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Vážení spoluobčané,

neúprosně plynoucí čas nás opět posunul k jednomu z nejhezčích období roku. Blíží se Vánoce, asi ty
nejočekávanější svátky roku, kdy se všichni snažíme, abychom si tyto krásné leč krátké chvíle pokoje,
radosti, štěstí a oddychu zpříjemnili co nejvíce, abychom měli potom během celého roku na co vzpomínat
a na co se zase těšit. Nejvíce se těší ti nejmenší, kteří vnímají Vánoce daleko silněji než dospělí.
Ale přiznejme si, že i my si touto dobou vzpomeneme na své bezstarostné dětství a zároveň na své blízké,
kteří už bohužel nejsou mezi námi. Právě tento vánoční čas v nás probouzí tu lepší stránku a víc než jindy
se snažíme naslouchat jeden druhému, být k sobě přátelštější, ohleduplní, milí. A to je dobře, proto
nezapomínejme na své blízké, ale i na své přátele a sousedy.
Vážení spoluobčané přeji Vám i celým Vašim rodinám do přicházejícího nového roku hodně štěstí,
pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů, a aby Vám ta slavnostní vánoční nálada
vydržela co nejdéle. Takže ještě jednou krásné a veselé svátky a šťastný Nový rok.
Blanka Čebišová

starostka obce
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa
16:00 – 18:00 (duben – říjen)
15:00 – 17:00 (listopad – březen)
Sobota
08:00 – 11:00

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu dne 24. 11. 2018 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu v Čisté
od 15:00 hodin „Vítání občánků“, na kterém byli mezi občany naší obce
slavnostně uvítáni Adéla Mohylová, Adéla Pechanová a Prokop Gebouský.

___________________________________________________________________________________________________

Česko zpívá koledy
Přijďte si společně zazpívat koledy k vánočnímu stromečku a nasát vánoční
atmosféru. Těšíme se na vás. Kdy? 12. 12. 2018 od 18 hodin

POZVÁNKY

Tradiční Vánoční zpívání s dětmi se koná se na Štědrý den 24. 12. 2018 v 15 hodin v kostele sv. Václava v
Čisté. K odnesení je zde v tuto dobu i betlémské světlo.
Srdečně zvou děti a muzikanti z Čisté a okolí.
DS Tyl Čistá Vás zve na "Půlnoční vánoční divadlo" 24. 12. 2018 od 23:00h do kostela sv. Václava v Čisté.
Vánoční koncert Pěveckého souboru Václav se bude konat v kostele sv. Václava tradičně druhý svátek vánoční ve středu
26. 12. 2018 od 17:00 hodin.
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Stříbrné medaile z okresního kola ve stolním tenise

ZŠ A MŠ ČISTÁ

23. října se 13 žáků naší školy zúčastnilo v Rakovníku okresního kola
ve stolním tenise. Nejúspěšnější pro nás byla kategorie mladších
děvčat (6. - 7. třída), ve které se děvčatům podařilo obsadit krásné druhé místo. Stříbrnou
medaili získala skupina ve složení Iveta Králová, Slavěna Razýmová a Jůlie Spěváčková. V
ostatních kategoriích jsme se na stupně vítězů již nepodívali. Všem žákům děkuji za skvělou
reprezentaci. Byla radost sledovat výkony všech zúčastněných. O vítězství v jednotlivých
zápasech rozhodoval jen minimální rozdíl bodů.
K.Lauberová

