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VODNÉ A STOČNÉ 2015
Splatnost poplatku za vodné a stočné za r. 2015
skončila dnem 31. prosince 2015. Od 1. ledna
2016 bude všem, kdo nemají tento poplatek
uhrazen, připočten úrok z prodlení.
OBVODNÍ LÉKAŘ
Obvodní lékařka MUDr. Jenšovská žádá občany,
aby si recepty na léky, které užívají pravidelně,
vyzvedávali v ordinaci jednou za dva měsíce.
DOČASNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
POŠTA ČISTÁ
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

UPRCHLÍCI. UPRCHLÍCI?
ZE SPORTU
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

14:00 – 17:00
13:00 – 16:00
14:00 – 17:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

KOMUNÁLNÍ ODPAD 2016
Zastupitelstvo na svém zasedání 3. 12. 2015
stanovilo poplatek za komunální odpad na rok
2016 ve výši 550,- Kč na trvale žijícího obyvatele
a na rekreační objekt. Poplatek je splatný
k 31.1.2016, popř. dvěma splátkami k 31.1. a
30.6.2016.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Čistá se uskuteční ve čtvrtek dne 28. ledna
2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu v Čisté.

Výbor ČSZP přeje členům sdružení,
sponzorům a všem spoluobčanům Čisté
a okolních obcí mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů do nového roku.

Základní škola a Mateřská škola Čistá
Tyršova 127, 270 34 Čistá

Zápis dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2016/2017
se koná ve
středu 10. února 2016
od 13.30 do 16.00 hod
ve školní budově, v učebně 1. třídy

Týká se dětí narozených do 31.8.2010. K zápisu
je třeba přinést rodný list dítěte, žádost a
dotazník pro rodiče. Tiskopisy obdržíte
v kanceláři ředitelky školy.

A proč právě k nám?
Jsme malá škola rodinného typu se zkušeným
týmem pedagogů. Nízký počet žáků ve třídách
zajišťuje individuální přístup k dětem. Máme
moderní vybavení, tělocvičnu a venkovní hřiště,
dvě oddělení školní družiny. Školní jídelna je
součástí budovy s výbornou kuchyní (dopolední
přesnídávky a obědy, pitný režim). Nabízíme
širokou škálu bezplatných zájmových kroužků a
další aktivity.

Kontakt: 313 549 428, 736 752 155
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OPRAVA KAPLE SVATÉ ANNY

60 let
Nováková Eva, Čistá
Altera Jaromír, Zdeslav

Z průvodního dopisu, uloženého v pouzdře, umístěném ve věži kaple
sv. Anny v Čisté.

65 let
Lonk Jaromír, Čistá
Dvořáková Dana, Čistá
81 let
Tajbl Josef, Čistá
82 let
Hejdová Anna, Čistá
Voráč Zdeněk, Čistá
95 let
Mertlová Marie, Čistá

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme příbuzným,
přátelům a známým za
mimořádně početnou
účast a květinové dary na
posledním rozloučení s naším
drahým zesnulým manželem a
tatínkem, panem

Václavem Hejdou,
který se konal 29.12.2015 v
obřadní síní v Rakovníku.
manželka s rodinou

