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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- Sběr bioodpadu
- Nová otevírací doba pošty
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:
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
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ZŠ A MŠ ČISTÁ
- Zahájení nového šk. roku
- Adaptační aktivity

7
9

Z HISTORIE
PŘÍBĚHY MĚSÍCŮ
VÝSLEDKY VOLEB

Vážení spoluobčané,
od pondělí 5. října
2020 jsme se opět po
několika
měsících
probudili do nouzového stavu a omezujících opatření. Jarní přísná opatření
jsme zvládli dobře, bylo daleko méně nakažených covid-19 a všichni jsme
byli více ostražití a ohleduplní jeden k druhému. Zvládli jsme uspořádat
Anenskou pouť a další drobné akce. Bohužel teď je situace trochu jiná,
nemocných přibývá po stovkách, denní čísla se pohybují okolo 3000
nakažených a lidé se přestávají bát, přestávají být ostražití a ohleduplní
jeden k druhému. Po celou dobu se i my na obci snažíme Vám pomáhat,
být připraveni na různé situace, které mohou nastat. Společně s paní
ředitelkou naší školy jsme se před zahájením školního roku domlouvaly na
zabezpečení dětí, žáků, pedagogů a dalších zaměstnanců školy a celého
chodu školy. I toto jsme, myslím, dobře zvládli a ve škole probíhá výuka
bez problémů. V těchto dnech jsme ještě dotiskli na 3D tiskárnách ve škole
ochranné štíty pro žáky druhého stupně. Obec disponuje dostatkem
dezinfekce i dalších ochranných prostředků.
Dále bych Vás chtěla informovat, že od konce září dostává obec
prostřednictvím krajského krizového portálu informace o počtu
nakažených v obci a v rámci celého okresu Rakovník. V žádném případě se
nejedná o jmenný seznam osob, ale pouze o počet. V současné době není
v obci nikdo pozitivně testovaný na covid-19. Od počátku pandemie, tj. od
března, byly v obci 3 osoby pozitivně testované a jsou vyléčené. V případě,
že se v obci vyskytne pozitivně testovaná osoba, přijmeme další
bezpečnostní opatření, o kterém budete informováni. Bude zejména
zvýšena dezinfekce veřejných prostranství a míst s vysokou koncentrací
osob, jako jsou autobusové zastávky, vstupy do obchodů, vstup a prostory
před školou atd. Ostatní opatření je jen na nás lidech, jak se budeme
chovat.
Vážení spoluobčané, vím, že tato doba je velice náročná, že z médií slyšíme
různé názory na současnou situaci, ale jedno je jisté, nouzový stav je
schválen a vyhlášen formou zákona a je třeba všechna nařízení dodržovat,
ať máme každý na celou situaci jakýkoliv názor. Prosím, dodržujte alespoň
to základní a to, noste roušky, často si myjte a dezinfikujte ruce a

SLOVO STAROSTKY

Čistecký zpravodaj
dodržujte rozestupy. Věřím, že počty nakažených se sníží, život v naší republice i v naší obci, se vrátí k normálu
a budeme se moci potkávat na akcích, tak jako dříve. Proto Vás prosím, dodržujte všechna nařízení a opatření,
chráníte tím nejen sebe, ale i ostatní lidi. A pokud se nakazíte nebo v důsledku kontaktu s nakaženou osobou
budete muset do karantény, jsme připraveni Vám pomoci. Proto, pokud budete potřebovat pomoct s nákupy,
zajištěním léků apod., neváhejte mě kontaktovat na tel. 724 379 879 nebo obecní úřad 313 549 454. Společně
to určitě zvládneme a pevně věřím, že se budeme moci, sejít alespoň u rozsvícení Vánočního stromu.
Blanka Čebišová, starostka obce

2. kolo Senátních voleb
Ve dnech 9. 10. – 10. 10. 2020 proběhne druhé kole Senátních voleb v našem senátním obvodu č. 6 - Louny.
Volební místnosti v naší Základní škole se otevřou v pátek ve 14.00 hodin a uzavřou se ve 22.00 hodin a
v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístky obdrží všichni voliči až ve volební místnosti. Proto
přijďte volit a zvolte si svého senátora za volební obvod č. 6 - Louny, kam naše území spadá. Pokud se
nemůžete dostavit do volební místnosti ze zdravotních důvodů, je možné využít přenosnou volební urnu a
komise přijede k Vám domů. Tento požadavek je však třeba oznámit na obecní úřad před konáním voleb na
tel. 313549454 nebo na tel. 724 379 879 v době konání voleb.
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________

Poděkování
Pan Pospíchal nás požádal o zveřejnění poděkování
manž.
Coufalovým
za
uskutečnění
letošního
přívesnického tábora pro děti. Bohužel zářijové číslo už
bylo vydané, a tak rádi činíme nyní.