Projekt Staleté kořeny – 100. výročí vzniku ČSR na ZŠ a MŠ Čistá u Rakovníka
Dne 28. října tohoto roku dovršila naše republika prvních sto let své existence, a proto není divu, že si toto
významné jubileum připomínala i naše základní škola v Čisté u Rakovníka. Nejen pedagogický sbor, ale i žáci
prvního a druhého stupně se zapojili do projektu Staleté kořeny, a ostatně jako celý národ i oni znovu prožívali
památné dny roku 1918. Společně jsme vzpomínali na tento zásadní okamžik, který se nesmazatelně zapsal do
historie našeho národa a určil jeho budoucí směřování.
Slavnostní atmosférou a euforii nadcházejících dní byla prodchnuta celá vesnička a cítili ji i samotní žáci. Škola byla
slavnostně vyzdobena a na chodbách se objevovaly různé dekorační plakáty a informační tabule, které nejen
samotným žákům, ale i návštěvníkům školy pomáhaly proniknout do oné doby před sto lety a osvojit si zajímavé
informace o vzniku našeho státu, životě po první světové válce a o situaci v tehdejší Evropě. Do výzdoby a expozice
se zapojila celá škola a vše se připravovalo na projektový den - pátek 26. října 2018. Do samotného projektu se
zapojili žáci od 1. do 9. třídy, pro které byl připraven celodenní program. Nejprve byli žáci rozděleni do různých
kategorií, které byly přizpůsobeny jejich věku a dispozicím a následně již došlo k slavnostnímu zahájení.
Mladší žáci na prvním stupni si připomínali vznik republiky se svými třídními pedagogy ve svých třídách. Paní
učitelky měly pro děti připraveny spousty zajímavých her, výtvarných činností, poznávacích a vědomostních
aktivit, týkajících se vzniku Československé republiky, ale i období první republiky a významných osobností, které
se k tomuto období našich dějiny vztahují. Oblíbená byla zejména osoba našeho prvního prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka, ale pozornosti se dostalo i mnohým jiným významným osobnostem. Děti byly z projektu
nadšené a společně s paní učitelkami prožily krásné a poučné dopoledne.
Pro starší děti byl připraven o něco bohatší program, zohledňující jejich věk. Celý druhý stupeň byl rozdělen na
dvě skupiny. První skupina byla tvořena šestým a sedmým ročníkem a druhá skupina osmým a devátým. Samotný
projektový den se skládal ze dvou částí. První část představovala přednáška pana Váchy, který dětem osvětlil
zajímavým a pro ně poutavým způsobem zásadní okamžiky ve vývoji českého národa a představil osobnosti, které
se nesmazatelně zapsaly do českých dějin. Nejednalo se jen o období vzniku našeho státu a jeho trvání, ale také o
událostech, které samotnému vzniku předcházely, a které zcela zásadně formovaly náš národ. Byly zde uvedeny
osobnosti jako svatý Václav, mistr Jan Hus, Jan Žižka, Jan Amos Komenský, František Palacký a další. Samozřejmě
nechyběly ani osobnosti související se vznikem státu a s obdobím první republiky. Důraz byl kladen i na méně
známé osobnosti a události, což určitě přispělo k bližšímu pochopení tehdejší doby a detailnějších souvislostí,
vztahujících se k dané problematice. Přednáška pana Váchy byla určitě velmi přínosná a žáci si nepochybně
rozšířili obzor svých vědomostí o podrobné informace, kterým bohužel nemůže být ve výuce dějepisu věnována
patřičná pozornost, kterou by si zasluhovaly.
Druhou část programu si pro žáky připravili paní učitelka Rudolfová a pan učitel Tůma, kteří dětem představili
historický vývoj a události týkající se daného období, ale zabývali se také dalšími důležitými otázkami, například co
pro nás znamená svoboda, jaké je dnešní chápání vzniku československého státu, co pro děti vůbec představuje
být Čechem, co si vybaví pod pojmem vlastenectví, národ, nebo jaká nebezpečí a úskalí přináší jiné formy vlády,
uvést můžeme totalitární formy, extremistické tendence a mnoho jiných příkladů.
V tomto duchu následně probíhala jedna část programu, která byla zakončena závěrečnou diskuzí a různými
formami dotazníků, které žáci měli možnost vyplnit. Po této části byl dětem promítán dokumentární film z historie
komunistického režimu u nás, zobrazující především události únorového převratu v roce 1948 a sovětskou invazi
do ČSSR v roce 1968. Děti si na těchto příkladech uvědomily, jaká rizika se objevovala v tehdejší společnosti a co
vedlo k nastolení totalitní moci v našem státě. O to zarážející pro ně poté bylo zjištění, že se tehdejší doba
přinejmenším té naší v různých ohledech podobá, a že není vyloučeno, že se podobné události mohou kdykoli
opakovat. Dopad této části na děti byl hluboký a určitě mnohé vedl k dalšímu zamyšlení. Pod řízenou diskuzí ze
strany pedagogů měli žáci možnost dále své myšlenky rozvíjet a informovat se o dalších zásadních faktech,
vztahujících se k této problematice. V neposlední řadě byly děti také zapojeny do interaktivní výuky, která byla
založena na přiblížení zásadních událostí a života významných osobností.
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Druhá část byla věnována státním symbolům a tradicím, které charakterizují naši zemi a vztahují se k české
státnosti. Významným prvkem zde byla ukázka staré československé vlajky používané v letech 1918 – 1920 a poté
vlajky současné. Učitelé dětem názorně ukázali, jak by se mělo správně s těmito státními symboly zacházet a
některé zásadní úkony. Jednalo se zejména o správné skládání státní vlajky, její nošení a vyvěšování. Všechny tyto
činnosti mají svá specifická pravidla, která se nesmí porušit. Například se vlajka nesmí za žádných okolností nikdy
dotknout země, taková by se měla následně spálit, neboť se zde jedná o hanobení státu a její další užívání je
nepřípustné. Děti se ovšem dozvěděly i mnoho dalších zajímavostí o vývoji vlajek a státních ceremoniálů, ale
zejména o tom, že není samozřejmostí, aby každý národ měl to, co se podařilo právě nám Čechům – mít svůj vlastní
stát.
Projekt staleté kořeny, pořádaný na naší škole byl zcela jistě pro žáky velmi přínosným a poučným prvkem, který
obohatil všechny účastníky cennými informacemi a snad i ukázal dobu dávno minulou z jiného, než z klasického
úhlu pohledu, z úhlu který není jen strohým výčtem dat a událostí. Ale poskytuje dnešnímu posluchači zábavnou a
přitažlivou formou vědomosti o životě a době, v níž žili naši předkové, a okolnostech, jež vedly ke vzniku
samostatného československého státu. Pevně doufám, že projektový den splnil svůj hlavní cíl, přiblížit všem
zájemcům minulost našeho národa, na kterou můžeme být právem hrdi, a ukázal, že snad i v dnešní době nejsou
vlast, nebo národ jen prázdnými slovy, které pro nás nic neznamenají, ale že jsou mezi námi lidé, kteří si těchto
hodnot stále váží a snad tomu bude tak i do budoucna.
Mgr. Jiří Tůma

