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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
začátek nového roku je obdobím ohlédnutí a bilancování, ale také časem
nových plánů, předsevzetí a velkých očekávání. Zároveň ale, po loňských
zkušenostech s koronavirovou epidemií a v současné ekonomické krizi se jistě
všichni obáváme, co nám rok 2022 přinese a jaký bude. Uplynulý rok byl po
všech stránkách velmi náročný, ale myslím si, že jsme ho zvládli dobře. Prožili
jsme další rok s epidemií koronaviru a učili jsme se žít za podmínek různých
opatření a nařízení. Nebylo to vždy jednoduché, ale díky vaší zodpovědnosti
jsme to zvládli. Rok 2021 přinesl řadu pozitivních zpráv o našich lidech a naší
společnosti. Potvrdilo se, že jsme schopni se semknout, pomáhat si a
obdarovat druhé. Jako příklad bych ráda uvedla pomoc našich hasičů a občanů
v tornádem zasažené obci Stebno, finanční pomoc obcím na Moravě a
v neposlední řadě pomoc členů výjezdové jednotky naší obce na covid
oddělení v nemocnici na Kladně. Za to vše vám patří moje poděkování.
Loňská složitá epidemická situace nebyla jednoduchá ani pro naší školu, výuka
probíhala převážně distanční a kombinovanou výukou. Jsem ráda, že díky
zodpovědnému a profesionálnímu přístupu paní ředitelky, pedagogů a
zodpovědnosti žáků a rodičů se vše zvládlo a stále zvládá na jedničku. A i v této
těžké situaci se nám podařilo v letních měsících ve škole dokončit třetí etapu
rekonstrukce kmenových učeben.
Protikoronavirová opatření tvrdě dopadla i na podnikání, zejména na obchody
a restaurace. Věřím, že se situace obrátí k lepšímu a už se nebudou muset
provozovny a obchody omezovat, či zavírat.
I když byl rok 2021 náročný a protkán samými omezeními a opatřeními, tak
jsme se v Čisté nezalekli a za dodržení všech platných opatření to v naší obci
žilo, konalo se nespočet různých a krásných akcí, ať sportovních, dětských,
společenských, tradičních i netradičních. Všem spolkům a organizátorům patří
veliké poděkování a věřím, že to v Čisté bude žít dál i v roce 2022 za dodržení
všeho co nás čeká.
To platí i o investicích a projektech obce. V loňském roce byla započata stavba
splaškové kanalizace a ČOV a bude pokračovat i celý rok 2022. Je to velká a
náročná akce pro celou obec, ale potřebná a nutná pro všechny. Zároveň se
připravují další projekty a projektové záměry.

Z HISTORIE
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
FOTOSOUTĚŽ
USNESENÍ ZO

OÚ Čistá
Úřední hodiny: omezený režim
Pondělí 8:30 - 11:30, 12:30 - 17
Úterý
Středa 8:30 - 11:30, 12:30 - 17
Čtvrtek
Pátek
________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 – 17
Sobota 9 – 11
(pouze v určené soboty)
__________________________
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:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
13 – 16
Pátek
8 – 12

Loňský rok přinesl i špatnou zprávu, došlo ke zrušení spojů na trati Rakovník – Kralovice. Celý rok jsem se společně
s dalšími lidmi snažila přesvědčit zástupce Středočeského kraje zachovat provoz na této trati. Proběhlo nespočet
jednání na úrovni obcí, krajů i ministerstva dopravy, ale závěr Středočeského kraje byl nekompromisní. Boji za
zachování spojů na této trati jsem věnovala hodně času a úsilí. Přesto od neděle 12. prosince 2021 už nevyjel žádný
vlak. Na této trati budou jezdit vlaky již pouze o víkendech v době letního času. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
mne podporovali a dál podporují nebo bojují se mnou, protože budeme za obnovu každodenních spojů dále
usilovat.
Vážení a milí spoluobčané, moc bych si přála, abychom si do nového roku 2022 přenesli jen to dobré, sílu a
pospolitost, naději a vytrvalost, schopnost i nadále pomáhat druhým radovat se z maličkostí. A také umění
přizpůsobit se situaci a obrátit ji v něco nového a dobrého pro každého z nás. A já pevně věřím, že jsou to vlastnosti
bez pochyby vlastní každému z nás. Přeji Vám, abyste nikdy nezapomínali na to, že ač se to někdy nezdá, síla
překonat i tu zdánlivě nejhorší a nejtěžší životní situaci, je v každém z nás.
Vaše starostka
__________________________________________________________________________________________

