MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA
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Únor 2016

KČ 6,-

řádné, ale masopustní vydání
Vážení čtenáři zpravodaje,
na první pohled je únorový zpravodaj obce trochu jiný. Je to jednak proto, že vychází
v době, kdy vrcholí období pořádání masopustů – a to vždy bývá něco trochu naruby –
a také proto, že redakční rada s novým ročníkem bude hledat novou podobu zpravodaje.
Podařilo se najít pravidelné přispěvovatele, a také grafická stránka zpravodaje byla
společným dílem celého kulturního výboru. Chceme však najít takovou variantu vzhledu
VODNÍK
zpravodaje, která bude jednak přehledná a pravidelná, ale také snadná a rychlá
k závěrečné úpravě. K tomu mohou přispět také ti, kdo do zpravodaje pravidelně
přispívají tím, že články budou v čisté textové podobě pokud možno bez dalších
textových úprav a efektů. Plakáty a ilustrační fotografie je samozřejmě možné vytisknout bez úprav, jak se to doposud
děje. To vše by mohlo směřovat k tomu, že zpravodaj bude vycházet o několik dní dříve, brzy na začátku měsíce. Právě
třeba zmiňované fotografie zpravodaji trochu chybí.
Nyní dovolte pár slov k obsahu tohoto čísla. Najdete zde pravidelné informace obce Čistá, informace spolků a
pravidelné rubriky. U pravidelných rubrik převážně z historie se troch zastavíme. Pan J. Sklenář vznesl v úvodu svého
článku s názvem „Kdo byl Václav Kočka?“ celkem vážné konstatování o porušování autorských práv. Přestože redakce
nenese odpovědnost za obsah článků podepsaných autory, jistě taková poznámka musí být brána v potaz. Budeme
se tím zabývat a v příštím čísle se k tomu vyjádříme. Pravidelná rubrika paní Rudolfové byla pro redakci dobrou pomocí
při tvorbě zpravodaje a byli bychom rádi, kdyby opět našla téma, které se může ve zpravodaji pravidelně objevovat.
Jelikož zrovna dnešní příspěvek z její strany byl avizován jako poslední, tak jí za odvedenou práci - udělanou bez nároku
na honorář a ve volném čase – děkujeme. Vážení čtenáři, ať zde naleznete to, co jste hledali. Redakce.
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Vyúčtování sbírky na opravu varhan v kostele
sv. Václava v Čisté za rok 2015
Na účet sbírky přišlo
Do kasičky kostela bylo vloženo
Do kasičky na OÚ bylo vloženo
Celkem za rok 2015 bylo vybráno
Od roku 2013 bylo vybráno

17205,- Kč
2161,- Kč
698,- Kč
20064,-Kč
48391,- Kč

Knihovna v roce 2015 – malá rekapitulace

I

NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SBÍRKA VARHANY, KNIHOVNA , UPOZORNĚNÍ,
GRANTY, JUBILEA

Čtenáři: mládež 20, dospělí 43, celkem 63
Výpůjčky: naučná literatura 1102, krásná liter. 4225, celkem 5327
Knižní fond k 31. 12. 2015: naučná literatura + tisk 1975, krásná literatura 4198, celkem6173
Knihovna je otevřena 7 hodin týdně. Pondělí odpoledne a čtvrtek dopoledne. V rámci výuky knihovnu navštívily
děti MŠ a školní družiny. Čtenářů přišlo 719 čtenářů, z toho bylo 113 dětí.
Příspěvky pro letošní rok zůstávají stejné – 20,- Kč dospělí, 5,- Kč děti.
Knižní fond je doplňován nákupem nových knih pro velké i malé (okolo 100 knih ročně) a nadále dobře funguje
výpůjční fond Středočeské knihovny v Kladně, který v loňském roce zapůjčil naší knihovně osm výměnných
výpůjčních souborů, celkem 428 knih.
Přijďte se přesvědčit. Za knihovnu Jana Valigurčinová.
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Upozornění
Upozorňujeme občany, že do 31. 1. 2016 byl splatný poplatek za vývoz komunálního
odpadu. Nyní může být poplatek za odpad jedenkrát navýšen platebním výměrem.