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

V Čisté dne 4. května 1936
Nynější opravy kaple sv. Anny konají se na účet hotovosti v roce
1909 zemřelou paní Annou Novákovou k rozšíření a opravě této
kaple věnované a obnášející toho času, jelikož se dosud žádného
obnosu z částky té neupotřebilo, as 58.000 Kč. S opravou bylo již
v roce 1933 započato, oprava věže se však následkem zdlouhavého
úředního jednání zdržela. Opravuje se letos celá část věže od
zvonků nahoru, kde téměř všechno dříví bylo shnilé, dává se
měděná báň ku křížku, dřívější prkénková krytina věže se nahrazuje
krytinou měděným plechem a pokládá se nová cementová,
dlaždičková podlaha kaple.
Opravu i dříve provedených omítek a taškové střechy převzal zdejší
mistr zednický Cyril Čech, na věži pracovali místní tesařští dělníci
františek Polner z čp.59 a František Folda z čís.136. Práci
klempířskou prováděl mistr klempířský Josef Mattes z čp.6 se svými
dělníky Fišerem Václavem, Šajnerem Václavem a Bobisudem Voj.,
všichni z Čisté, a učedníkem ze Slovenska, Klimkem Cyrilem.
V přítomné době jeví se u mnoha našich občanů velká náboženská
vlažnost, což má hlavní důvody v náboženském uvolnění po
osamostatnění naší republiky v roce 1918. Několik roků po světové
válce vedlo se mnoha občanům velice dobře, cena peněz se neznala
a mnoho si jich zvyklo na vyšší životní úroveň, na kterou nynější
příjmy nestačí. Naše republika má nejlepší socialistické zákony
v celé Evropě a ty působí nepříjemnosti mezi těmi, kteří získávají
jimy a těmi, kteří nesou jich břemena. Jisto jest, že nynější stav
hospodářský není v celém světě v pořádku, všade jest mnoho
nezaměstnaných dělníků i duševních pracovníků, kteří neuživí ani
sebe a své rodiny, protože jsou bez řádných příjmů poukázáni na
nedostatečné a nemorální podpory. Naproti tomu jsou veliké
zásoby potravin a výrobků znehodnocovány – dobré poživatiny
krmeny dobytkem – nebo i zcela ničeny. V naší republice se neví
toho času co se 6,000.000 kg pšenice, krmí se cukr a z ječmene se
pálí líh, při čem celá řada kartelů apod. zařízení chrání výrobce před
nižšími cenami. Hamižnost lidská však poškozuje velice dobrá
sociální zařízení a důvěru různých prospěšných institucí podkopává.
Obava před hrozící opětnou válkou evropskou, podnícenou
zejména sebevědomým vystupováním německého diktátora Hitlera
a italského Mussoliniho se stupňuje. Letadla, bojové plyny a

používání různých paprsků se od světové války 1914-1918 hrozně zdokonalilo. Starší pamětníci pamatují
dobře první používání parních strojů, zavádění výbušných motorů benzínových, kdy nebylo žádných
automobilů ani letadel, ale také né dnes hromadně používaných benzinových neb petrolejových motorů
k pohonu různých strojů, zejména tam, kde není zavedena elektrická síla.
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Nebylo telegrafu, telefonu a radia – rozhlasového poslechu, ani gramofonu a mnohých jiných strojů. Vše
to nebylo, vyjma parní železnice před 80 lety. Letadla potřebují ku přistávání a vzletu stále ještě velkého
rovného místa, konstrukce strojů téměř kolmo vzlétajících se dosud nedaří.
Přikládám různé časopisy, vydávané většinou pod záštitou politických stran, několik obrázků a na rychlo
sebraných tiskovin, abych vyhověl urychlenému přání mistra klempířského p. Josefa Mattesa, bych něco
pro pouzdro, určené ku vložení do báně kaple sv. Anny v Čisté, sepsal.
Eduard Stanislav, správce záložny a starosta obce,
čítající toho času 290 domů obytných se 15??? obyvateli, Čechy.
Zároveň jeden obětavý dobrovolný hasič z Čisté Václav Rusý byl nahoře při stavění křížku a báni přítomen,
až nahoře na vrcholu, byl 70 roků starý, a toho času k jeho zdraví činným členem u hasičů, 36 roků byl
trubačem u hasičů, a je z rodu Rusých, kde se v tu dobu přezdívalo u Frolů.

STALO SE … v lednu

19.1.1919 se konal v hostinci č. 206 ples Sokola,
první v Čisté při elektrickém osvětlení, zavedeném
provizorně z nedalekého parního mlýna.

V této rubrice se setkáváme s minulými
událostmi vážícími se k Čisté a jejímu okolí.

20.1.1526 potvrdil král Ludvík Jagellonský Čisté
městská privilegia.