Okresní kolo ve florbale mezi školami
Na konci měsíce listopadu se chlapci z druhého stupně naší ZŠ zúčastnili postupně dvou florbalových turnajů
v Rakovníku. Z celého našeho okresu se sjelo 13 týmů z jednotlivých základních škol, aby poměřilo své síly v tomto
velmi oblíbeném sportu.
25. 11. nastoupili k utkáním chlapci 8. a 9. tříd. Týmu ve složení: Matěj Průcha, Matyáš Novotný, Honza Zlatohlavý,
Pavel Blacký, Aleš Fišer, Petr Král, Míša Marek, Zbyněk Nácal se velice dařilo, a v konečném pořadí se umístil na 5.
místě.
Florbal je kolektivní hra, kde samozřejmě záleží na každém hráči a na výkonu každého jednotlivce, ale ráda bych
„vypíchla“ výkon Matěje Průchy a Honzy Zlatohlavého. Tito chlapci se ve svém volném čase věnují nebo věnovali
hokeji, a je to na jejich výkonu velmi znát. S chlapci jsme byli v telefonickém spojení, a tak i nehrající spolužáci a
učitelé mohli s kluky sdílet jejich pocity a euforii z několika vítězných utkání.
27. 11. se vydalo, pokud možno, výkon starších spolužáků zopakovat nebo alespoň napodobit družstvo mladších
chlapců (6., 7. třída). I tady kluci zabojovali a povedlo se jim dva zápasy vyhrát a skončili tak na desátém místě.
Naši školu reprezentoval: Míša Marek, Kuba Zaspal, Zbyněk Nácal, Jonáš Kožíšek, Ondra Hort, Jirka Šourek, Tomáš
Tintěra Dan Fišer. Všichni chlapci si zaslouží velký dík za skvělou reprezentaci a věřím, že si do života odnesou
pěkný zážitek ze sportovní akce.
K. Lauberová

Přehled plánovaných akcí na měsíc prosinec ZŠ a MŠ Čistá
5.12.
4.12.