Granty obce Čistá 2016
Zastupitelstvo obce Čistá schválilo na lednovém zastupitelstvu nový rámec
poskytování dotací z rozpočtu obce v souladu s novými zákony ČR. Sledujte prosím
informační kanály obce, kde budou aktuální informace.

S

POLKOVÉ ZPRÁVY

ČSZP, SDH

Jubilanti
65 let
Turková Anna, Čistá
Laun Libor, Čistá
70 let
Fišer Jaroslav, Čistá
75 let
Šmídová Jiřinka, Čistá
80 let
Tajblová Marie, Čistá
82 let
Cvrkalová Naděžda, Čistá
Bobisudová Marie, Čistá
83 let
Nesvadba Josef, Kůzová

Zápis výborové schůze ČSZP Čistá ze dne
7.1.2016

Noví členové: Kotěšovcová Zdeňka – Kožlany, Vališová Irena – Kožlany, Melicharová Anna – Hlince. V roce 2016
bude 21 jubilantů 9. 2. 2016 – p. Nesvadba – Kůzová – gratulaci předá p. Radvanyi.
Plánované akce v roce 2016
Akce organizované SZP Rakovník:
Cyklus přednášek o české historii Od března 1x týdně od 8.30 hod., cena 400,-Kč za cyklus Zájezd Paříž a Versailles
19. - 23. - 10. 2016, cena 6 300,-Kč
Lázeňské pobyty: 16.- 21. 1. 2016 – Hokovce cena 4 500,-Kč --- 2. – 8.5.2016 – Lázně Libverda, cena 6 900,-Kč --25.5. – 5.6.2016 – Františkovy Lázně- cena 11 900,-Kč --- 6. – 12.6.2016 – Lázně Mšené, cena 6 800,-Kč --- 23. –
30.7.2016 – Hokovce, cena 7 790,-Kč --- 10. – 17.9.2016 – Hokovce, cena 6 290,-Kč --- 27.11 – 4.12.2016,
Františkovy Lázně, cena 7 700,-Kč
Jednodenní výlety v roce 2016: 24.4. Praha - historické město „Josefov“ ,cena 520,-Kč --- 10.5. – Mariánské Lázně,
cena 530,-Kč --- 14.6. – Děčín, cena 630,-Kč --- 6.9. – Koštice (palírna „Karfíkův Dvůr“), zámek Krásný Dvůr, cena
440,-Kč --- 4.10. – Mělník – zámek, cena 470,-Kč
Podrobnosti všech akcí budou zveřejněny na nástěnce u pošty.
Seznámení s vyúčtováním grantu za rok 2015 a navržení částky na rok 2016.
Koncem roku 2015 byl zakoupen 1 invalidní vozík a hrazdička nad lůžko.

