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OBEC INFORMUJE
POZVÁNKY
JIŽ PROBĚHLO …

SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
V PLNÉ PŘÍPRAVĚ

SPOLKY A SDRUŽENÍ INFORMUJÍ
PRAVIDELNÉ RUBRIKY
KULTURA

Poděkování našim dobrovolným hasičům
Chtěla bych veřejně poděkovat členům výjezdové jednotky hasičů v Čisté za poslední zásahy
provedené v Chrášťanech, Mladoticích a v Čisté a okolí a všem, kteří pomáhali v noci u požáru
v Čisté U křížku.
Výjezd našich hasičů byl vždy, i přes pokračující únavu, okamžitý. Kdo z nás by chtěl jít do
práce, pak být přes 12 hodin na nohou u požáru, jít do práce, jet k požáru a tak stále dokola,
celý týden. Letošní horké počasí si opravdu vybíralo svou daň.
Tato situace nejen prověřila připravenost naší výjezdové jednotky, ale také se potvrdilo, že plně
vybavená jednotka je v obci potřeba. Ještě jednou tedy děkuji všem za jejich obětavost.
Blanka Čebišová, starostka

OBEC INFORMUJE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KOMINÍK
Objednaný kominík bude v obci 14. září od 8:00 hodin ráno. Kdo
jste si službu objednal, buďte prosím doma, abyste mohli
kominíkům umožnit vstup.
VHČ a KNIHOVNA
Kancelář VHČ a knihovna bude zavřena od 7. do 14. 9. včetně,
z důvodu dovolené.
TŘÍDĚNÝ ODPAD
Obecní úřad je sběrným místem použitých baterií, které dále
odevzdáváme k recyklaci firmě Ecobat. Pro odevzdání baterií
můžete využít sběrný dvůr nebo šikovnou krabičku ECOCHEESE
(design připomíná ementál) stojící na stolku ve vstupní hale
obecního úřadu.
Děkujeme, že třídíte s námi.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
obce Čistá se koná ve čtvrtek 24. 9. 2015 od 18:00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.

JUBILANTI
60 let
Mertl Zdeněk, Čistá
70 let
Stanislavová Marie, Čistá
Novák Bohumil, Čistá
Hubka Miroslav, Čistá
75 let
Slabý Miroslav, Zdeslav
82 let
Maršálková Růžena, Kůzová
Pelcová Františka, Čistá
86 let
Bičík Lubomír, Čistá
ŘEKLI SI „ANO“
Martina Miosgová
Martin Kounovský

Obec Čistá, Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka,tel. 313 549 454, cista.obecni-urad@seznam.cz

KONTAKT

POZVÁNKYKOLY
NETRADIČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

SVATOVÁCLAVSKÝ VÝLOV

Netradiční hasičská soutěž o pohár starosty
SDH Čistá 12.9. od 12,00 hod na hřišti TJ
Čistá.

Pozvánku na svatováclavský výlov, který se
bude konat 26. září od 7:00h u rybníka
Závlaha 1 najdete uvnitř zpravodaje.
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DRAKIÁDA
V pondělí 28. 9. 2015 od 16:00 se koná na
fotbalovém hřišti DRAKIÁDA. Kdo
výš, kdo rychleji, kdo akrobaticky?
Vlastnoručně vyrobený drak = odměna.
Pamětní list, drobná odměna.

SOUTĚŽ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MH při SDH Čistá pořádá - Den otevřených
dveří pro děti s rodiči, kteří by měli zájem
aktivně se zapojit do činnosti našeho
kolektivu Mladých Hasičů. Pracujeme s
dětmi ve věku od 3 do 18 let. V neděli 6.9.
od 14,00 hod u Hasičské zbrojnice, přijďte
se podívat, zeptat se, dozvědět se vše co
vás zajímá o SDH a Hasičském sportu.

Vyhlášení I. ročníku soutěže o 1) nejkrásněji rozkvetlé okno, 2) nejhezčí předzahrádku, 3) nejlépe
upravený dům a jeho okolí proběhne v rámci Václavské pouti.