Podrobněji o odpadech na rok 2022:

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Schválený poplatek na osobu, resp. nemovitost činí stále 800,- Kč.
Frekvence vývozů pro domácnosti zůstává stejná
1 – 2 osoby ……….. 1x měsíčně, popř. 1x 14 dní (liché týdny)
2 osoby ……………. 1x 14 dní
3 osoby ……………. kombinovaný svoz (1.5.-30.10. … 1x 14 dní a 1.11.-30.4. … 1x týdně)
4 – 5 osob …………. 1x týdně
6 a více osob ……… 1x týdně + 1x 14 dní

Změny:
Chataři a chalupáři si od 1. ledna 2022 znovu pořídí 120 l odpadní nádoby. Za poplatek ve výši 800,- Kč obdrží 6 ks
jednorázových známek (vývoz v liché týdny). V případě potřeby je možné jednorázové známky na obecním úřadě
dokoupit. Stanovenou frekvenci vývozů jak pro trvale žijící osoby, tak pro chalupáře je rovněž možné si upravit podle
vlastní potřeby a doplatit vyhovující svoz.
Budou podchyceni všichni drobní podnikatelé, kteří by, podle zákona, měli mít uzavřenu smlouvu na likvidaci odpadu
z podnikání přímo se svozovou firmou. Obec z kapacitních důvodů nemá ve své obecně závazné vyhlášce schválenu
možnost uzavření smlouvy na likvidaci odpadu s podnikateli.
Nově odsouhlasené obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
a č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

Komunální odpad z domácností
Víte co patří do směsného komunálního odpadu
– tedy do Vaší černé popelnice:
- zbytky masa, ryb, uzenin, kosti, skořápky
- sáčky z vysavačů s vysátým obsahem
- trus zvířat
- znečištěný papír, obaly od másla, voskovaný papír, účtenky-termopapír, časopisy na křídovém papíru, fotografie
- mastné a znečištěné obaly od potravin, sáčky od polévek, koření a kávy
- tuby od zubní pasty, zbytky kosmetiky, řasenky, malá zrcátka
- molitan (malé výplňové kousky)
- víčka od zavařovacích sklenic
- běžné žárovky (nikoli úsporné zářivky a výbojky)
- popel (nikdy ne žhavý)
- použité čistící utěrky a různé houbičky
- hygienické artikly, vata, vatové tyčinky, papírové kapesníky, jednorázové pleny
- keramika
- silně znečištěné nebo ne zcela vyprázdněné obaly
- bakelit, celofán, guma, juta, krabičky od cigaret

Nepatří sem:
bioodpad (tedy ani zbytky ze zeleniny a ovoce), papír, lepenka, kovy, skleněné láhve, plasty, CD/DVD, odpady obsahující
škodlivé látky (barvy, laky, rozpouštědla, chemikálie, léky), stará elektronika, úsporné zářivky a výbojky, velkoobjemový
odpad, dřevo, korek, stavební odpad.
Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost poplatku za vodné a stočné a ještě stále evidujeme hodně plateb
neuhrazených.

Barevné kontejnery na tříděný odpad
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech. Nově i krabice tetrapack.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s
tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem
také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení
sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku, pak
sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením
do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem
ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Sběrný dvůr
Uložit do sběrného dvora lze jen omezené množství odpadu! Stanovené množství odpadu je vyvěšeno ve vývěsce
sběrného dvora. Při ukládání odpadu se musí všichni, kdo sběrný dvůr využijí (i trvale přihlášení v obci), prokázat obsluze
dokladem o úhradě odpadu na konkrétní rok a zároveň občanským průkazem (identifikace). Zapsané množství a druh
uloženého odpadu občan potvrdí svým podpisem v knize.