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Palivové dřevo
Obec Čistá znovu zlevňuje prodej palivového dřeva.
Od 1. října 2020 bude cena 300,- Kč/prm + DPH. Manipulace zůstává 200,- Kč/prm.

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.

Sběr bioodpadu
Důrazně žádáme občany, aby nenechávali posekanou trávu a větve ležet na obecním prostranství, ale
bioodpad ze svých zahrad ukládali výhradně do přistavených kontejnerů, popř. odvezli rovnou do sběrného
dvora v Čisté. Na okamžitý úklid vytvořených hromádek nemáme kapacity a hnijící odpad pak ničí travní
porost.
Pokud nemůžete z nějakého důvodu bioodpad ihned uložit do kontejneru, nechte si jej uložen na svých
pozemcích, dokud nebude v obci kontejner přistaven.

Modlitba za zemřelé v Čisté
2. listopadu 2020
od 16:00 hodin Mše svatá
od 16:45 hodin modlitba na hřbitově
[2]
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Informace o změně otevírací doby pošty
Česká pošta, s.p. oznamuje - od 1. října 2020 je otevírací doba pošty změněna takto:
pobočka Čistá, Václavské nám. 166, 27034 Čistá u Rakovníka
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

11:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
11:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Po ukončení otevírací doby této pobočky pošty je otevřena pošta:
Rakovník 1, Husovo nám. 21, 26901 Rakovník
PONDĚLÍ – PÁTEK 8:00 – 18:00
SOBOTA 8:00 – 12:00
__________________________________________________________________________________________

Cena hejtmanky Středočeského kraje 2020
Také letos se budou udělovat Ceny hejtmanky. Už třetím rokem je získají osobnosti, které svou činnost, zásluhy či
celoživotní práci významně spojily se Středočeským krajem. Návrhy mohou lidé začít posílat už nyní, uzávěrka je 30.
října 2020 v 9 hodin.
Kandidáti na ocenění musí být spjati s krajem: na jeho území se narodili, žijí zde, nebo je s krajem spojeno jejich
působení, život, dílo nebo činnost. Ze všech zaslaných návrhů budou moci lidé navíc vybrat prostřednictvím
internetového hlasování osobnost v kategorii Cena veřejnosti.
Cena hejtmanky bude letos udělována v sedmi kategoriích, a to:
 Hrdinský čin
 Vzdělávání, věda a výzkum
 Společenská odpovědnost
 Pracovník veřejného sektoru
 Kultura
 Podnikatel / podnikatelka
 Sport
V minulosti toto ocenění získala pí Eva Vopatová a Ing. Kateřina Coufalová. Možná víte o někom, kdo by si nominaci také
zasloužil. Dejte nám tip do 20. 10. 2020 osobně či na email klauberova@seznam.cz nebo razymovaslavena@seznam.cz.
Děkujeme. Kulturní výbor

__________________________________________________________________________________________

DOŠLO DO REDAKCE

Co by nám prozradila Čistá,
kdyby uměla mluvit

příspěvky došlé do redakce nemusí
vyjadřovat názory či vkus redakce

Topoly dělí to pole
obilí roste vzpřímeně
úroda letošní sezóny
sklizeň už rolníky volá.
Kombajny a polní technika
krouží po ploše bez konce
ten dar mžiku hojnosti
mnohdy nám do dálky uniká.

Ve vánku, v soumraku na poli
rušno je pouze chviličku
počasí snad nám to dovolí
naplnit traktoru korbičku.
Žně jsou letos už za námi
zorali pole široké.
Příští rok, zemička tajemná!
Děkujem' v očích se slzami!
Radka Jurkovičová
[3]
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Zahájení nového školního roku 2020/2021