SDH
„Kdo je hasič? Je to člověk, s pevnými nervy, žaludkem a svaly, který nemá zrovna nic lepšího na práci. “
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.
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Předem bychom Vás rádi pozdravili s rokem 2016 a přejeme mnoho osobních a pracovních úspěchů. Dále chceme
poděkovat vedení obce v čele s paní starostkou Blankou Čebišovou za spolupráci v roce 2015, jak při zásahové
činnosti, tak hlavně za vstřícný přístup při pořizování nové CAS a rekonstrukci zbrojnice.
Dále sponzorům a všem kdo pomohl při rekonstrukci hasičské zbrojnice.
V roce 2016 nás čeká velká událost a to dodání nového zásahového vozidla CAS 30 T – 815/7 4x4. Dále dokončení
oprav hasičské zbrojnice.
Samozřejmě nás čekají i kulturní akce jako je masopust, havelská zábava, soutěže, přebory atd.
Odborná příprava
Dne 9.1.2016 proběhlo na stanici HZS Rakovník zaškolení strojníků k ovládání CAS-30 T- 815/7. Rovněž v tento den
proběhl kurz nových nositelů dýchací techniky, který bude rozložen na tři dny ukončený zkouškou v polygonu a
ústní zkouškou. Zároveň proběhly kondiční jízdy. Dále dne 10.1.2016 od 13:00 – 16:00 proběhla na hasičské
zbrojnici zkouška techniky , ošetření a doplnění výstroje.
Zásahová činost
V období 23.12.2015 – 23.1.2016 jednotka nezasahovala u žádné mimořádné události.
Výroční valná hromada
Dne 16. ledna 2016 jsme se sešli na Výroční valné hromadě v počtu cca 50ti lidí v Hostinci u Šimků.
Uplynulý rok byl velmi bohatý ve všech oblastech. Jednotka vyjela celkem ke 44 událostem včetně požáru u
Olešné, který byl vyhodnocen jako největší požár v ČR za rok 2015.
Příspěvek
Tímto vás chceme požádat a dobrovolný příspěvěk na dovybavení nového hasičského zásahového vozidla CAS
30 T – 815/7 4x4, na které můžete přispět bankovním převodem/elektronicky na náš účet, nebo osobně a to
pokladní pí. Jarošové. A to až do konce DUBNA 2016.
Příspěvek bude použit na dovybavení zásahového vozidla, a to těmito komponenty:
rám naviáku, naviák, stavoznak vody na bok automobilu, dýchací přístroje, tablet, autokamera, nárazníkový
monitor ovládaný dálkově z kabiny řidiče (přední proudnice)
Název účtu: Sbor dobrovolných hasičů ČISTÁ
Číslo účtu: 163960989/0300
Pí. Věra Jarošová
tel: 737 881 492
Čistá
Předem děkujeme za každý finanční dar či příspěvek.
Za SDH Čistá Jan Rohr

STALO SE … v únoru
V této rubrice se naposledy setkáváme s minulými
událostmi vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
1.2.1850 bylo zrušeno patrimoniální soudnictví
HISTORIE
(vykonávala ho pozemková vrchnost nad poddanými)
a nahradilo jej soudnictví státní, císařsko – královské.
STALO SE, KDO BYL VÁCLAV KOČKA,
Městečko Čistá, které dříve patřilo pod panství Chříč,
ZAJÍMAVOSTI Z KRONIK, CO SE U NÁS PSALO
bylo přivtěleno c.k. podkrajskému úřadu okresnímu a
také okresnímu soudu spolu s berním úřadem v
Kralovicích.
3.2.1900 bylo na městském zastupitelstvu usneseno vysázet podél silnice k nádraží lipové stromy.

Z
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12.2.1937 byla pozvána delegace města Čisté k audienci na Pražský hrad k prezidentu republiky, Dr. E. Benešovi,
když předtím mu bylo oznámeno, že jej město Čistá jednomyslně jmenovalo čestným měšťanem u příležitosti
jeho 52. narozenin.
22.2.1886 zemřel čistecký měšťan a mecenáš Václav Korb – Šefelín. Z jeho mládí se dochovaly tyto záznamy: Jako
chlapec vylezl z okna zvonice kostela sv. Václava po římse, obešel věž a na protější straně opět do věže vlezl.
Opatrujíc svoji mladší sestru, vylezl s ní na hřeben střechy domu č. 15, zajisté tehdy doškové. Když matka
přicházela domů z pole, vzal děcko mezi kolena a sjel s ním dolů, pravděpodobně na hromadu lesní hrabanky,
jakou se tehdy stlalo dobytku.
25.2.1728 byl založen pekařský cech a schválena jeho privilegia.
27.2.1738 byl v pivovaře zasazen nový kotel a hned toho dne byla uvařena jedna várka.
z níže uvedených zdrojů sestavila Klára Rudolfová
Zdroje: Sklenář, Jar.: Městečko Čistá a okolí, Čistá 1999, s. 22, 23, 35, 42, 46, 81