Likvidace pozůstalosti, vyklizení bytu – domu
Tuto službu si občané zajišťují objednáním přistavení kontejneru přímo od firmy:
Marius Pedersen a.s., provozovna Kralovice, tel. 493 647 106, 602 333 233.
Podnikatelské subjekty řeší likvidaci odpadu z podnikání smlouvou přímo s firmou, zabývající se likvidací odpadu. Tyto
smlouvy budeme průběžně kontrolovat, stejně tak odevzdané množství odpadu.

Provozní doba sběrného dvora v lednu 2022
Středa 16:00 - 17:00 (každý týden), sobota 9:00 - 11:00 (pouze v určené soboty) → 8. a 22. ledna 2022
__________________________________________________________________________________________________

DOŠLO DO REDAKCE

Můj silvestrovský příběh

Když se řekne Silvestr, tak si každý představí oslavu nového
roku, plno zábavy, kamarády a přátele, dobré jídlo a pití, hudbu, tanec a také petardy a ohňostroje. Letošní silvestr jsme
se s přítelem rozhodli, že zůstaneme v klidu domova. Ani jsem letos nemusela mít obavy a strach, co náš pes bude dělat
na petardy, protože nám na podzim umřel. Říkala jsem si, to bude klidný večer, podíváme se na hudební pořad
v televizi, něco dobrého si dáme a o půlnoci si půjdeme popřát se sousedy před dům. Již kolem 20. hodiny všude v okolí
bouchali petardy, říkala jsem si, snad to ještě na chvíli přestane ….., ale je Silvestr, tak ať se lidé baví. Večer utíkal a ve
23.29 hodin mi zvoní telefon. Kdo mi může volat? Co se zase stalo? Zvednu telefon a slyším, tady Policie České republiky,
paní starostko na vaše území do chatové oblasti Strhaná se zaběhl pes, velký černý ovčák, a vnikl do chaty, ze které
nechtěl dobrovolně odejít a když se ho majitel pokoušel dostat ven, tak ho pokousal. Jede tam záchranka a potřebujeme
zjistit čí je to pes a psa nějak dostat z chaty. Pes je vystresovaný zalezlý pod stolem a za žádnou cenu ani za jídlo nechce
z chaty pryč. Polilo mě horko. A co teď? Jelikož jsem si dala skleničku vína, tak jsem nemohla sednout do auta a jet tam.
Začal maratón telefonování, zpráv a zjišťování …., vzbudila jsem snad půlku Všesulova i Čisté. Policie dostala tip, že by se
mělo jednat o psa ze Všesulova, tak jsem měla radost, že se vše vyřeší a půlnoc proběhne tak, jak jsme si naplánovali.
Mýlila jsem se. Ve 23.59 opět telefon. Všichni psi ve Všesulově jsou doma u majitelů, slyším v telefonu. A co teď? Obec
má smlouvu s útulkem v Rakovníku, odchytová služba je až na Kladně, radila jsem se s policisty na telefonu. Byli velice
hodní a tak jako já docela bezradní, co s tak velkým a hlavně vystrašeným psem. Mezitím jsem stačila rozeslat fotografie
psa a ozval se mi syn a dal mi typ na majitele z Čisté. Tak opět několik telefonů a nakonec „bingo“, máme majitele, který
v poklidu spal a myslel si, že pes je na zahradě u boudy. Nebyl, pes už nevydržel celovečerní petardy, hluk a záblesky a
utrhl se, přeskočil vysoký plot a utíkal 4 km přes pole a koleje do Strhané a jak uviděl otevřené dveře do chaty, tak tam
šupnul pod stůl a řekl si, už mě nikam nedostanete. Chudák pes a nejen on.
Příběh má šťastný konec, policisti zajeli do Čisté pro majitele, odvezli ho pro psa a společně je zase odvezli domů.
A poučení pro všechny na příští rok. Než začnete odpalovat petardy, vzpomeňte si na všechny pejsky a na toho z mého
příběhu. Stojí to vůbec za to?
Blanka Čebišová