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Dne 1. 9. 2020 jsme zahájili nový školní rok
2020/2021. Byli jsme všichni moc rádi, že jsme
se znovu mohli setkat ve škole a zasednout do
lavic. Druhé pololetí loňského školního roku
bylo pro děti, rodiče, ale i pedagogický personál velmi náročné. Vzdělávání probíhalo
v zásadně odlišných podmínkách, než jsme byli dosud zvyklí. Dlouhé odloučení, které
trvalo skoro šest měsíců, nebylo nikomu příjemné.
Slavnostní přivítání prvňáčků se vzhledem k epidemiologické situaci nemohlo uskutečnit v prostorách
obecního úřadu, proto paní starostka Blanka Čebišová uvítala naše prvňáčky v jejich nové kmenové třídě
přímo ve škole. Každý z prvňáčků si na památku odnesl šerpu a dárkový balíček. Na celou akci budou mít děti i
jejich rodiče krásnou vzpomínku díky fotografiím pana Zdeňka Kounovského.
Škola má v tomto školním roce nejvíce žáků za posledních let. Z celkem 109 žáků je 11 prvňáčků a 10 žáků
v devátém ročníku. Mateřskou školu navštěvuje 35 dětí. Řady pedagogického sboru na základní škole rozšířili 3
noví kantoři.
Od začátku školního roku bohužel nemůžeme realizovat v plné míře tolik oblíbené zájmové aktivity. Změn
doznaly i soutěže a přehlídky, kterých jsme se běžně účastnili. Tyto aktivity doplňovaly výuku a byly velkou
motivací pro žáky i učitele.
Vzhledem k tomu, že se nemohl konat ani tradiční „Adaptační kurz“, zvolili jsme náhradní řešení v podobě
zážitkových adaptačních aktivit, které se konaly v prvních dnech školního roku.
I v novém školním roce se budeme muset vypořádat s probíhající pandemií covid-19. Vzdělávání na dálku na
jaře 2020 potvrdilo, že distanční formy výuky mohou být velmi přínosné i jako doplněk prezenční výuky. Naše
škola bude i nadále využívat prvky distančního vzdělávání s podporou digitálních technologií i během
vzdělávání ve standardních podmínkách. Lépe tak zvládneme případný nucený přechod na distanční
vzdělávání.
Přeji všem pevné zdraví a těšíme se na spolupráci ze strany rodičů, veřejnosti i zřizovatele.
Marie Kruntová – ředitelka školy
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Adaptační aktivity v ZŠ a MŠ Čistá
Ve dnech 2. – 4. 9. 2020 uspořádala ZŠ a MŠ Čistá pro své žáky od 1. – 9. třídy adaptační aktivity. Jelikož se žáci
naší školy setkali po téměř šesti měsících, v důsledku epidemiologických opatřeních COVID-19, bylo nutné tyto
aktivity zaměřit na rozvoj sociálních dovedností (komunikace, spolupráce, empatie, vnímání ostatních,
výchova k odpovědnosti…), nastartování režimu školních povinností, budování klimatu otevřené a bezpečné
komunikace a vzájemného sdílení (naučit se schopnosti mluvit o tom, jak se ve třídě žáci cítí, dávat si zpětnou
vazbu, přijímat kritiku a pochvalu, budovat otevřený vztah se svým učitelem, naučit se řešit věci včas a
efektivně).
Zaměřili jsme se také na utváření přátelských vztahů, rozvoj zdravě sebevědomých a úspěšných žáků, navázání
vztahu mezi třídou a třídním učitelem, nastavení hygienických – epidemiologických pravidel pro třídu i pro
chod celé školy. Během adaptačních aktivit si žáci s třídním učitelem vytvořili společnou pyramidu hodnot
(debata o hodnotách, uvědomění si, co je v životě důležité a co hraje podstatnou roli, bez čeho se člověk
neobejde a naopak uvědomění si toho, bez čeho se skutečně obejde, komunikace, domluva, týmová
spolupráce, zdravé prosazení osobního zájmu). Žáci se zamýšleli nad zajímavými otázkami: Co lidem dávám?
Co od lidí dostávám? Jaký jsem? Jaký bych chtěl být? Co mi od lidí chybí? Co lidem dlužím? Jak se vidím? Jak
mě můžou vidět jiní lidé? Co od sebe očekávám? Co ode mě očekávají jiní lidé? Co sám chci? Co nechci, ale
musím?... Během adaptačních aktivit žáci také sportovali, seznamovali se s novými spolužáky a novými
pedagogy, byli na výletě po okolí, navštívili naše malé, ale krásné muzeum, orientovali se podle mapy, plnili
nejrůznější úkoly…
Adaptační aktivity jsou součástí preventivního programu naší školy. Domníváme se, že prevence sociálně
patologických jevů skrze budování atmosféry spolupráce, tolerance a otevřené komunikace uvnitř skupiny je
nejvíce efektivní. Adaptační aktivity poskytují jedinečnou možnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy.
Procesy vzájemného poznávání a sbližování, které ve škole trvají většinou měsíce, je zde možné nastartovat a
významně urychlit během tří dní.
Adaptační aktivity hodnotíme jako zdařilé. Akce splnila naše očekávání. Za přípravu a realizaci děkuji paní
ředitelce a všem pedagogům naší školy. Dětem děkuji za aktivitu a hezký vstup do nového školního roku.
Mgr. Kateřina Lauberová – metodik primární prevence