1.1.1748 zavedla Marie Gabriela, kněžna
Lažanská, na všech svých statcích nový řád, kde
např. zakazuje pořádání tanečních zábav kromě
posvícení, masopustu, svateb a výročních trhů. I v
těchto případech “nesmí muzika déle trvati nežli
do 9 hodin večer. K tomuto konci se zřídí zvláštní
zvonek v každém městečku a vesnicích... Jakmile
zazní hlas tohoto zvonku, přestanou hudebníci se
všemi nástroji hráti, shromáždění hosté se beze
všeho hluku a křiku uklidní a odeberou se k
domovům. V opačném případě je stanovena
neodpustitelná pokuta.”

29.1.1869 byl otevřen c.a.k. Poštovní úřad v Čisté.
Poštovní úřad byl umístěn na radnici a jeho
poštmistrem byl ustanoven Leopold Guth, který
vlastními potahy vydržoval poštovní spojení z Plas
do Rakovníka až do r. 1899, kdy zahájila provoz
železnice.
z níže uvedených zdrojů sestavila
Klára Rudolfová
Zdroje:

V dalším příkaze se “přísně přikazuje, aby svoje
děti mužského i ženského pohlaví, které jsou staré
přes 6 a pod 12 let, jak v zimě, tak v létě dvakrát
denně posílali do školy a (koná-li se) na křesťanský
katechismus. V opačném případě budiž zahálčivé
dítě z domu neb z ulice... do školy odvedeno a od
učitele výpraskem potrestáno. Ti, jimž dítě náleží,
musí bez milosti složiti 4 kopy pokuty, které se
zaúčtují do školních peněz pro nejchudší a
nezámožné školní děti.”
17.1.1940 byl Václav Kočka, zdejší rodák a později
úředník pošty v Praze, jmenován čestným
občanem města Čistá. Sdělil však, že toto
jmenování nepřijíma. Václav Kočka byl za své
historické práce jmenován členem Akademie věd
a umění.
[3]

Sklenář Jar.: Městečko Čistá a okolí, Čistá 1999, s.
24, 38, 63, 89
Janata Jar.: Naše město, 1969, s. 61
Janata, Jar.: Poštovní úřad v Čisté a jeho první
poštmistr, Vlastivědné sešitky Čistecka, sv.2, s.8
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REPORTÁŽ Z POSLEDNÍ LEČE MYSLIVECKÉHO SPOLKU JAVORNA ČISTÁ
Zajíc z břežanských strání, kýta z divočáka z čistecko-břežanských hor či celá daněla, to byly vrcholné
kousky bohaté myslivecké tomboly, kterou losovali myslivci našeho spolku v prosinci na tradiční poslední
leči.
Poslední leč bývá u nás malou slavností na konci kalendářního roku, který je plný povinností a práce.
Podzimní hony nejsou jen zaslouženou zábavou, ale také regulačním prvkem stavu divoké zvěře. I díky
nim může být tombola na poslední leči tak speciální a bohatá. Myslivci i široká veřejnost se tedy spolu
sejdou a můžeme konstatovat, že i z řad nemyslivecké veřejnosti je o takovýto druh setkání zájem. Jsme
rádi, když nás svojí přítomností veřejnost takto podporuje. I letos byly sál i hospoda v Břežanech zcela
zaplněny. Naproti tomu chceme my veřejnosti nabídnout nejenom právě již zmíněnou bohatou tombolu
nebo dobrou muziku k tanci a poslechu, ale také hodnoty jaké výkon práva myslivosti provází, tj.
pospolitost, úcta ke zvěři a přírodě, myslivecké tradice. V lecčem chceme ještě v budoucnu zapracovat a
jistě se najde spousta nápadů. Letos tak poslední leč zpestřil loveckou fanfárovou hudbou malý soubor
pana Váhaly a jeho synů, kteří troubili některé z loveckých signálů Antonína Dyka a návdavkem též
Konopišťské halali Josefa Selementa. Vše v trojhlasé variantě na lovecké borlice. Taková hudba,
provozovaná též na honech a dalších slavnostních mysliveckých akcích, vždy navodí dobrou mysliveckou
atmosféru.
Zábava tedy proběhla tak jak má být - tancovalo se, zpívalo, debatovalo. Při písni „Točte se pardálové“
duněl parket pod tanečníky, jak se na pořádnou tancovačku sluší. Dlouho po půlnoci se poslední hosté
poslední leče rozcházeli do svých domovů. A vypadá to, že za rok přijdou zase.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům a těšíme se na některé další setkání v roce 2016, ať už s dětmi,
při zábavě nebo jiné podobné příležitosti.
Myslivosti zdar!
myslivci MS Javorna Čistá