„Poděkování“
Chtěla bych poděkovat těm, kteří si o vánočních svátcích nechali tříděný odpad doma do doby, než byly vyvezeny
kontejnery. Bohužel opět bylo víc těch druhých, takže o Štědrý den byla Nádražní ulice plná létajících plastů z
roztrhaného černého pytle hozeného vedle kontejnerů. O plném papíru nesešlapaných krabic nemluvě. Už vážně nevím,
jak tohle komentovat, abych ušetřila sprostá slova. Mohli byste se Vy, kterých se týká „bohužel“, konečně nad sebou
zamyslet a chovat se jako rozumní a slušní lidé, kteří berou ohled na ostatní.
Jana Valigurčinová

Vánoční turnaj žáků ZŠ a MŠ Čistá ve stolním tenise
Každý rok v předvánočním čase pořádá TJ Čistá (oddíl stolního tenisu) společně se zájmovým kroužkem stolního tenisu
při ZŠ a MŠ Čistá turnaj pro žáky školy, kteří mají rádi stolní tenis a ve svém volném čase se mu věnují. 21. prosince 2021
ve 13 hodin sportovci nastoupili v tělocvičně k slavnostnímu zahájení turnaje. Úvodním slovem je přivítala paní ředitelka
a popřála žákům mnoho zdaru a vyzdvihla význam a důležitost sportování. Do tělocvičny přišlo změřit své síly 23 žáků ve
věkovém rozmezí 8 – 15 let. Ve čtyřech kategoriích zápolili o diplomy, medaile, věcné ceny a sladké odměny.
Nejúspěšnějšími stolními tenisty v jednotlivých kategoriích se stali:
3. třída – Matouš Váhala, Jakub Vopat, Marie Anna Průchová
4. – 5. třída - Vojta Porner, Vojta Štětina, Jan Průcha
6. – 7. třída - Ema Marie Novotná, Slavěna Razýmová, James Reed
8. – 9. třída - Petr Kašpar, Daniel Fišer, Jiří Šourek
Svými výkony, zaujetím pro hru a fair play chováním udělali velkou
radost organizátorům turnaje, kteří se již nyní těší na příští ročník.
Václav Bezstarosti, Kateřina Lauberová

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Vánočního turnaje konaného dne 18. 12. 2021 se zúčastnilo
celkem 16 hráčů.
Nejprve se utkali ve dvou osmičlenných skupinách a potom se již
hrálo o vítězství vyřazovacím systémem.
Konečné pořadí: 1. Lepka Martin ml.
2. Kadavý Václav
3. Bezstarosti Václav
4. Lepka Martin st.
5. Bedenková Lucie
Oddíl stolního tenisu TJ Čistá by rád poděkoval obecnímu úřadu za poskytnutí financí z dotačního programu, díky
němuž mohla být akce uspořádána.
Václav Bezstarosti, TJ Čistá oddíl stolního tenisu
_____________________________________________________

TO JE ŠPATNĚ
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To je špatně
Černá skládka v
Komenského
ulici směrem na
Břežany.
Připadá vám, že
s tím
stále
otravujeme?
Nebojte
se
napomínat ty,
kteří
takové
věci dělají.

SDÍLÍME OVĚŘENÉ

Nová rubrika bude přinášet příležitostně texty, u kterých bude
ověřen původ a autenticita.