11.12.
11.12.
12.12.
12.12.
12.12.
21.12.
21.12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO MŠ A ZŠ
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO RODIČE A DĚTI V ZŠ
předvánoční tvoření, žáci I. stupeň + rodiče
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO RODIČE V MŠ
třída RYBIČKY, od 16:00 hodin v MŠ
DIVADLO ALFA PLZEŇ
představení „Kde domov můj“, pro 6. – 9. ročník ZŠ
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO RODIČE V MŠ
třída ŽABIČKY, od 16:00 hodin v MŠ
VÁNOČNÍ KAPR
přírodovědná soutěž Rakovník, pro 5. – 9. ročník ZŠ
SOUTĚŽ V ARANŽOVÁNÍ, VÁNOČNÍ DEKORACE
ISŠ Jesenice, pro 6. – 9. ročník
PROJEKT VÁNOCE
1. – 9. ročník ZŠ
VÁNOČNÍ TURNAJ – STOLNÍ TENIS
turnaj pro žáky ZŠ ve spolupráci s TJ Čistá, od 13:00 hodin
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Ing. Marie Kruntová
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1903 spolek Havlíček.
Všeodborový
vzdělávací
a
podporující spolek Havlíček byl
v Čisté založen v roce 1903. Jeho
činnost byla zaměřena na
pořádání přednášek, slavností,
divadelních her, zábav apod. Řád
tohoto spolku byl schválen roku
1909. Později si pak spolek zřizuje
jeviště, kde členové dramatického
odboru sehráli 2-3 divadelní
představení ročně.
V průběhu let nastává napětí,
které se postupně stupňuje mezi
spolkem
Havlíček
a
členy
divadelního spolku, zvláště pak
z důvodu půjčování jeviště se vším
příslušenstvím a také přecházením
členů z jednoho spolku do
druhého. Když pak v roce 1938
nastává v dramatickém odboru
spolku Havlíček krize, a to hlavně
úmrtím a odchodem některých
členů z Čisté, začíná se uvažovat o
sloučení se Spolkem divadelních
ochotníků.
Po různých jednáních pak na
společné schůzi obou spolků,
předložil
Spolek
divadelních
ochotníků podmínky, za kterých by
bylo možné spojení se spolkem
Havlíček. Ty se pak členům spolku
Havlíček zdály příliš tvrdé,
považovali toto za ultimatum a
ponižující pro jejich spolek.
Teprve v roce 1947 na valné
hromadě
Spolku
divadelních
ochotníků byli dne 21.května
přijati
všichni
členové
dramatického odboru spolku
Havlíček a takto spojený celek
obou spolků, nesl od tohoto data
název,
Spolek
divadelních
ochotníků Tyl v Čisté.
1904 požár.
8.září uhodil blesk do jilmového
stromu v č.143, přeskočil na
doškové stáje spojené s obydlím,
které shořelo i s se sousedními
budovami č.142 a 143. Následkem
prudkého deště shořely pouze
tyto budovy a oheň se dále nešířil.
1904 kamenný kříž.