Vracím se k příspěvku paní Kláry Rudolfové v lednovém čísle Čisteckého zpravodaje, kde jako v předešlých
měsících uveřejnila historické informace z knihy Městečko Čistá a okolí. Je až s podivem, že se vůbec paní
Rudolfová nepozastavuje nad tím, že prováděnými výpisky z této knihy, porušuje autorské právo dle zákona
č.121/2000 Sb., o právu autorském.

Kdo byl Václav Kočka ?
Václav Kočka se narodil roku 1875 v Čisté. Po studiu na rakovnické reálce, kterou po pěti letech opustil
z důvodu nedostatku financí, je v praktikantské službě na poštovním úřadě v rodném místě a stává se zde
poštovním úředníkem. Působí nejdříve v Litomyšli a později v Praze, kde žil ve výslužbě jako poštovní inspektor.
Byl historikem, který již v mládí měl velký zájem o historii, které potom věnoval veškeré své volné chvíle
a veškerý svůj život. Ten pak rozdělil mezi úřad poštovní a historické archivy ve vlasti i v cizině, kde studoval starý
listinný materiál a činil si z nich výpisky. První historické články, zpracované na základě studia v archivech, otiskoval
v krajinském listě svého domova a také ve Věstníku muzejního spolku v Rakovníku. Později potom vycházejí jeho
práce i knižně. Napsal řadu historických prací, z nichž nejznámější o dvou svazcích jsou „Dějiny politického okresu
Kralovického“, a „Dějiny Rakovnicka a Křivoklátska“. Ale i další menší práce jako „Kralovicko za války třicetileté“,
„Poloha a dějiny zaniklé vsi Necek“, „Dějiny hradu Krakovce“, „Rokytno a Rakovník“, „Zbečno“, „Po stopách
Hedčanů“, „Vysoká Libyně“ a další, mají velkou cenu.
Také napsal podrobné dějiny městečka Čisté, první jeho historicko topografickou práci. Městská rada však
odmítla vydat tyto dějiny Čisté. Čistečtí měšťané nechápali, jaká by to byla čest pro jejich město a jaká kulturní
potřeba. Dvakrát neuspěl u městské rady v Čisté, ani v Kožlanech. Za svoji obětavou práci nesklízel vděk, těžko
sháněl vydavatele pro své historické práce.
Teprve u redaktora Šrekra, majitele tiskárny v Kralovicích uspěl a začaly zde vycházet na pokračování
„Dějiny politického okresu kralovického“. Jaký význam byl přikládán práci Václava Kočky, svědčí jeho jmenování
členem České akademie věd a umění v Praze.
Dne 17.ledna 1941 byl čistecký rodák Václav Kočka jmenován čestným občanem městečka Čistá za jeho
historické práce. Tím byla konečně odměněna a uznána jeho velká a pilná práce v historické literatuře. Václav
Kočka však na Čistou zanevřel, protože městská rada odmítla vydat Dějiny Čisté, jeho první historickou práci.
Teprve když se stal starostou Eduard Stanislav, snažil se chybu napravit a rukopis od Václava Kočky zakoupit, ale
ten byl již velmi rozhněván a jednal s Kralovicemi o vydání dějin okresu. Starosta Eduard Stanislav vždy litoval, že
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ruka, kterou Václav Kočka čisteckým krajanům podával, nebyla vřele stisknuta. Snažil se proto napravit to, co jeho
předchůdci nedokázali.
Dne 25.května 1944 navštívil spolu s radním Vojtěchem Jägerem tohoto čisteckého rodáka, historika a
člena Akademie věd a umění Václava Kočku v Praze. Poděkovali mu za obstarání opisu spisů čisteckého kostela
sv.Václava, které před krátkým časem podala neznámá osoba v Zemském archivu v Praze. Při této příležitosti mu
také předali diplom čestného členství, které mu bylo uděleno v roce 1941. Tento diplom vypracoval v plaském
ornamentu učitel Karel Červený. Po rozhovoru s ním a vysvětlení sporných názorů, které vedly k odmítnutí přijetí
diplomu, jmenování čestným občanem přijal a převzal i tento diplom. Zemřel vyčerpáním 23.dubna 1951 v Praze
ve věku 76 let.
Z osobního archivu vybral kronikář Jaroslav Sklenář.