Apel ředitele nemocnice v Rakovníku 25. 11. 2021
Vážení spoluobčané,
tzv. 5. vlna epidemie Covid je v plném proudu. Morava je zasažena mnohem více a je jen otázkou času, kdy se počty
nakažených a hospitalizovaných zvýší i v Čechách. Nemá smysl diskutovat, co se v minulosti mohlo, mělo a tak.
Pokud nechceme, aby se i nemocnice v Rakovníku dostala na hranici kapacitních možností, je nejvyšší čas, upravit své chování
s cílem snížit přenos nákazy, bez ohledu na to, zda-li vláda problematiku řeší dostatečně či nedostatečně.
SARS-Cov2 je virové respirační onemocnění, které se přenáší kontakty mezi lidmi. Logika věci proto jasně říká, že omezení
kontaktů mezi lidmi spolu s dodržováním univerzálních protiepidemických pravidel (roušky, rozestupy, hygiena rukou)
jednoznačně snižuje počty přenosů nákazy. Jak jinak omezit kontakty mezi lidmi, než že se po potřebnou dobu nebudeme
scházet nad míru nezbytně nutnou k zajištění životních potřeb, chodu domácnosti a firem. A to můžeme udělat i bez toho, aby
někdo shůry něco nařizoval.
Debaty, o tom, zda-li kulturní či jiné hromadné akce ještě s 500 diváky ano, ale s tisícem už ne, jsou v této situaci zavádějící a
hloupé. Dočasné hraní hokeje bez diváků nikoho na životě neohrožuje, plné tribuny ano. Je také jednoznačné, že očkování
snižuje těžký průběh onemocnění a tím i úmrtnost. Samozřejmě, že přirozená imunita po prodělaném onemocnění, případně
zvýšená posilovací dávkou očkování, je nejlepší možná. Riziko těžkého onemocnění či úmrtí je ale bez očkování nesrovnatelně
vyšší a já osobně takové riziko podstoupit nechci. V případě potřeby zdravotní péče také logika věci říká, že pacient s příznaky
onemocnění by měl nejprve vzdáleně kontaktovat svého lékaře a domluvit se na dalším postupu. Nikoliv jít do čekárny a
zvyšovat významně riziko pro ostatní, včetně zdravotníků. Nemocný zdravotník moc péče neposkytne a zátěž se tak jen
přenese na ostatní, kteří jsou schopni a ochotni péči poskytovat.
Naše společnost významně akcentuje svobody jednotlivců. Mnozí z nás ale zapomínají, že jejich svoboda nemůže ohrožovat
svobodu jiných, což se v případě virové nákazy snadno stane. A že svoboda volby by měla být nedílně spojená s odpovědností.
Je diskuse o spoluúčasti na nákladech za léčbu koronavirového onemocnění v případě svobodného práva odmítnout bezplatné
očkování skutečně na hranici se šikanou? Musí být solidarita v rámci zdravotního pojištění nutně i plnou solidaritou s těmi,
kteří svobodně nevyužili možnosti, které nabízí moderní medicína?
Zdravotnictví řeší nyní především dopady epidemické situace a na lůžkových odděleních s 2-3 týdenním prodlením.
Nemocnice Rakovník v předchozích vlnách poskytla péči všem, kteří ji vyhledali. Za cenu enormního nasazení a vypětí
pracovníků dotčených oddělení. Nyní opět navýšila odběrové a testovací kapacity a očkování až na 7 dní v týdnů. Další
zvyšování již není možné pro nedostatek personálu. I nyní jsme připraveni poskytovat nemocniční péči všem potřebným.
Nechceme se ale dostat do situace, kdy se kapacity naší i okolních nemocnic naplní a další požadavky na péči přesáhnou
možnosti i fyzické síly personálu. Nechceme se vůbec dostat do situace, kdy s ohledem na limitované kapacity bychom museli
rozhodovat, který pacient má lepší prognózu.
A co také nechceme, je poslouchat výmluvy, proč nebylo možné přijmout nabídku očkování. Takovou informaci k léčbě
nepotřebujeme a i bez ní se budeme starat stejně o očkované či neočkované. Ale vůbec nechceme akceptovat frustraci
některých pacientů či příbuzných, která se nakonec obrátí na jediného dostupného a tím je zdravotnický personál. I
zdravotníci mají svobodu volby, třeba zda-li pracovat v nemocnici či ve zdravotnictví vůbec.
Prosím všechny spoluobčany, abychom změnili své chování dříve, než se dostaneme do situace kapacitního zahlcení nemocnic
i v naší části republiky.
Neočekávejme, že nová vláda za nás problém vyřeší, problém není mimo nás, nezůstává přede dveřmi, ale je stále mezi námi.
Žádné zázračné řešení neexistuje, na prvním místě bude vždy odpovědné chování každého z nás. Vezměme proto rozum do
hrsti, chovejme se odpovědně, solidárně k ostatním a lidsky navzájem.
MUDr. Tomáš Jedlička, ředitel nemocnice Rakovník