CO SE U NÁS PSALO
Začal nový rok 2016, ale i letos bude
prostřednictvím
této pravidelné
rubriky
čtenářům Čisteckého zpravodaje připomínána
historie tak, jak ji zachytil zpravodaj
v osmdesátých letech minulého století. Dnes si
připomeneme obsah čísla z prosince roku 1893.

Originál sochy se nacházel na zámku
v Kladrubech, jedna z kopií byla instalována
v metru ve stanici Malostranská a druhá
v růžovém záhonu u kulturního domu v Čisté
(dnes je umístěna v parku v Kozím rohu, pozn.
autora).

Celý zpravodaje je uveden básní Jaroslava
Vrchlického s názvem Vánoce („A staré písně v
duši znějí a s nimi jdou sny jesliček, kol hlavy mé
jak ve závěji hlas tratících se rolniček“, úryvek).

Z veřejného plenárního zasedání MNV v Čisté
vyplynulo mimo jiné to, že na schůzích komisí je
zaznamenávána poměrně malá účast členů
komisí a o mnoho lepší to není ani s účastí na
veřejných schůzích MNV a MV NF v jednotlivých
částech střediskové obce (Čistá – negativní
hodnocení, Nová Ves – kladné hodnocení). Rada
MNV se zabývala likvidací pevných a tekutých
odpadů, divokými skládkami či protipožárními
prohlídkami, jednala o zajištění politickoideového pojetí Čs spartakiády 1985 nebo
projednala zprávu zemědělských závodů o
výsledcích rostlinné a živočišné výroby.

Další část je pak věnována vzácnému daru, o
němž ve svém článku pojednává Jaroslav Janata.
Akademický sochař a restaurátor Miroslav
Vajchr věnoval Čisté, odkud pochází jeho rod,
barokní sochu Floru. Jednalo se o kopii sochy,
pocházející od sochaře a řezbáře Antonína
Brauna (nar. 5.8.1709, zemř. 11.2.1742) z Tyrol,
který byl synovcem slavného Matyáše Brauna.
[4]
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V měsíci prosinci bylo v plánu šest schůzí, jedno
školení (ČSČK, obvazová technika), dvě výstavy
(sovětské knihy a obrazy a modelářské práce),
koncert (estrádní pořad s hudbou Alfa), jedno
divadelní představení (KaSS Kralupy nad Vltavou,
Čarodějný bál) a jedna vánoční diskotéka.
V prosinci byly také za účasti pěveckého souboru
Václav ukončeny oslavy Měsíce československosovětského přátelství.

Ze zprávy komise pro výstavbu vyplynulo, že
práce na výstavbě nákupního střediska nejsou
plněny dle harmonogramu a dochází ke
zpoždění. Došlo rovněž ke zpoždění prací na
vodovodu, neboť se nepodařilo zajistit
mechanizaci na zemní práce. Pokračují však jiné
práce, především na čerpací stanici.
V závěru zasedání bylo poslanci Šnoblovi
předáno vyznamenání „Za zásluhy o budování
Středočeského kraje“, které mu udělil SKNV
(Středočeský krajský národní výbor, pozn.
autora).

Závěr zpravodaje je věnován reportáži o výstavě
neprofesionálních výtvarníků z rakovnického
okresu. Představilo se na ní jedenáct autorů a
předvedli na ní sedmdesát pět svých výtvarných
prací, a to obrazů a plastik. Autor článku vyzdvihl
především Ing. J. Šneberka (malíř, sochař a
keramik), Karla Polcara (autora obrazů i plastik) a
Renatu Šmídovou (autorka plakátů a miniatur).