Zajímavosti z kronik
Dříve bývala cesta městečkem velmi špatná. Od radnice a pivovaru až ven na západ ke Kožlanům se jezdilo takřka
potokem. Byla zde hluboká strž a cesty vedly po obou její stranách při domech.
V roce 1853 byla dohotovena silnice z Kožlan přes Čistou ke Všesulovu. Do té doby neměla Čistá silniční
spojení. Při stavbě silnice byla strž zasypána a středem byl překlenut poměrně vysoký kanál. Stromořadí kolem
silnice bylo vysázeno v roce 1856 a bylo to 600 stromů. Stavba této silnice stála Čistou 14 647 zl. a 1 ¾ kr.
Po vystavění opěrné zdi podél silnice v roce 1874, na kterou byly krycí desky dovezeny z Přílep, byl za zeď
navezený násep osázen v roce 1875 celkem 40 ořechovými stromy, z velkostatku Jeneč. I s dopravou stál kus 57
krejcarů.
Přičiněním dlouholetého učitele Aloise Ráce bylo po Čisté vysázeno mnoho stromů a keřů, a přičinil se
také o vysázení šeříku na náspu za zhotoveným terasem. Městečko Čistá si v té době vydržovalo obecního
zahradníka, který pečoval o stromořadí a zeleň.
Později pak bylo po Čisté vysázeno dalších 60 ořechových stromů.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/Pozn. Redakce: články pana Jaroslava Sklenáře nejsou redakčně nijak upravovány/