V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1902-2012, tedy končící dvojkou.

Z HISTORIE

1902
V tomto roce Thomas Alva Edison patentoval elektromobil. Georges Méliés uvedl první film s příběhem a speciálními
efekty Cesta na Měsíc. Byla zprovozněna vlaková Transsibiřská magistrála. V Berlíně bylo otevřeno metro. V tomto roce
se narodili například kapelník Jaromír Vejvoda, autor „hitu“ Škoda lásky, režisér Martin Frič, kněz Josef Toufar, později
umučený komunisty, herci Stanislav Neumann a Václav Trégl, malířka Toyen, herečka Olga Scheinpflugová, manželka
Karla Čapka, psycholog Carl Rogers a Erik Erikson, spisovatel John Steinbeck. Naopak v tomto roce zemřeli například
cestovatel Emil Holub, zakladatel výroby džín Levi Strauss nebo spisovatel Emile Zola.
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V roce 1672 byl založen
cech
kovářský,
kolářský,
zámečnický a bednářský. Tento
cech byl spojen z několika řemesel
a byli zde též truhláři, hodináři,
cechů z městečka Chýše. Teprve 3.
cechu
stejného
zaměření
klempíři, soustružníci, provazníci a
dubna 1748 byly schváleny a
z Rakovníka. Dne 25. května 1725
svíčkáři. Tento cech převzal
potvrzeny artikule tohoto cechu.
byl schválen a potvrzen tento
artikule, pravidla a stanovy cechu,
V roce 1823 si tento cech pořídil
cech. Prapor tohoto cechu byl
od cechů z městečka Žihle.
cechovní prapor.
zhotoven 4. září 1891.
Privilegie tohoto cechu byly
V roce 1725 byl založen
V roce 1728 byl založen
schváleny 8. března 1672.
cech
cejchmochrstského
cech pekařů, ve kterém byli také
Cechovní prapor byl pořízen v roce
mezulánického a tkalcovského
zastoupeni perníkáři, cukráři a
1854 za 159 zl. 39 kr. Byl uložen
řemesla. Tento cech, ve kterém
kožešníci.
Artikule,
pravidla,
jako ostatní cechovní prapory
byli zastoupeni i soukeníci, jircháři
zákony a stanovy tento cech
v kostele sv. Václava, v kostelní
a kloboučníci, převzal artikule a
převzal od cechu stejného
lavici a byl nesen v průvodu při
stanovy z cechů měst pražských.
zaměření z Rakovníka. Privilegia
různých slavnostech.
Dne 25. března byly schváleny
tohoto cechu byla schválena 25.
V roce 1698 byl založen
privilegie tohoto cechu.
února 1728. Prapor tohoto cechu
cech zednického, tesařského a
Roku 1725 byl také
byl zhotoven 4. září 1891.
kamenického řemesla.
založen
cech
mlynářského
Do tohoto cechu byli přijati též
řemesla,
ve
kterém
byli
Jaroslav Sklenář, kronikář
pokrývači,
sklenáři,
hrnčíři,
zastoupeni také krupaři. Artikule,
/redakčně bez zásahu/
rukavičkáři a uzdaři.
pravidla a zákony tohoto řemesla
Artikule, pravidla, zákony a
v roce 1724 shořely a cech si
stanovy převzal tento cech od
opatřil náhradní. Převzal je od
________________________________________________________________________________________