TEMATICKÝ VÍKEND DOMÁCÍCH ŠKOLÁKŮ
„Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu
svědomí.“

Jan Hus a Krakovec 1415 - 2015
Tematický víkend domácích školáků
11. až 13. září 2015
Smrt Mistra Jana Husa má letos již 600. výročí a všechno nasvědčuje tomu, že ani po takhle kulaté řádce
let neztratily jeho hodnoty na síle. Tato skutečnost je spolu s jeho pobytem na hradě Krakovci inspirací
k víkendovému setkání domácích školáků, během něhož chceme mimo jiné zažít:
 dílnu pro děti o životě Jana Husa v rámci dobové domácí i evropské společenské situace
 povídání s panem kastelánem Jiřím Sobkem v rámci komentované prohlídky hradu Krakovce
 pouť s koňmi ve stopách Jana Husa z Krakovce do „Kostnice“
 kostnický koncil
 závěrečný Husův AZ kvíz
Zveme tímto čistecké děti a rodiče, pokud vás některá část programu zaujala, absolvujte ji s námi. Jen se
předtím ozvěte na tel. 776 270 378, popřípadě na email lucie.richtrova@seznam.cz, ať s vámi počítáme.
Pavel Richter, Lucka Richtrová

JIŽ PROBĚHLO

OHLÉDNUTÍ ZA BĚHEM PRO VARHANY

Akce se konala poslední srpnovou neděli. Počasí nám přálo až moc, tak jsme byli zvědaví, kolik lidí se v
takovém horku odváží přijít. Musíme říci, že naše náročná příprava "Běhu" nebyla marná. Odpoledne zahájila
výstřelem ze startovní pistole paní starostka B. Ćebišová a pomalu začínali přicházet další účastníci. Nakonec
se jich sešlo 90, což předčilo naše očekávání.
A tak trochu statistiky: Nejdůležitější údaj je suma, kterou se podařilo vybrat - celkem 10.405,- Kč.
Okruh pro běh měřil cca 200m. Nejstarší účastnicí byla paní. B. Šnajdaufová - 90 let a pak Jana Pásková 73 let.
Nejmladším účastníkem byl Martínek Pecín - 2,5 roku. Nejvíce koleček uběhla s menšími přestávkami Julinka
Pecínová 18, najednou uběhl p. P. Richter 13, Lída Richtrová 13, Zb. Coufal 10, L. Richtrová 10 kol. Mnoho
dalších uběhlo více než 3 kola a to v tom vedru byl pěkný výkon. Všem účastníkům a přispěvovatelům
moc děkujeme.

[2]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

VÝLET
NA HRAD
Co dodat?
Pro nás- bylo jedním z nejdůležitějších

INZERCE

ukazatelů to, že přišlo hodně lidí, kteří se nechali
vyhecovat pro dobrou věc. Myslíme, že se akce
velice zdařila a již nyní máme plány na další
ročník.
Nesmíme zapomenout poděkovat sponzorům a
to p. Perglerovi, PINIE Lubná a firmě Copy
Centrum Cafourek, TJ Čistá - asociace sport pro
všechny.
Nemalý dík patří všem pořadatelům akce, ať již
na startu nebo na stanovištích, hasičům za
pomoc a zapůjčení stanů, stolů a lavic a za
zkropení přehřátých účastníků a též obecnímu
úřadu za materiální pomoc.
Coufalovi

Placená inzerce :
Daruji zdarma koťátka do dobrých
rukou – černobílé kočičky a rezaví
mourovatí kocourci.
Tel. 603 503 728.