Jednotlivé složky NF byly upozorněny, že je
jejich povinností urychleně zaslat výboru NF
podklady pro vypracování Jednotného plánu
kulturně-výchovné činnosti.
Agitační středisko informovalo např. o výročí
založení Mezinárodní federace demokratických
žen, o výročí podpisu smlouvy mezi ČSR a SSSR,
o 99. výročí narození Antonína Zápotockého či
61. výročí vzniku SSSR.

připravil
PAVEL TINTĚRA ml.

V prosinci 1983 uvedla KINOKAVÁRNA mimo
jiné nový český barevný film FANDY, Ó FANDY,
nový americký krimifilm PEVNOST APAČŮ
V BRONXU, nový americký barevný, širokoúhlý
film TOM HORN nebo nový český barevný
fantastický film SRDEČNÝ POZDRAV ZE
ZEMĚKOULE. Filmu Pevnost Apačů v Bronxu
byla věnována podrobnější recenze, zdůrazňující
zachování jadrného vyjadřování i v českém
dabingu.

UPRCHLÍCI. UPRCHLÍCI?
V prosincovém čísle Zpravodaje otevřel pan Váhala aktuální téma. Vypadá to, že se chtě nechtě budeme
muset poprat s názory “xenofobů, fašistů a hrubých primitivních neinformovaných hlupáků” na straně
jedné a s protinázory “multikulti sluníčkářů, naivků, vlastizdrádců a antisemitů” na straně druhé. (Termíny
nejsou mé, přebírám je z mediálních vyjádření a diskusí na toto téma).
Pan Váhala nás čtenáře vyzývá, abychom se tématu Uprchlíků dotkli. Následující řádky jsou tedy mým
dotykem, dotykem zaujatým, subjektivním, plným osobních názorů založených na mých dosavadních více
či méně hlubokých znalostech a zkušenostech. Očekávám, že někdo s jinými znalostmi a zkušenostmi
může mít názor jiný. Předpokládám, že mne nebude pro to odsuzovat a v ideálním případě bude
polemizovat. Zpětnou vazbu uvítám např. na adrese richtep@seznam.cz, popř. zde ve Zpravodaji.
Moje nejhezčí zkušenost s Islámem pochází z delšího pracovního pobytu v tureckém Kurdistánu. Potkal
jsem tam spoustu milých, skutečně úžasných lidí, hrál s nimi fotbal, přijímal pohostinná pozvání na čaj.
Spoustu volného času jsem trávil rozhovory s muslimem - potomkem Kurdsko - Tureckých rodičů - tedy
dvou národů, které jsou ve válečném konfliktu.
[5]
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Neměli jsme stejné názory na život, manželství, sex,
historii (každý stát kupodivu učí své děti tu svou,
zaručeně pravdivou), ale uměli jsme rozvinout
nádherné debaty o víře, filozofii i všem výše
řečeném.
Kdyby mne dnes požádal o pomoc v nouzi, s radostí
mu ji nabídnu, to je jasné. Myslím, že bych ho uměl
dočasně ubytovat, pomáhal bych s hledáním
obživy, vyřízením úředních záležitostí atp. Kdyby
mne však požádal, zda si v mé zemi může postavit
mešitu, nesouhlasil bych. Stejně jako já respektuji
zvyky v muslimské zemi a nechodím do místního
obchodu v kraťasech, když je to považováno za
neslušné, vyhradil bych si právo na respektování
zvyků mých u mě doma v mé zemi.
Všimněte si, co se většinou stane s českou rodinou,
když začne žít v jiné zemi. Již druhá, třetí generace
splyne s původní společností, převezme jejich jazyk
a kulturu. A to je naopak moje horší zkušenost s
Islámem. Ta pochází z osobních zážitků během
delších pracovních pobytů v evropských zemích, z
vyprávění kolegů s ještě většími osobními zážitky
(Írán, Albánie, Sýrie, Libye, Saudská Arábie) a přiznám se - také z médií, byť tam jsou informace
poplatné autorovi.
Moje zkušenost ze Švédska nebo Německa ve mne
vyvolává subjektivní, ale tísnivý pocit dobývání
území nepřítelem (asi jde o projev mojí xenofobie),
vytváření uzavřených komunit (doporučuji projít si
iráckou čtvrť v Hannoveru, pro mne - zaujatého intenzivní zážitek), vyhánění jiných náboženských
menšin z města (např. Židé ze švédského Malmö,
dnes asi už také z některých oblastí Francie - ale
věřme médiím…).
Islám určitě není lepší ani horší náboženství než
ostatní. Shoduji se však s názorem některých lidí, že
ke svobodné a tolerantní společnosti ještě musí
dospět. Určitě se tak stane, tak jako to zvládlo
například křesťanství. Je to ale proces dlouhodobý a
my už u toho pravděpodobně nebudeme.
Vzpomenu výrok jedné „domoškolní“ maminky,
která s dcerou v dějepisu probírala křížové výpravy.
Dala si tu práci přepsat aktuální novinovou zprávu o
řádění Islámského státu jako holý text s vynecháním
vlastních jmen. Na otázku, co text popisuje, malá
odpověděla: “To už jsme brali, to je řádění
křesťanských žoldáků na křížových výpravách ve
středověku”.