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE

Za měsíc prosinec byly vybrány tyto fotografie:

1. Zbyněk Coufal
Les na Vrábíkově

2. Věnka Razýmová ml.
Park u školy

FOTOSOUTĚŽ

3. Jiří Čebiš
Obecní úřad Čistá

Na další fotografie za měsíc prosinec i předchozí měsíce se můžete podívat ve fotogalerii obce
na: https://www.cista-obec.cz/fotogalerie/akce-2021-1/
Měsícem prosinec jsme zakončili naši celoroční fotosoutěž. Poslední výherní fotografie za měsíc prosinec už známe a
teď nás čeká práce největší a to určit 3 nejhezčí fotografie z celého roku 2021. Ale to až příště.

Fotografování ale nekončí.

Dál fotografujte zajímavá místa v našich obcích a posílejte členům
kulturního výboru na Whats App, FB nebo na email kulturnivybor.cista@gmail.com. Snímky budou teď již nesoutěžně
umístěny na www stránkách obce a za rok z nich opět vytvoříme nástěnný kalendář. Fotografie mohou posloužit i
k dalšímu využití. Proto choďte na vycházky a fotografujte. Děkujeme.
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Výpis usnesení ze zasedání ZO Čistá č. 31 ze dne 25. listopadu 2021
Návrh usnesení č. 314/21: ZO schvaluje doplněný návrh programu jednání 31. zasedání ZO. Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se 0, USNESENÍ č. 314/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 315/21: ZO schvaluje upravený střednědobý rozpočtový výhled obce
Čistá na období 2021 -2025. Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 315/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č.
316/21: ZO schvaluje Dodatek č. 20 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství s firmou Marius Pedersen, a.s. na
rok 2022 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 20. Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 316/21 BYLO
SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 317/21: ZO schvaluje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ponechat ve výši
800,- Kč. Pro - 7 , Proti – 0, Zdržel se - 1 Mgr. Váhala, USNESENÍ č. 317/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 318/21: ZO vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. Pro 7, Proti – 0, Zdržel se - 1 Mgr. Váhala, USNESENÍ č. 318/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 319/21: ZO vydává Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. Pro - 8 všemi hlasy,
Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 319/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 320/21: ZO schvaluje pronájem části pozemku
parc.č. 1201 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka za účelem provozování mobilního zařízení s občerstvením na VT Zdeslav od 1.1.2022 na dobu
5-ti let za cenu 10.000,- Kč za sezonu pí. K. H., Kladno. Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 320/21 BYLO
SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 321/21: ZO předběžně souhlasí s pronájem části pozemku parc.č. 2714 v k.ú. Čistá u Rakovníka o
rozloze cca 5 běžných metrů za minimální cenu 1.500,- Kč ročně. Pro - 7, Proti – 0, Zdržel se - 1 Mgr. Lauberová, USNESENÍ č.
321/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 322/21: ZO předběžně souhlasí se směnou pozemků parc.č. 447/24 a 447/26 v k.ú.
Nová Ves u Rakovníka za pozemek parc.č. 41 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka a s finančním dorovnáním cen. Pro - 8 všemi hlasy, Proti –
0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 322/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 323/21: ZO schvaluje změnu dodavatele el. energie pro
všechna odběrná místa obce na společnost ČEZ a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Pro - 7, Proti – 0, Zdržel se - 1 J.
Votroubek, USNESENÍ č. 323/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 324/21: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na doplnění
dětského hřiště herními prvky na MMR. Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 324/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh
usnesení č. 325/21: ZO bere na vědomí informaci o přiznání dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu
„Rekonstrukce kmenových učeben ZŠ Čistá“ a pověřuje starostku podpisem Dohody o poskytnutí dotace. Pro - 8 všemi hlasy, Proti
– 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 325/21 BYLO SCHVÁLENO.