OHLÉDNUTÍ ZA ČISTECKOU BUCHTOU
Jak už se stalo tradicí, závěr měsíce srpna je vyhrazen pořádání volejbalového turnaje. V pátek 21. srpna
v podvečerních hodinách přijeli již po šestadvacáté do Čisté naši kamarádi z německého Löbnitz –
Sausedlitz. Po nezbytném přivítání a ubytování v rodinách byla připravena výborná večeře. O ni se
postaralo duo Vlasta a Vlasta. Podávala se v příjemném prostředí nově zrekonstruované usedlosti
Václavka, kterou jsme na celý víkend měli pronajatou. Po večeři následoval zajímavý program, složený ze
soutěží v podání čisteckých hostitelů. Volejbaloví kamarádi z Löbnitz přivezli i oficiální dar, který bude
pomáhat udržovat naše volejbalové kurty v perfektním stavu. Darem je dvoumetrové koště na úpravu
antukových povrchů pro tenisové turnaje. Je třeba připomenout, že letošní turnaj Čistecké buchty byl v
pořadí dvacátý třetí.
V sobotu dopoledne byl turnaj zahájen již v 10.00 hodin. V mužích se prezentovalo družstvo z Löbnitz –
Oldies team a druhé družstvo Magister, družstvo Los Ptákos z Kožlan, Rakovnická tlupa, družstva z Mostu,
Tuchlovic a domácí TJ Čistá. V kategorii žen se nepřihlásilo žádné družstvo. Muži odehráli svůj turnaj
systémem každý s každým. Letos pořadatelům přálo i počasí, a tak v letním a slunečném odpoledni si
všichni turnaj užívali. Ani o diváky nebyla nouze, za což jim patří poděkování pořadatelů. O občerstvení se
zodpovědně starala v osvěžovně paní Marková a naše hostesky. Po urputných soubojích a výměnách
jsme mohli ve 20.15 hodin turnaj ukončit a vyhlásit pořadí. „Muži“ se umístili v následujícím pořadí: na 7.
místě Löbnitz Oldies, 6. místo Los Ptákos, 5. místo Löbnitz Magister, 4. místo TJ Čistá, 3. místo Rakovnická
tlupa, druzí se umístili po tuhém boji loňští vítězové z Mostu a vítězství si vybojovalo družstvo z Tuchlovic.
Za odměnu dostala družstva na 1. – 3. místě pohár, tradiční pekáče voňavých buchet, další ceny, diplom a
upomínkový balíček z OÚ Čistá. Sobotní stravování si vzali na starost Petra Kolářová a Jirka Průcha. Velký
úspěch tak jako loni slavilo večerní grilování v podání Jiřího a míchané saláty našich děvčat. Letos bylo
obohaceno o grilovací traktor, který sklidil neobvyklý úspěch. Večer pokračoval kulturním programem,
který si pod vedením Věnky Čechové a Evy Sixtové připravila dámská část. Předpůlnoční překvapení si
zase připravila mužská část.
Nedělní dopoledne bylo po časné snídani na Václavce vyhrazeno návštěvě podzemí plzeňského Prazdroje
a jeho výrobních prostor. Návštěva se hostům velmi líbila. Čas ale rychle běžel a bylo nutné se vrátit do
Kralovic na oběd. Po obědě jsme se vrátili zpět na Václavku, kde se podávala káva, zákusky a zmrzlinové
pohárky. Poté nám byly předány dárky od německých kamarádů a následovalo oficiální rozloučení. Pak
jsme se společně vyfotili a němečtí volejbalisté odejeli domů.
Celá akce by se nedala uspořádat bez sponzorů, nadšení a pomoci dalších kamarádů a přátel volejbalu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmám Mlýn Čistá, pekařství Špáňa Šanov, uzenářství manželé
Sklenářovi, AL-MA Jesenice p. Altera, ing. Vlastimile Švolbové, OÚ Čistá za upomínkové předměty, paní
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starostce Blance Čebišové za poháry pro vítěze. Ubytování tak jako minule bylo zajištěno u Sixtů, Štětinů,
Baliczů, Coufalů a Čechů. I jim patří dík. Chutné buchty opět upekly Věnka Čechová st. a Vlasta Štětinová.
23. ročník Čistecké Buchty je minulostí, naše přátelství však bude pokračovat i příští rok, neboť jsme
obdrželi pozvání na turnaj do Sausedlitz, kam pojedeme po sedmadvacáté v červnu 2016.
Karel Štětina st.

SDH ČISTÁ INFORMUJE
Neexistuje hranice toho, jak dobrým se hasič může stát.
„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé.“
Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně setkávat s činností SDH, výjezdové jednotky a mladých
hasičů obce Čistá. Budeme rádi za Vaše případné podněty k této rubrice.