Adaptační aktivity v ZŠ a MŠ Čistá - fotogalerie
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Přednáška – Životní motivace pro II. stupeň
Dne 23. 9. 2020 se uskutečnila na naší škole přednáška pana
Mgr. Vladimíra Váchy pro žáky druhého stupně na téma životní
motivace, cíle, osobnostní a sociální identita, dospívání, životní
nástrahy a smysl života. Pedagogové záměrně zaměřili pozornost
na tuto věkovou skupinu, z důvodu toho, aby se žáci zamysleli
nad různými životními tématy, životními nástrahami… Za
přednášku velmi děkujeme a věříme, že splnila svůj účel.
Mgr. Kateřina Lauberová – výchovná poradkyně, metodik
primární prevence

Žáci sedmé třídy naší školy navštívili protidrogový vlak v Rakovníku
V pátek 2. 10. jsme s žáky sedmého ročníku v Rakovníku
navštívili protidrogový vlak. Jedná se o unikátní projekt, kdy
žáci procházejí speciálně upravenou vlakovou soupravou,
kterou tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do
podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách
odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové
závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku jsou tímto
příběhem (podle skutečné události) pohlceni a díky
možnostem
interaktivních
technologií se
aktivně stávají jeho účastníky. Cílem protidrogového vlaku je
co nejvíce zapůsobit na osobnost člověka a efektivním
způsobem ovlivnit jeho pohled na nelegálnost drog, ale také
na ty legální a inspirovat jej k pozitivním životním hodnotám.
Věřím, že si žáci kromě silného zážitku odnesli i pocit
odpovědnosti za vlastní život.
Mgr. Kateřina Lauberová – výchovná
poradkyně, metodik primární prevence
[6]
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Dne 25. května 1872 při hrozné bouřce, následkem
spory s okresní
obrovského množství vody byla zaplavena západní
školní radou, která
část pivovaru s kolnou na hasičské stříkačky tak, že na
chtěla, aby sklepy
dlouhém laně zapřažení koně nemohli pro nános
byly vyklizeny. Jedny z nejstarších sklepů byly v
bahna a písku žádnou ze dvou stříkaček ven
baráčku vedle pivovaru. V těchto sklepech bylo
vytáhnout. V pivovarském sklepu pod domem č. 171
uloženo ke zrání první pivo. Později z těchto sklepů
plavaly sudy s pivem. Škoda právovárečníků na
byla obecní šatlava. Pivní sklepy byly také pod
pivovaru, sklepích a pozemcích byla 7 900 zl. r.č.
hospiciem, špitálem, který se nalézal v uličce, z
V letech 1871-1876 byl v Čisté starostou Matěj
náměstí jdoucí, zvané Žatecká. Od té doby skutečně
Stanislav, který v tomto období nechal postavit
dobré pivo v Čisté bylo a nebylo třeba, aby na škodu
pivovarské sklepy. Také byla vykoupena budova č. 89
místního pivovaru cizí piva odjinud se přivážela a zde
z důvodů toho, že pod ní se nacházely rozsáhlé
vytáčela. V této době bývalo ročně okolo 45 várek a
sklepy, které zdejší pivovar potřeboval. Ke konci roku
sládek roku 1878 platí nájem 1000 zlatých a dává 17
1871 žádala okresní školní rada o vyklizení sklepů a
sudů deputátu.
odevzdání celé budovy školním účelům. Následkem
toho prohlásila obec v dohodě s prodávajícím koupi z
V roce 1878 bylo v Čisté 10 hostinců.
roku 1868 za neplatnou. Obec koupila budovu č. 89
bez sklepů pro školu a právovárečné měšťanstvo
1. Obecní šenkovna v radnici, měl ji v užívání sládek
sklepy, hospodářské budovy, ostatní pozemky a dům
místního pivovaru.
č. 90. Tato změna kupních smluv měla dohru i u
2. Hostinec „U Bílého beránka“ č. 6, majitel Vendelín
trestního soudu a pokutu.
Guth.
Důkladnější proměna pivovaru nastala v roce 1874.
3. Hostinec „U Zlaté hvězdy“ v č. 12, dříve U Šefelínků
Již dlouho před tím se jevila potřeba o pivovar se lépe
a také U Kohoutů, majitel Antonín Kohout.
postarat a hlavně pro něj nové sklepy pořídit. Plán k
4. Hostinec „U Bílé růže“ v č. 15, majitel Jan Korb.
nové stavbě pivovaru zhotovil ing. J. Novák z Prahy.
5. Hostinec „U Hraběte z Kolovrat“ v č. 89 a 90,
Stavební místo pro sklepy bylo vyhlédnuto na pravé
majitel Václav Korb (Šefelín).
straně potoka, čelem proti dvoru za radnicí, s kterým
6. Hostinec „U Bílého lva“, U Tonů v č. 102, majitel
lávkou byl spojen. Náklad na tyto stavby byl velký.
Václav Bobisud.
Nová varna stála 3 844 zl.30 kr. a sklepy 13 310 zl.57
7. Hostinec „U Rožně“, také U Poldů v č. 170, majitel
kr. Bylo to řešení šťastné, u pivovaru byly vybudovány
Ferdinand Rusý.
krásné klenuté
8. Hostinec Vojtěcha Scheinera v č. 241.
sklepy a veliká lednice. Tam se přivážel led, ze shora
9. Hostinec Jana Loukoty v č. 206.
se spouštěl, a když byla lednice naplněna, tak se
10. Hostinec Václava Kočky,“Maixnárna“ v č. 168.
zazdila dvojitou zdí. Led zde do nového vydržel a
Tento hostinec v roce 1892 vyhořel a na jeho místě
starý novým se zakládal. Pivo do sklepů se vozilo po
byl postaven Petrem Vackem dům.
dřevěné lávce, která zde byla zbudována.
Jaroslav Sklenář, kronikář
To ale nebyly jediné sklepy, které pivovar měl. Velké
/redakčně bez zásahu/
sklepy byly pod starou školou, o které se vedly veliké
________________________________________________________________________________________