Uprchlíci? Nazýváme věci pravými jmény, nebo
čelíme propagandě (mediálně) mocných?
Každá válka je tragédie. Určitě nikdo z nás
nezpochybní utrpení postižených, v tom se
bezesporu shodneme. A každou válku kromě násilí
provází také propaganda. Je slovo “uprchlík”
propaganda? Jaký je vlastně rozdíl mezi
ekonomickým migrantem a uprchlíkem?
Uprchlíka definuje Úmluva OSN o právním
postavení uprchlíků z roku 1951 „jako člověka, který
má opodstatněný strach z pronásledování z důvodu
rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité
sociální skupině nebo politickému přesvědčení“.
Můj komentář: Kdo změří opodstatněný strach? Zdá
se mi to vágní, obecná formulace bez možnosti se o
ni nějak právně opřít a objektivními metodami
rozhodnout o statusu uprchlíka.
Ekonomický migrant se pak podle webových
stránek organice Člověk v tísni prý pozná podle
toho, že má platné cestovní doklady.
Můj komentář: Nevím, zda se mi výše uvedená
definice chce komentovat.
Nabízím jinou definici. Pozor, je převzatá z
internetových necenzurovaných článků a diskusí,
tedy ze zdrojů vystavovaných v dnešním
orwelizujícím světě rostoucímu tlaku ze strany
mainstreamových médií:
Uprchlík je člověk, který utíká PŘED NĚČÍM.
Migrant je člověk, který utíká NĚKAM.
Zda se v naší zemi a zemích sousedních, oddělených
od válečné zóny mnoha evropskými státy včetně
těch muslimských, nacházejí lidé první či druhé
skupiny či do jaké míry se prolínají, nechám na
úsudku čtenáře.
Teroristé padají z nebe, lidé zvykněte si na to
Druhá oblast mediální propagandy je popis
násilných útoků v západní Evropě. Neútočí přece
jedna kultura proti druhé, útočí zlí teroristé. Nejsem
vojenský stratég, ale řekl bych (subjektivní názor
opět), že každý takový útok musí být připravený,
někdo jej musí naplánovat; najmout, zaškolit a
vyzbrojit atentátníky. Ten někdo z nebe nespadne,
musí mít detailní znalosti o cílové zemi, znát
podrobně jejich kulturu a jazyk. Musí mít v dané
zemi vybudované podhoubí. Rád bych, aby toto
podhoubí v mojí zemi nevznikalo.
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Rád bych, aby se v mé zemi ve jménu jakékoli víry neomezovala svoboda slova, nešířil strach a hrozba
násilí. Rád bych, abychom slovy básníka Jiřího Pištory “spatně neporozuměli svým filozofům”, protože
historie nerozlišuje dobro a zlo, ale jen sílu a slabost. A současná evropská civilizace - se všemi hodnotami,
na něž jsme si zvykli a které považujeme tak nějak za samozřejmé - už silná není.
Pavel Richter

Obhospodařovalo jej místní JZD. Užitek ze sadu
byl nevalný a tak došlo k likvidaci větší části sadu.
Dnes zde roste opět obilí.