Výjezdová jednotka
Z důvodu administrativní chyby nevyšel minulý příspěvek ve zpravodaji, z tohoto důvodu je zde zpráva za dva
měsíce!
/Administrativní chyba nebyla na straně redakce zpravodaje – pozn. redakce/
Zásahová činnost
Dne 7.7.2015 byla jednotka byla vyslána KOIS k lesnímu požáru nad obcí Všesulov v lokalitě "Na letním
rybníku". Po příjezdu na místo události byla na místě parta lesních dělníků, která událost nahlásila. Ta ukázala
místo požáru. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár hrabanky o rozloze cca 5x20 metrů. Jednotka na
likvidaci nasadila 1 útočný proud C z CAS - 25. Během zásahu se na místo dostavila jednotka HZS Rakovník. Ta
pomohla s likvidací a dále doplňovala vodu do CAS - 25 JSDHO Čistá. Po lokalizaci HZS Rakovník provedla
kontrolu požářiště pomocí termokamery. Zjištěná skrytá ohniska byla následně zlikvidována.
Dne 26.7.2015 jednotka vyjela k požáru strniště u obce N. Ves.Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k
zahoření posekaného pole o rozloze cca 300 x 500. Na místě byla zemědělská technika, která prováděla
oborání požářiště. Na likvidaci jednotka nasadila otočnou proudnici z CAS - 25. Po příjezdu JSDHO Kralovice
byla tato jednotka nasazena na hořící trávu v sousedních zahradách. Z důvodu vstupu vylomena plaňka plotu.
Po příjezdu HZS Rakovník naše jednotka ponechána na konečnou likvidaci požáru .
Dne 4.8. 2015 v nočních hodinách byla jednotka vyslána k rozsáhlému lesnímu požáru u obce Chrášťany.Po
příjezdu byla s vozidlem CAS - 25 nasazena na úsek 3. Jednotka si od vozidla natáhla 2x C proud a prováděla
likvidaci požáru v lesním úseku. Vodu do CAS dostávala jednotka kyvadlově z velkokapacitních cisteren. V 16:10
byla jednotka odeslána na svoji základnu. Dne 6.8. byla jednotka opětovně nasazena s CAS - 25 jako dohled nad
požářištěm. Z místa zásahu odjížděla 7.8.2015 v 06:54.
Dne 7.8.2015 byla jednotka KOIS Kladno vyslána k požáru strniště u obce Břežany. Po příjezdu bylo průzkumem
zjištěno, že rozloha požáru je cca 50x20 metrů. Zasaženo bylo strniště a část křovisek u lesa. Na místě byl požár
částečně lokalizován zaměstnanci družstva, kteří měli na místě fekál s vodou. Jednotka na lokalizaci nasadila
nejdříve otočnou proudnici z CAS - 25 a zamezila šíření do lesního prostoru. Poté nasadila 1 x proud C a
prováděla konečnou likvidaci požářiště.
Dne 8.8.2015 byla jednotka vyslána k požáru strniště a křovin u obce Bělbožice. Po příjezdu bylo průzkumem
zjištěno, že požár o rozloze cca 200 x 400 se šíří do lesního porostu a přilehlých křovisk. Jednotka nejdříve
nasadila na zamezení šíření požáru do lesního porostu otočnou proudnici. Po částečném zamezení šíření
jednotka pomocí 1x C proudu začala likvidovat jednotlivá ohniska. Vozidlo DA bylo nasazeno na vytvoření
čerpacího místa v obci Bělbožice.
Dne 9.8.2015 byla jednotka vyslána k požáru travního porostu a strniště za areálem firmy Dynal. Po příjezdu
bylo průzkumem zjištěno, že hoří travní porost u zahrad v menším rozsahu, strniště cca 30x7 metrů a dále větší
rozsah ve dvoře firmy Dynal. Jednotka nejdříve provedla pomocí otočné proudnice částečnou lokalizaci
menšího ohniska u zahrad a strniště. Dále najela do dvora firmy Dynal, kde nasadila 2xC proud na šířící se požár
trávy.. Jednotka dále vytvořila čerpací místo z hydrantové sítě.
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Dne 10.8.2015 byla jednotka vyslána k mezikrajské pomoci do obce Horní Hradiště a to k požáru pole a lesa
většího rozsahu. Po příjezdu byl jednotce VZ určen úsek k zabránění šíření požáru více do lesa. Vozidlo DA bylo
určeno na čerpací místo na koupališti obce Mladotice. Jednotka v lesním úseku natáhla dopravní vedení,
rozdělovač a dva proudy C. Jednotku kyvadlově doplňovala CAS - 32 H. Bříza. Jednotce se podařilo zamezit šíření
v daný směr a následně prováděla lokalizaci a částečnou likvidaci. Po přeskupení sil a k zefektivnění dodávky
vody byla CAS - 32 ponechána na poli u okraje lesa a přivedeno dopravní vedení do CAS - 25. CAS - 32 H. Břízy
doplňovala kyvadlově JSDHO Jesenice. Po lokalizaci daného úseku byla jednotka po domluvě s VZ v 01:32 dne
11.8.2015 vrácena na základnu.
Dne 11.8.2015 v nočních hodinách se členové jednotky dostavili na místo bez techniky, jelikož JSDHO Čistá byla
nasazena na rozsáhlém požáru v rámci mezikrajské pomoci u obce Mladotice. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří
na skládce větví v ulici Komenského a požár se rozšířil do přilehlých křovisk. Zbylý členové k místu dopravili
hydrantový nástavec, hadice C a proudnici. Bylo vytvořeno C vedení od hydrantu a provedena lokalizace a
částečná likvidace požáru. Po příjezdu HZS Rakovník byla provedena konečná likvidace. Zásahu se zúčastnil
Mareček P., Čebišová B.,Votroubek J., Pavlis M.
Velké poděkování a úctu si zaslouží všichni členové výjezdové jednotky. Ti v
tomto období vlivem vysokých teplot a sucha pomalu denně bojovali s
požáry na různých místech na úkor svého volna. Zásahy probíhaly
dlouhodobě v nočních hodinách s vypětím všech sil. Na jednotku byly
kladeny důležité úkoly, které vždy do detailu splnila. Znatelná byla i absence
dislokace jednotek v našem okolí, což se potvrdilo dne 10.8.2015, kdy v
jeden čas vypuklo více požáru v okolí obce. Poděkování patří i vedení obce,
které se o jednotku postaralo co se týče pitného režimu a dovozu osob na
střídání. Těchto složitých zásahů se zúčastnil: Vopata T., Čech P. , Čech J.,
Petržílka R., Kletečka R., Svatoš M., Vopat P., Štětina K. ml., Čihák R., Čihák
M., Schuh V.,Mareček P., Tajbl J., Plincner J., Plincner M., Marek L., Rohr
J.,Lehner V.