Nedaleko šípského lesa, na polní
cestě pod Vidomí byl postaven
v roce 1904 u pole Františka a
Marie Bobisudových
kamenný
kříž. O jeho postavení se
jmenovaná nejvíce zasloužila.
1906
Okrašlovací spolek.
Byl založen v roce 1906 a díky
prozíravému a pečlivému vedení
tohoto spolku se stala Čistá
upravenější, výstavnější a vzhled
městečka se neustále zlepšoval.
Tak například: kromě regulace
potoka protékající městečkem,
byla věnována pozornost úpravě
nezastavěných ploch, výsadbou
trávníků, stromů a okrasných
křovin. Václavské náměstí nad
silnicí bylo upraveno terasovitě a
osázeno hustou řadou šeříků, ale i
řadou vlašských ořechů. Podobně
byl upraven prostor kolem kostela,
na místě dřívějšího hřbitova a svah
před školní budovou. Dne
27.dubna 1907 při stromkové
slavnosti vysázeli žáci obecní školy
za pomoci Okrašlovacího spolku
27 stromků – lip na Karlově
náměstí a dali tak základ novému
parku. V roce 1913 byla nákladem
spolku
a
pomoci
různých
příspěvků upravena část rokle Na
Pavízkách. Za dobu existence
tohoto spolku vykonali jeho
členové velké množství záslužné a
potřebné práce pro vzhled našeho
místa.
1907
trh.
Za účelem povznesení výročních
trhů na prodej dobytka, bylo
rozhodnuto, uspořádat výstavní
trh, jehož patronát a financování
by převzala městská rada. Trh,
který se konal 10.června se vydařil,
ale výsledek dalších trhů pak byl
nepatrný.
Týdenní
trhy
na
veškeré
zemědělské produkty byly na přání
obyvatelstva přeloženy z pondělí
na středu. První se uskutečnil
9.října a skutečně přivábil mnoho
prodávajících a kupujících. Další
trhy se konaly 16.října, 23.října,
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13.listopadu a poslední v roce se
konal 20.listopadu.
1907
pivovar.
Od právovárečníků převzalo město
pivovar pod svoji správu. V tomto
roce se v pivovaru vaří téměř 2000
hl piva.
1908
stávka.
6.dubna zahájili zdejší obuvničtí
dělníci v počtu 35 stávku, žádajíce
zvýšení denní mzdy z 1,60-1,80
K na 2,60 K od páru vysokých bot.
Při drahotě životních potřeb a
namáhavé
práci
byl
tento
požadavek oprávněný. Z této
stávky si snad vzali ponaučení i
páni mistři obuvničtí, kteří
zhotovené boty, za mnohdy
nepatrný peníz překupníkům
v německých městech prodávali.
1909 Družstvo obuvníků.
Kolem roku 1909 se spolčilo
několik obuvnických mistrů a
vytvořilo družstvo. Také dělníci
obuvničtí
vytvořili
družstvo.
Družstva prosperovala dobře až do
1.světové války, kdy z důvodu
odvodu několika členů na vojnu a
také nedostatku kůží, přivedlo
družstva do likvidace.
1910
trhy.
Ve snaze povznést dobytčí trhy
bylo
rozhodnuto
rozeslat
oznámení, že 6.června je v Čisté
dobytčí trh a že každý z venkova
přivedený kus bude odměněn
poukázkou na l litr piva.
V tomto roce byly vysázeny topoly
u nádraží.
1910
obyvatelstvo.
Podle
sčítání
obyvatelstva
z 31.prosince 1910 žije v Čisté
1611 obyvatel. Je to po Kralovicích
a Kožlanech třetí největší počet
obyvatel
v celém
politickém
okresu Kralovice.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Advent a Vánoce

Rok se s rokem sešel a znovu jsme vstoupili do období Adventu a
nezadržitelně spějeme vstříc vánočním svátkům. Pro toto krásné období Adventu a Vánoc jsou klíčová slova:
očekávání a obdarování. Očekávání i obdarování patří k základní výbavě nitra člověka a ke vztahování se
člověka ke světu a k lidem. Zároveň jde o skutečnosti, které jsou v našem prožívání světa dnes a tady poněkud
v pozadí. Nejen, že řada lidí má dojem, že vlastně nemá – kromě víkendu a svátečních dnů, na které se těší –
co očekávat. Ale v kultuře, která zejména ve sféře obstarávání a potřeby nabízí všechno a hned, je delší
očekáváníjaksi mimo hru. Je možné, že to také souvisí s naším městským životem, odtrženým od přírody.
V přírodě přichází všechno svým časem, musíme čekat, až stromy rozkvetou, až ovoce dozraje, ale nemůžeme
si to poručit teď a hned. Jenže mnohé v našem prostředí si můžeme bez čekání na čas zralosti koupit hned:
jahody, švestky, cokoliv kdykoliv. A právě období Adventu je příležitostí prožít očekávání, očekávání něčeho
krásného, co teprve přijde, očekávání nejkrásnějších svátků v roce, kdy si býváme jako lidé tak nějak nejblíže.
Zkusme prožít Advent jako období, kdy se ve ztišení připravujeme na přijetí obdarování a kdy se také
připravujeme obdarovat druhé.
Druhé důležité slovo jetedy obdarování. Naplnění obdarováním. S určitou nadsázkou můžeme říci, že
žijeme ve světě, který je sice bohatý, ale který nám nic nedaruje. Kde je třeba tvrdě pracovat, jít za svým a to,
na čem člověku záleží, získat. Je to zvláštní existence, sice bohatá na vlastněné věci a na zážitky, ale mnohdy
chudá na očekávání a radost z daru. Snad také proto se mnozí tak snažíme o Vánocích opatřit dárky, darovat
něco, přijmout dar. Je to jakési legitimní vykročení ze světa „tvrdých loktů“ do světa laskavých vztahů.
Skutečné obdarování není „něco za něco“, ale „něco za nic“, z lásky a dobroty. A obdarovat v pravém smyslu
znamená, že dávám ze svého, že když něco dám, budu mít také něčeho o něco méně. A že mne to nemrzí.
Obdarování nemá být „kupování si něčí přízně“ neboli kalkulování s nějakým vlastním ziskem. Pokud se
v tomto všem jaksi cvičíme aspoň jednou za rok, o Vánocích, není to marné.
My křesťané slavíme o Vánocích velké obdarování – Bůh se nám v Betlémě dává, stává se jedním z nás,
konkrétním člověkem: Ježíšem z Nazareta zvaným Kristus. Neviditelný, nepostižitelný a skrytý Bůh se stává
viditelným, abychom se jím mohli nechat dovést k plné hloubce života. A protože jsme byli takto velkoryse
obdarováni Bohem, chceme také my obdarovávat druhé. To je základní smysl křesťanských Vánoc.
Přejeme krásné prožití adventního očekávání a požehnané a šťastné Vánoce a srdečně Vás zveme na celý
program vánoc v čisteckém kostele sv. Václava.
Za Římskokatolickou farnost Kralovice
P. Milan Geiger
_______________________________________________________________________________________