CO SE PSALO V KRONIKÁCH
Patentem císaře Josefa II. bylo roku 1783
nařízeno, aby všechny hřbitovy kolem kostelů
uvnitř obcí byly zrušeny a nové zřízeny za obcemi.
Nový hřbitov byl založen na kusu vykáceného lesa
v Hájku, zakoupeném poli od Ferdinanda Gutha a
na kusu pastviny, která náležela ke kapli sv. Anny.
V roce 1882 bylo započato s vysazováním stromů
a keřů kolem kostela sv. Václava na místě bývalého
hřbitova.

V roce 1854 byly vysázeny kolem kostela sv.
Václava kaštany na památku zasnoubení Jejich
c.k. Apoštol. Veličenstev.
Paní Marie Veselá, narozená Šajnerová v roce
1932, z č. 94, manželka kožešnického mistra
Antonína Veselého z č. 43, měla velkou zálibu
v hedvábnictví. Z tohoto důvodu také vysázela
mnoho morušových stromů. Od spolu
hedvábnického v Praze obdržela za tuto svoji
práci záslužnou medaili. Je předpoklad, že ona
mohla také zasadit strom moruše bílé u kostela
sv. Václava v Čisté.

V roce 1835, 1836 a 1837 bylo vysazováno ovocné
stromořadí z Čisté podél cesty k Drahotovic
mlýnu, nazývané v „Aleji“. Bylo zde vysázeno
celkem 362 stromů. V roce 1948 byl na obecním
pozemku vedle cesty k Drahotovic mlýnu vysázen
ovocný sad. Vysazovali jej obětaví občané. Péče o
něj však nebyla valná, značnou část sadu ohryzali
zajíci a tak vlastně sad živořil.

Jaroslav Sklenář
kronikář

VÁNOČNÍ TURNAJ V ČISTÉ
Dne 27.12.2015 uspořádal oddíl stolního
tenisu TJ Čistá tradiční vánoční turnaj ve
stolním tenise, kterého se zúčastnilo 16
hráčů.

Výsledky vánočního turnaje mládeže ve stolním tenisu,
který proběhl dne 20.12.2015.
Chlapci

Dívky

Konečné pořadí:

1. Votroubek Aleš (7b.)

1. Grohová Lucie (7b.)

2. Spěváček Gabriel (6b.)

2. Lauberová Katka (6b.)

3. Sušánka Robin (6b.)

3. Grohová Iveta (4b.)

4. Schuh Filip (6b.)

4. Kukiová Natálie (4b.)

5. Groh Patrik (5b.)

5. Pešková Pavlína (4b.)

6. Schuh Patrik (3b.)

6. Marečková Nikola (2b.)

7. Pešek Kryštof (2b.)

7. Krausová Marie (1b.)

8. Stárek Filip (1b.)

8. Nácalová Petra (0b.)

1. Běloušek David (Lány)
2. Bezstarosti Václav
3. Kadavý Václav
4. Bedenk Pavel
5. Petřík Ladislav (Kladno)
6. Kašpar Petr
7. Hrbek Daniel (Lány)
8. Lepka Martin st.
Zároveň bychom chtěli poděkovat Obecnímu
úřadu jak za finanční příspěvek na ceny do
turnaje a za grantový příspěvek na činnost
oddílu.