Odborná příprava
Dne 9.8.2015 od 13:00 proběhla na hasičské zbrojnici zkouška techniky , ošetření a doplnění výstroje. Rovnou od
údržby jednotka vyjela k požáru u firmy Dynal. Dne
11.8. po krátkém odpočinku po nočním zásahu byla provedena údržba zásahové techniky a úklid prostředků. Po
zásahu nezbyla pomalu žádná čistá hadice. Znovu se potvrdilo stáří a opotřebení zásahové techniky, která plní
funkci jen s velkým nasazením členů výjezdové jednotky při její údržbě.
Mladí hasiči
Letní soustředění Mladých hasičů v RZ Kymevo Hrachov 2015
1.8. - 9.8. jsme byli na soustředění. Pro Čistecké hasiče to byl 9. ročník. Hráli jsme různé hry jako třeba brány,
deky, mentos, badminton, na schovku a stavěli se i noční hlídky a plnili se další tábornické dovednosti. Letošní
výlet byl namířen do Pičína do „Pohádkové země“, kde jsme se dozvěděli o skřítcích a jiných pohádkových
bytostech. Ale hlavně jsme trénovali, nejvíce ve formě soutěže TFA (železný hasič) rozdělené do šesti částí a ke
konci se vyhodnotila. Po večerech jsme buď opékali buřty, hráli stolní hry a nebo se promítal film. Malovali jsme
si trička, a myslím že se nám všem povedla, ale někteří měli barvu i někde jinde než jen na tričku J. A ve
volném čase jsme šli do blízkého obchodu a nebo do bazénu. Celým pobytem nás provázelo obrovské vedro a tak
jsme bazén využívali, jak jen nám to provozní plán dovolil. Závěrem celého soustředění byl nástup, kde se
rozdávali ceny a diplomy za to, co jsme za těch devět dní dokázali, potom se vše sbalilo a mohli jsme jet domu.
Byl to nádherný tábor!!! Už teď se těšíme na příští.
Za MH Filip Schuh
Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli s dopravou dětí.
MH při SDH Čistá pořádá - Den otevřených dveří pro děti s rodiči, kteří by měli zájem aktivně se zapojit do
činnosti našeho kolektivu Mladých Hasičů. Pracujeme s dětmi ve věku od 3 do 18 let. V neděli 6.9. od 14,00 hod
u Hasičské zbrojnice, přijďte se podívat, zeptat se, dozvědět se vše co vás zajímá o SDH a Hasičském sportu.
Netradiční hasičská soutěž o pohár starosty SDH Čistá 12.9. od 12,00 hod na hřišti TJ Čistá
Za kolektiv MH Dagmar Schuhová, Za SDH Čistá Jan Rohr
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Výbor organizace děkuje všem pomocníkům
v rámci úspěšného dne s čisteckými rybáři. Velmi
si vážíme jednotlivců z řad nerybářů a
spolupracujících organizací. Radujeme se ze
společného díla a těšíme se na další spolupráci.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.
Místní organizace Čistá u Rakovníka
Plán výlovů v roce 2015
19.9. výlov Závlaha 2 od 7:00h
/příprava 18.9. 16:00h u skladu/
20.9. výlov Kazilka 3 od 8:00h
26.9. výlov Závlaha 1 od 7:00h
/příprava dle potřeby celý týden, technická
příprava 25.9. 16:00h/
3.10. výlov Karaska od 7:00h
Uzavření revíru
19.9. - 27.9. včetně uzavřen revír z důvodu
nasazení ryb. Chytat možno od 28.9.