Z HISTORIE

ŘÍJEN
Osmý měsíc římského kalendáře označují evropské národy
Oktober. Na Slovensku Október, v Německu a Ve Velké
Británii October, ve Francii Octobre, ve Španělsku Octubre,
v Itálii Ottobre, v Rusku Октябрь (Oktjabr). V Polsku se tento měsíc jmenuje Październik, což je opět výjimka.
V tomto měsíci probíhají velkolepé sklizňové slavnosti jako je vinobraní, poslední leč, hody nebo posvícení. To jsou
samé radosti. Opakem byly vojenské odvody, často se smutným osudem.
V říjnu se sklízely brambory a dělaly se na polích ohníčky. Naneslo se suché chrastí, sláma ze strnišť a suchá
bramborová nať. Všechno se zapálilo – to bylo všude kouře. Při zapalování ohně platilo pravidlo, že přítomní museli
být úplně zticha, prý aby oheň snadněji chytil. Okolo ohníčku se pak skákalo, i se přeskakoval, nebo se všichni vzali

PŘÍBĚHY 12 MĚSÍCŮ
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za ruce a tancovali. Potom se nasbíraly v poli brambory a daly do horkého popela. Všichni si pak pochutnali na
pečených bramborách.
Podle knihy Příběhy dvanácti měsíců sepsala S. Razýmová

____________________________________________________________________________
Výpis usnesení ze zasedání ZO obce Čistá č. 21,
ze dne 3. září 2020