Co se u nás psalo
Lednové číslo Čisteckého zpravodaje z roku 1984 přineslo především bilanční zprávy a výhledy do nového roku.
Bilancovala KSČ, Místní národní výbor i kulturní dům, vystavovalo se, konaly se schůze, chystal se koncert, ale i III.
reprezentační ples kulturního domu.
Úvod zpravodaje patřil předsedovi VO KSČ, který konstatoval, že
rok 1984 začíná za velmi komplikované a zostřené mezinárodní
situace, kdy jsou vlivem militaristické politiky USA rozmísťovány
v zemích NATO nové systémy jaderných zbraní. Na obranu je pak
nutno vynakládat více prostředků i v naší zemi. Dále uvedl, že
v zájmu zachování dosažené životní úrovně bude nutné
zintenzivnění výroby na všech úsecích národního hospodářství,
především na úseku zemědělství bude nutno udělat vše pro to,
aby nedošlo k narušení zásobování obyvatelstva. Na úseku rozvoje obce se počítá s pokračováním výstavby
vodovodu, ovšem za sníženého přídělu finančních prostředků. Koncem roku má být dokončeno nové nákupní
středisko, což bude vyžadovat pomoc občanů, zvláště při úklidových pracích a úpravě okolí.
Zpravodaj také přinesl informace z posledního plenárního zasedání MNV v roce 1983. Hodnotilo se (např. činnost
občanských výborů), projednávalo se (např. účast a aktivita poslanců při schůzích), vypracovávala se usnesení.
Místopředseda MNV předložil hodnotící zprávu za rok 1983, další člen rady přečetl nový socialistický závazek na
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rok 1984. Předseda MNV informoval o výsledku jednání pro zajištění dostatečných zdrojů pitné vody pro veřejný
vodovod. V diskusi byly mimo jiné projednány též stížnosti na špatný chléb a pečivo, na veřejné osvětlení v Šípech
a na Vrchlického náměstí, na vykácení stromů u kostela, na nedostatek uzenin, na prodej vánočních stromků, na
domovní daň a jiné.
Koncem roku 1983 se v Čisté uskutečnila velká výstava modelů, o které zpravodaj informoval poměrně podrobně.
Jednalo se o jedinou výstavu tohoto rozsahu během posledních deseti let na Rakovnicku. Na výstavě se představilo
více než 120 modelů od modelářů z celého okresu, ale především těch místních. Nejdůležitějšími postavami byli
otec a syn Boudovi, K. Ortman a mnoho mladých modelářů z modelářského kroužku. Hlavními lákadly byl např.
model letadla s rozpětím křídel 3 metry, 11 kilogramů těžký model lodi a model vrtulníku.
Na výroční členské schůzi se sešli filatelisté, rozpis zápasů zveřejnili místní šachisté, Místní národní výbor
informoval, že od 1. ledna bude zaveden v provozovně „mandl a čistírna“ sběr poškozené obuvi a vyhodnocena
byla dětská výtvarná soutěž filmového diváka.
V lednu 1984 uvedla KINOKAVÁRNA mimo jiné nový český barevný detektivní film SMRT TALENTOVANÉHO ŠEVCE,
novou italskou barevnou komedii MALÉRY PANA ÚČETNÍHO, nový český film ÚNOS MORAVANKY nebo sovětský
fantastický film ČLOVĚK OBOJŽIVELNÍK. V lednu také proběhly dvě schůze KSČ, tři školení a jedna přednáška,
koncert krojované dechové hudby MORAVANKA a III. reprezentační ples kulturního domu.
Závěr zpravodaje patřil celoročnímu bilancování provozu kulturního domu. Celá, poměrně obsáhlá zpráva, bude
zveřejněna na internetových stránkách http://tinterovi.webnode.cz.
připravil PAVEL TINTĚRA ml.

Poděkování

Z

Vedení základní školy a všichni ostatní organizátoři
plesu v Čisté děkují sponzorům a podporovatelům.