Zvláštní poděkování letos patří Mysliveckému
sdružení Javorna Čistá za mysliveckou prezentaci.
Spolupráce organizací, které jsou zaměřeny na
péči o životní prostředí je velmi žádoucí a cenná.
Věříme, že budeme mít více příležitostí se
společně potkávat.
Výbor čisteckých rybářů.

Pozn. Prodej ryb letos pouze v rámci
svatováclavského výlovu. Ostatní výlovy je možné
samozřejmě navštívit.

STALO SE … v září
V této rubrice se setkáváme s minulými událostmi vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
3.9.1868 navštívil Čistou císař Svaté říše římské Josef II. Cestoval z vojenského cvičení u Mšece do Plzně.
Od čisteckých občanů a duchovenstva byl slavnostně uvítán.
7.9.1845 zahájil první hrou “Čech a Němec” Jana Nepomuka Štěpánka svou činnost DS Tyl. Čistý výtěžek ze
hry - 30 zlatých – byl odevzdán kralovickým občanům, jejichž město toho roku z velké části vyhořelo.
7.9.1848 podepsal císař Ferdinand I. Dobrotivý patent, kterým byla zrušena robota. V souvislosti s
vyvazováním poddanských břemen a rušením vrchnostenských úřadů došlo k vyvázání Čisté z panství Chříč
a jejímu přidělení do okresu Kralovice, kraje Plzeň.
16.9.1950 se konala ustavující valná hromada MO ČRS Čistá v hostinci “ U Frantíků”. Předsedou zvolen
Čeněk Kulhánek, místopředsedou Miroslav Blatský, jednatelem Josef Šafránek, hospodářem Jiří Svoboda.
28.9.1831 byly uvedeny do chodu hodiny na věži radnice. Vyrobil je hodinář Josef Vodrážka z Kalivod za
180 zlatých. Zámečník Tajbl přijal povinnost natahovat je a mazat. Dostával za to sud piva ročně.
z níže uvedených zdrojů sestavila Klára Rudolfová
Zdroje:

Kronika MO ČRS Čistá 1950-1970, s. 4
Janata, Jar.: Poštovní úřad v Čisté a jeho první poštmistr, Vlastivědné sešitky Čistecka, sv.2, s.15
Sklenář, Jar.: Městečko Čistá a okolí, Čistá 1999, s. 27, 32, 34

CO SE U NÁS PSALO
Také v tomto čísle Čisteckého zpravodaje si připomeneme co, se v tomto obecním měsíčníku psalo před
dvaatřiceti lety, tedy v měsíci srpnu 1983.
Úvod patří připomínce Slovenského národního povstání, od nějž v té době uplynulo třicet devět let.
Neznámý autor zakončuje krátký přehled těch nejdůležitějších informací slovy „Orientace Slovenského
národního povstání na Sovětský svaz, se stala základem nových, hlubokých a všestranných vztahů k prvnímu
socialistickému státu světa. Historie ukázala, že to byla volba správná.“
Další příspěvek, podepsaný zkratkou –jta– (může se jednat o Jaroslava Janatu, pozn. autora), nese název
LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO. Autor v něm popisuje tehdejší stav v oblasti rekreace na čistecku. Na katastru
obce se nacházelo 60 rekreačních chat a vedle chatových oblastí u Kazilů a ve Strhané existovaly ještě
podnikové rekreační tábory Rudý šátek k.p. ČLUZ v Novém Strašecí, Benzina n.p. ve Zdeslavi, Stavebního
podniku z Mostu v Uhrovic mlýně a Kablo n.p. v Machově mlýně pod Milíčovem. Neobsazen zůstával
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Kočkův mlýn ČSAO Praha (pod železničním mostem) a Truksův mlýn pod Kůzovou v majetku OSP Kladno.
V roce 1983 uvedl MNV v Čisté do provozu zrestaurovaný stanový tábor s autocampingem ve Zdeslavi u
Bouberlova rybníka.
Zpravodaj dále přinesl drobné zprávy ze
života obce. Zakázáno bylo v měsíci srpnu
z důvodu mimořádně suchého a horkého
počasí užívání pitné vody na mytí aut,
kropení zahrad a jiné plýtvání s vodou.
Občané byli upozorněni, že je nutné
chránit ježky, kterých v přírodě ubývá, a
jsou neškodní. Jeho zabití je vandalstvím,
které je nutné trestat. Hodnota jednoho
ježka byla stanovena na 800,- Kčs.
Členové oddílu stolního tenisu upravili
schodiště ke škole. Stavba nákupního
střediska pokračuje montáží kovové
konstrukce, pokládáním stropních panelů
a zděním příček. Nadále pokračuje rozvod nového vodovodního potrubí Komenského ulicí směrem
k Břežanské bráně. Český svaz žen pořádá výstavku ručních prací a Místní organizace Národní fronty vyzvala
všechny organizace, aby se zapojily do pomoci našim zemědělcům, neboť nastává nejnáročnější období
sklizně úrody – žní.
V srpnu oslavili stříbrnou svatbu manželé Rusých z Čisté, s mateřskou školou se rozloučilo 17 dětí a
přivítáno bylo 8 nových občánků.
V srpnu 1983 uvedla KINOKAVÁRNA Kulturního domu v Čisté např. nový český barevný film S TEBOU MĚ
BAVÍ SVĚT nebo starší český film PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY. Ze zahraničních filmů byl uveden např.
francouzský film STEPUJÍCI STONOŽKA nebo jugoslávský barevný film ČEKATEL NA ŽIVOTNÍ PŘÍLEŽITOST.
V srpnu se v kulturním domě uskutečnily také tři schůze, jedna diskotéka a dvě taneční zábavy v rytmu
diska.
Obsáhlejší informace přinesl Čistecký zpravodaj ohledně sportu. Shrnuty byly výsledky pouťového turnaje
„Memoriál V. Lexy“ a „Turnaje starých gard“ a dále byl připomenut začátek nového ročníku mistrovských
soutěží. Anoncován byl také „Sportovní den – přebor zaměstnanců BENZINA n.p.“.
Zbývající stránky srpnového Zpravodaje jsou věnovány druhé části rozsáhlejšího textu Jaroslava Janaty o
pivovarnictví v Čisté. Uvedený text naleznete v originální podobě na internetových stránkách
http://tinterovi.webnode.cz.
PAVEL TINTĚRA