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZO

Návrh usnesení č. 218/20: ZO schvaluje navržený program jednání 21. zasedání ZO.
Pro - 9 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 218/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 219/20: ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 100.000,- Kč na projekt
„Výstavba krytého pódia – altánu“ a pověřuje starostku obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Pro - 10 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 219/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 220/20: ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 770.000,- Kč na projekt
„Rekonstrukce vodárny“ a pověřuje starostku obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Pro - 10 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 220/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 221/20: ZO schvaluje zrušení dlouhodobého investičního úvěrového rámce, uzavřeného s ČS a.s.,
pob. Rakovník smlouvou o úvěru č. 10133/17/LCD ze dne 18. 9. 2017. Důvodem zrušení je nevyčerpání prostředků a
nemožnost prodloužení stávající smlouvy za původních podmínek.
Pro - 10 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 221/20 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 222/20: ZO schvaluje návrh varianty A na přestavbu budovy sokolovny na mateřskou školku, ve
které je zachován stávající průchod mezi budovou ZŠ a sokolovnou.
Pro - 3 ing. Coufal, p. Vopata, p. J. Votroubek Proti – 0 Zdržel se – 8
USNESENÍ č. 222/20 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 223/20: ZO schvaluje návrh varianty C na přestavbu budovy sokolovny na mateřskou školku, ve
které je stávající průchod mezi budovou ZŠ a sokolovnou uzavřen.
Pro - 9 Proti – 2 ing. Coufal, p. Vopata Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 223/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 224/20: ZO schvaluje od 1. 9. 2020 manipulační poplatek za přistavení cisterny na vodu ve výši
826,45 Kč bez DPH. K této ceně bude vždy připočtena DPH v aktuální výši.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 224/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 225/20: ZO schvaluje od 1. 9. 2020 poplatek za denní pronájem cisterny na vodu ve výši 82,65 Kč
bez DPH. K této ceně bude vždy připočtena DPH v aktuální výši.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 225/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 226/20: ZO schvaluje manipulační poplatek za nakládku dřeva ve výši 200,- Kč bez DPH za
prostorový metr dřeva. K této ceně bude vždy připočtena DPH v aktuální výši.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 226/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 227/20: ZO předběžně schvaluje prodej požárního vozidla Avie DVS 12 130 spolu s
jednonápravovým přívěsem BAZ PPS 12 za minimální cenu 25.000,- Kč včetně DPH.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 227/20 BYLO SCHVÁLENO.
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Výsledky do zastupitelstev krajů konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Rakovník
Obec: Čistá
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Čistá – souhrnné informace
Okrsky
celkem

zpr.

v%

3

3

100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

722

217

30,06

217

215

99,08

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Čistá – část 1
Popis tabulky
Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

0

0,00

X

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

29

13,48

X

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

12

5,58

X

19

Česká pirátská strana

18

8,37

X

22

Moravané

0

0,00

X

33

Občanská demokratická strana

34

15,81

X

38

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

X

45

Česká str.sociálně demokrat.

8

3,72

X

48

Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení

7

3,25

X

50

ANO 2011

62

28,83

X

63

Komunistická str.Čech a Moravy

37

17,20

X

67

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

1

0,46

X

69

Občanská demokratická aliance

1

0,46

X

70

Trikolóra hnutí občanů

4

1,86

X

71

Svobodní

0

0,00

X

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

2

0,93

X
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Předn.
hlasy
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Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování
Obvod: 6 – Louny
Obec: Čistá
Výsledky hlasování – Obec Čistá – souhrnné informace
Okrsky
počet

zprac.

v%

3

3

100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

722

202

27,98

202

198

98,02

Počty hlasů

% hlasů

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1.
kolo

2.
kolo

1.
kolo

2.
kolo

Výsledky hlasování – Obec Čistá
Popis tabulky
Kandidát
čísl
o

příjmení, jméno, tituly

+1

Drápal Vladimír Mgr.

ODS+TOP+KDU
+KAN

ODS

BEZPP

44

0

22,22

0,00

2

Pitek Daniel

SEN 21

SEN 21

BEZPP

10

X

5,05

X

3

Hamousová Zdeňka Mgr.

USZ

USZ

BEZPP

7

X

3,53

X

4

Hanko Dominik Ing.

SPD

SPD

SPD

9

X

4,54

X

5

Beneš Václav

KSČM

KSČM

KSČM

21

X

10,60

X

6

Veselý Jaroslav Ing.

UFO+ProMOST

UFO

BEZPP

1

X

0,50

X

7

Pištora Zdeněk Mgr.

Trikolóra

Trikolóra

Trikolóra

3

X

1,51

X

+8

Trešl Ivo MUDr.

STAN

STAN

STAN

65

0

32,82

0,00

9

Rychtařík Milan Mgr. et. Bc.

ANO

ANO

ANO

36

X

18,18

X

10

Domorák Rostislav Ing.

S.cz

S.cz

BEZPP

2

X

1,01

X

Čerpáno z volby.cz
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