Výpis usnesení ze zasedání ZO Čistá č. 32 ze dne 15. prosince 2021
Návrh usnesení č. 326/21: ZO schvaluje návrh programu jednání 32. zasedání ZO. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0,
USNESENÍ č. 326/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 327/21:ZO schvaluje nákup 200 ks revizních šachet včetně nástavců a
poklopů pro majitele nemovitostí za účelem dalšího prodeje za částku cca 800.000,- Kč. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se 0, USNESENÍ č. 327/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 328/21: ZO schvaluje nákup 63 ks betonových výmětových trubek DN
800/2500 na rekonstrukci stávající dešťové kanalizace za částku 103.950,- Kč + doprava. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se 0, USNESENÍ č. 328/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 329/21: ZO schvaluje schodkový rozpočet Obce Čistá na rok 2022 ve
znění dle zveřejněného návrhu rozpočtu s příjmy 50.859.300,- Kč, výdaji 66.369.600,- Kč a schodkem 15.510.300,- Kč. Schodek bude
financován z úvěru u České spořitelny, uzavřeného za tímto účelem v roce 2020. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 329/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 330/21: ZO
schvaluje finanční plán výnosů a nákladů na rok 2022 a střednědobého výhledu plánu výnosů a nákladů na rok 2023-2024
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá ve znění zveřejněného návrhu a je nedílnou součástí tohoto usnesení. Pro - 10 všemi hlasy,
Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 330/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 331/21: ZO schvaluje uzavření smlouvy o
spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi obcí Šípy a obcí Čistá s platností od 1. 1. 2022 za částku 18.000,- Kč ročně a
pověřuje starostku jejím podpisem. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 331/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh
usnesení č. 332/21: ZO schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi obcí Zavidov a obcí Čistá s
platností od 1. 1. 2022 za částku 30.000,- Kč ročně a pověřuje starostku jejím podpisem. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se 0, USNESENÍ č. 332/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 333/21: ZO předběžně souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 2587 v
k.ú. Čistá u Rakovníka o rozloze cca 150 m2. Pro - 1 J. Votroubek, Proti – 7, Zdržel se - 2 Mgr. Lauberová, Mgr. Razýmová,
USNESENÍ č. 333/21 NEBYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 334/21: ZO schvaluje bezúplatné převzetí stavby polní cesty C16 v k.ú.
Čistá u Rakovníka za účetní hodnotu 4.587.657,78 Kč včetně DPH. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 334/21
BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 335/21: ZO schvaluje předložené projektové záměry s plánem realizace v období 2023-2027
pro potřeby MAS Rakovnicko. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 335/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh
usnesení č. 336/21: ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce ve výši dvou měsíčních platů dle § 76 zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, za práci vykonanou nad rámec povinností v oblasti administrace projektů a zajišťování dotací a
práci v souvislosti s koronavirovou krizí. Pro - 2 Mgr. Váhala, p. Schuh, Proti – 0, Zdržel se - 8, USNESENÍ č. 336/21 NEBYLO
SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 337/21:ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce ve výši jednoho a půl měsíčního platu dle
§ 76 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za práci vykonanou nad rámec povinností v oblasti administrace
projektů a zajišťování dotací a práci v souvislosti s koronavirovou krizí. Pro - 7, Proti – 0, Zdržel se - 3 pí. Čebišová, Pešková, Pešek,
USNESENÍ č. 337/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 338/21: ZO schvaluje od 1. 1. 2022 odměnu, která bude vyplacena vždy na
konci roku, zastupitelům s právem oddávat, a to ve výši 500,- Kč za obřad. Pro - 8, Proti – 0, Zdržel se - 2 ing. Coufal, Mgr.
Razýmová, USNESENÍ č. 338/21 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 339/21: ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z
ceny služby ve výši 950,- Kč/t x odevzdané množství separovaného papíru s firmou Marius Pedersen a.s, a pověřuje starostku jejím
podpisem. Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 339/21 BYLO SCHVÁLENO.
Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury ČR E10808; odpovědná redakce: Kulturní výbor ZO Čistá