9. Kašpar Petr (0b.)
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Čistá č. 14 ze dne 3. prosince 2015

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Čistá č. 15 ze dne 17. prosince 2015

Návrh usnesení č. 171/15
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený a doplněný program
jednání.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 171/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 179/15
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený program jednání.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 179/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 180/15
ZO po projednání schvaluje navržený přebytkový rozpočet
obce Čistá na rok 2016 v paragrafovém znění.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 180/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 172/15
ZO zamítá zřízení vstupu na pozemek parc.č. 620 z pozemku
parc.č. 729/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 172/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 173/15
ZO zamítá prodej pozemku parc.č. 468/1 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 173/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 181/15
ZO schvaluje podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
Král PM Centrum na prodloužení termínu dohotovení díla do
31.12.2015 a podpis Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou
Král PM Centrum na vícepráce ve výši 122.032,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 181/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 174/15
ZO po projednání schvaluje dodavatelem traktoru společnost
Radek Ortcikr, Wintrova 649, Rakovník za částku 1,350.900,Kč bez DPH a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Pro – 9; Proti - 0; Zdržel se – 1 p. Tajbl
USNESENÍ č. 174/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 182/15
ZO souhlasí s podpisem nové Smlouvy o umísťování psů
v útulku Ing. Březiny v Rakovníku.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 182/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 183/15
ZO po projednání navrhuje upravit text předloženého návrhu
smlouvy a upravený návrh pod názvem memorandum zaslat
Biskupství plzeňskému.
Pro - 10; Proti - 0; Zdržel se – 1 p.Votroubek
USNESENÍ č. 183/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 175/15
OZ souhlasí s prodejem bytové jednotky v čp. 126/2 v obci
Čistá včetně podílu na společných částech domu čp. 126 a
pozemků parc.č. 83, parc.č. 85/1 a kolny v k.ú. Čistá
u Rakovníka pí. J.K. a Z.K. za částku 750.000,- Kč.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 175/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 184/15
ZO po projednání schvaluje prodej pozemků parc.č. 923/3 a
2
90/4 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za částku 100,- Kč/m
včetně ½ nákladů na zhotovení geometrického plánu ve výši
5.445,- Kč manželům P.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 184/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 176/15
ZO po projednání stanovuje výši poplatku za likvidaci
komunálního odpadu na rok 2016 ve výši 550,- Kč na trvale
žijícího obyvatele a rekreační nemovitost.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 176/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 185/15
ZO po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 923/1
2
v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za částku 100,- Kč/m včetně ½
nákladů na zhotovení geometrického plánu ve výši 5.445,- Kč
Mgr. K.
Pro - 9; Proti – 1 Ing. Vachata; Zdržel se – 1 p.Turek
USNESENÍ č. 185/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 177/15
ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy na dodávku
elektrické energie se společností Amper Market a.s. a
pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 177/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 178/15
ZO po projednání souhlasí s proplacením 20 dní dovolené
starostce za rok 2014.
Pro - 7; Proti - 0; Zdržel se – 3 Mgr. Váhala, Čebišová, Turek
USNESENÍ č. 178/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 186/15
ZO po projednání schvaluje prodej pozemků parc.č. 281/5,
281/6 a 302 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za částku 100,2
Kč/m včetně nákladů na zhotovení geometrického plánu ve
výši 6.050,- p. B.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 186/15 BYLO SCHVÁLENO.

konec výpisu

pokračování na další stránce

[8]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
Návrh usnesení č. 187/15
ZO ukládá starostce do konce února poptat řešení opravy KD.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 187/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 188/15
ZO po projednání schvaluje vypracování Dodatku ke smlouvě na pronájem KD, ve kterém bude prominuto nájemné z KD na dobu
určitou, tj. do 30.6.2016, s podmínkou, že v tomto období bude vyklizen a vyčištěn sklep a 1. patro KD. Pokud nebude podmínka
splněna, bude nájemné vymáháno zpětně od 1.1.2016.
Pro - 10; Proti – 1 Mgr. Tintěra; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 188/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 189/15
ZO schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 189/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 190/15
ZO souhlasí s přípravou projektů navržených akcí na výměnu střešní krytiny na ZŠ a MŠ a na opravu křížku na Kůzové.
Pro - 11 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 190/15 BYLO SCHVÁLENO.
konec výpisu

KALENDARIUM
kulturních akcí pro Čistou a okolí (výběr redakce)
15.1. VIII. ples města Kožlany,
Sokolovna Kožlany 20:00 hod.

16.1. Tří čuníci,
Divadlo před Brannou
Rakovník 15:30 hod.

30.1. Ples města Kralovice
Lidový dům, 20:00 hod.

Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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