Návrh usnesení č. 260/21: ZO schvaluje navržený a doplněný
program jednání 25. zasedání ZO.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 260/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 261/21: ZO schvaluje technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP pro akci „Splašková
kanalizace a ČOV“ firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IČ 60193689, se sídlem Křížová 472/47, 15000
Praha 5 za nabídkovou cenu 1.580.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 261/21 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 262/21: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu s účinností
patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 262/21 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 263/21: ZO schvaluje Dotační program obce Čistá na rok 2021 a celkovou alokovanou částku ve výši
300.000,- Kč.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 263/21 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 264/21: ZO schvaluje prodej speciálního hasičského vozidla Avie DVS 12 130 spolu
s jednonápravovým přívěsem BAZ PPS 12 za nabídnutou částku 19.300,- Kč p. Š.,Snopoušovy.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 264/21 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 265/21: ZO schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu s OSP
Nové Strašecí na rok 2021 ve výši 132.000,- Kč a pověřuje starostku jeho podpisem.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 265/21 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 266/21: ZO schvaluje pronájem bytu v obci Čistá čp. 129/3 p. J. za stanovené měsíční nájemné ve
výši 1.048,-- Kč za byt a 20,-- Kč za pozemek od 1. 2. 2021 na dobu 1 roku.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 266/21 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 267/21: ZO schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce sokolovny na
MŠ“ Společnost Ateliér A4, s.r.o., IČ 27167119, Ruská 971/92, Praha 10 s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Pro - 5, Proti – 0, Zdržel se - 4 pí. Čebišová, Mgr. Váhala, Mgr. Razýmová, p. Vopata
USNESENÍ č. 267/21 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 268/21: ZO schvaluje prodloužení lhůty výběrového řízení na projektovou dokumentaci akce
„Rekonstrukce sokolovny na MŠ“.
Pro - 5, Proti – 3 ing. Coufal, Mgr. Lauberová, p. Votroubek R., Zdržel se - 1 p. Schuh
USNESENÍ č. 268/21 NEBYLO 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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