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 10 ze dne 27. srpna 2015
Návrh usnesení č. 119/15 :
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený a upravený
program jednání.
Pro - 10 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 119/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 120/15 :
ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem
části pozemku parc.č. 410 v k.ú.
Čistá u Rakovníka pod zamýšlenou stavbou za
minimální částku 100,- Kč/m2.
Pro - 10 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 120/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 121/15 :
ZO po projednání souhlasí s Dodatkem č. 1 – SOD
28/2015 ke smlouvě o dodávce
stavebních prací na akci „Revitalizace rybníka Čistá“
s firmou Král PM Centrum s.r.o.
Pro - 10 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 121/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh na usnesení č. 122/15 :
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/2015.
Pro – 10 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 122/15 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 123/15 :
ZO po projednání schvaluje odpisový plán obce pro rok
2015.
Pro – 10 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 1 p. Koky
USNESENÍ č. 123/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 124/15 :
ZO schvaluje firmu Král PM Centrum s.r.o. Plzeň
dodavatelem akce „Výstavba chodníku v Tyršově ulici
v obci Čistá“ za částku 434.994,84 Kč bez DPH a
pověřuje starostku uzavřením smlouvy s firmou Král
PM Centrum s.r.o. Plzeň.
Pro – 11 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 124/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 125/15 :
ZO schvaluje firmu Dynal s.r.o. Čistá dodavatelem vrat
k hasičské zbrojnici za částku 153.146,- Kč bez DPH a
pověřuje starostku uzavřením smlouvy s firmou Dynal
s.r.o. Čistá.
Pro – 11 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 125/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 126/15 :
ZO souhlasí s pronájmem části pozemků parc.č.
1309/1 a 1310 v k.ú. Čistá u Rakovníka tak, jak je
zakresleno v žádosti, pí. P. za částku 3,- Kč/m2 a rok na
jeden rok s možností prodloužení.
Pro - 11 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 126/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 127/15 :
ZO po projednání zamítá pronájem rybníka ve
Zdeslavi.
Pro - 8 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 3 p. Pešek,
ing. Coufal a Mgr. Tintěra

USNESENÍ č. 127/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 128/15 :
ZO souhlasí s přijetím dotace z Krajského úřadu SK
z Programu obnovy venkova na akci „Výstavba
chodníku v Tyršově ulici v obci Čistá“ ve výši 600.000,Kč.
Pro - 11 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 128/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 129/15 :
ZO souhlasí s přijetím dotace z Krajského úřadu SK z
programu Zkvalitnění životního prostředí na akci
„Revitalizace rybníka v Kůzové“ ve výši 800.000,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 129/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 130/15 :
ZO souhlasí s přijetím dotace z Krajského úřadu SK z
programu Podpora kultury a kulturních památek na
akci „Obnova Bobisudova pamětního kříže u trati“ ve
výši 62.000,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 130/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 131/15 :
ZO souhlasí se zpracováním projektu na dosadbu a
odborné ošetření Alejí a cest a souhlasí s podáním
žádosti o dotaci do OPŽP.
Pro - 11 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 131/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 132/15 :
ZO ukládá výboru pro životní prostředí provést do
konce září k žádosti p. M. místní šetření.
Pro - 11 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 132/15 BYLO SCHVÁLENO.

KALENDARIUM
kulturních akcí pro Čistou
a okolí (výběr redakce)

ZÁŘÍ

Čistá
4.9 a 5.9 Noční prohlídky v klášteře Plasy s DS
TYL
6.9. Den otevřených dveří MH při SDH
12.9. Netradiční hasičská soutěž
11.9 a 13.9. tématický víkend domácích
školáků
25.9. – 27.9. svatováclavské oslavy Čistá
/výlov , petanque, koncert, bohoslužba/
28.9. Drakkiáda

U sousedů
4.- 6.9. Rakovnické posvícení
8.9. Jaroslav Vrchlický, muzeum Jesenice
17:00h, přednáška
12. 9. Štrůdlové slavnosti, 13:00h Jesenice

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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