Hledáme zpěváky
„Pěvecký soubor Václav“
shání zpěváky – tenory.
Informace na tel. čísle
773 647 735 sbormistr.
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Tělovýchovná
jednota Čistá
z.s. děkuje za
spolupráci obci
Čistá, SDH Čistá
a dalším
organizacím a
firmám
v letošním roce
a přeje všem
svým
příznivcům
hezké vánoční
svátky a
úspěšný vstup
do nového roku
2019
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________________________________________________________________________________________

NÁVRH USNESENÍ k zápisu č. 1
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čistá konaného dne 1. listopadu 2018
ZO schvaluje:
- navržený program ustavujícího zasedání
- zvolení jednoho místostarosty
- veřejný způsob volby starosty a místostarosty
ZO určuje:
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn
ZO volí:
- starostou obce Blanku Čebišovou
- místostarostou obce Mgr. Kateřinu Lauberovou
- předsedou finančního výboru Jiřího Votroubka
- předsedou kontrolního výboru Vlastimila Schuha
ZO odkládá:
- volbu členů finančního a kontrolního výboru
ZO zřizuje:
- finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
[7]
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ZO stanoví:
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva ve výši 700,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a
v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 6.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce místostarosty
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 1.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy
výboru
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva ve výši 700,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
- v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
nejvyšší odměna.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. 12. 2018 od 16:30h
Adventní koncert ve Břežanech
Břežany – kostel sv. Markéty
(z Čisté bude vypraven autobus v 16h)

KULTURNÍ PŘEHLED

8. 12. 2018 od 20:30h
Poutníci – téměř vánoční koncert
Jesenice – hudební klub Truhlárna
12. 12. 2018 od 18:00h
Česko zpívá koledy
Čistá – u vánočního stromečku
15. 12. 2018 od 17:00h
Adventní koncert
Kozojedy – kostel sv. Mikuláše
15. 12. 2018 od 18:00h
Česká mše vánoční – ZUŠ Kralovice
Mariánská Týnice – muzeum

Zde může být i Váš plakát, pokud
ho doručíte do 25. dne v měsíci
před dalším číslem zpravodaje.
Stejně tak rádi zveřejníme i další
pozvánky, články a názory.
Zaslání podkladů elektronicky
samozřejmě preferujeme.

15. 12. 2018 od 20:00h
Poslední leč Břežany – Hostinec
20. 12. 2018 od 20:00h
Adventní koncert
Kralovice – kostel sv. Petra a Pavla
21. 12. 2018 od 15:00h
Vánoční koncert Pražské mobilní zvonkohry
Plasy – Centrum stavitelského dědictví
24. 12. 2018 od 15:00h
Vánoční zpívání s dětmi

Čistá – kostel sv. Václava

24. 12. 2018 od 23:00h
„Půlnoční vánoční divadlo“

Čistá – kostel sv. Václava

26. 12. 2018 od 17:00h
Vánoční koncert – soubor Václav

Čistá – kostel sv. Václava

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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