Š A MŠ PODĚKOVÁNÍ, POZVÁNKA

Sponzoři plesu SRPDŠ 22. ledna 2016

Rodiče a přátelé žáků --- AUTOSTOP, s. r. o. Rakovník --- Učitelé a zaměstnanci ZŠ --- Agripos Rakovník --- Občané Čisté
---CS Trans Rakovník --- Obec Čistá --- Jednota Rakovník --- Mlýn, s.r.o. Čistá --Nábytek J + J Zoubkovi
Rakovník --- Tintěra Pavel Čistá --- RaFo PC - Radek Folda Rakovník --- Pešek Pavel Čistá --- Elektro Šindler Rakovník -- MEKA ITALY Čistá --- Copy Centrum Cafourek Rakovník --- Uzenářství I. a A. Sklenářovi Čistá --- Czecom, s. r. o.
Rakovník --- DYNAL Čistá --- Procter a Gambler Rakovník --- Zahradnictví Blacký Čistá --- Elektro VIOLA Rakovník --Restaurace U Šimků Čistá --- JUDr. H. Šajnerová Rakovník --- instalatér, topenář Pavlík Čistá --- Krejčovství Eliot - I.
Tintěrová Rakovník --- Dřevovýroba Beneš Čistá --- Kadeřnictví Andrea Rakovník --- Truhlářství Turek Čistá --- Rybářské
potřeby Dejvil Rakovník --- Ing. Jaroslav Kondelík Čistá --- Kovovýroba J. Pergler Lubná --- p. Vlastimila Štětinová Čistá
--- Dřevoobchod Lubná --- ČRS, z.s. MO Čistá --- Královský pivovar Krušovice --- MS Javorna Čistá ---Ing. Václav Knor
Šanov --- LEXTRANS BUS - Michal Pešek Čistá --- Pekařství Špáňa Šanov --- Jednota Čistá-kolektiv zaměstnanců --Zahrad. a květ. centrum Senomaty --- Klub TJ Čistá --- QALT Zavidov --- p. Zdeněk Matějů Čistá --- DaLuNet Jesenice -- p. Jan Tajbl Čistá --- ČEPRO, a.s. Praha --- p. Josef Šajner Čistá --- POPROKAN Louny --- p. D. Jopová Čistá --- GOLF Park
Podbořánky, s. r. o. --- p. I. Bobisudová Čistá --- topení, voda, plyn Z. Richter Kněževes --- p. M. Svatoš Čistá --- AG
Foods Praha --- Ing. Pavel Škrle Hedecko --- BOVYS Hlinsko --- Obec Břežany --- TYKVART, s. r. o. Plzeň --- Obec Šípy --KMB Progress Plzeň --- Obec Všesulov --- Král PM Centrum Plzeň --- Obec Velká Chmelištná --- Drahomíra Václavová
Stříbro --- AGROFARM spol. s r.o. Šípy --- Koberce J + V Prusíkovi Kozojedy --- Květinářství Houdková Kralovice --- Hügli
Food, s. r. o. Kolín --- Becker Bohemia, s.r.o. Kralovice ---Urban Kožlany --- p. Špačková, cukr. výrob. Kralovice --- Ing.
Gabriel Vojenice Kožlany --- Barvy, laky H. Votroubková Kralovice --- Stavební práce Knot Buček --- Hračky Kralovice -- Železářství Jiří Hlad Kralovice --- HK Novum Kralovice --- Papírnictví Ashram, s.r.o. Kralovice --- J. Tůmová Kralovice -- Ž. Marková Bohy - Rohy --- M. Krivoš vysoká Libyně
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Pozvánka na putovní výstavu v naší škole
Zveme Vás na tematickou výstavu Příběh Jana Zajíce. Výstava bude otevřena veřejnosti ve vestibulu základní školy od
9. února do 18. února každý den od 10.00h do 16.00 h.
Jan Zajíc byl jedním z mála odvážných lidí, kteří po Janu Palachovi vyhlásili svou válku normalizačnímu,
kolaborantskému režimu. Podobně jako Gabčík a Kubiš, vojáci spjatí s Heydrichiádou, i on obětoval svůj život boji za
svobodu a demokracii.
Putovní výstava o Janu Zajíci přináší autentický pohled na jeho čin v širších souvislostech. Základním motivem výstavy
je snaha přiblížit osobnost a myšlenkový svět Jana Zajíce. Vykresluje rodinné zázemí vítkovského občana a studenta
šumperské průmyslovky. Nabízí podstatnou část jeho básnické tvorby. Odhalující autorovo nitro a osobitý duchovní
rozměr. Výstava se zabývá činem samotným. Cituje dopisy na rozloučenou, zrcadlí atmosféru pohřbu a sleduje mediální
odezvu na Janův akt nejvyššího sebeobětování. Opomenuty nejsou informace o následcích události pro celou rodinu i
o tom, jak se památka připomíná v současné době. Širší historické souvislosti zajišťuje prostor věnovaný srpnové
okupaci a období normalizace. Od tragického vyústění životního příběhu Jana Zajíce uplynulo 25. února 2014 přesně
45 let.
Naši žáci 8. a 9. ročníku se letos v hodinách dějepisu zaměřili na rok 1968, na československý komunistický
režim, na okupaci Československa 21. srpna. Setkali se s pamětníkem a kronikářem Jaroslavem Sklenářem. Výstava je
dalším výukovým materiálem, který umožní žákům snáze porozumět a pochopit historii a dějiny naší vlasti.
Božena Vopatová, ředitelka školy

I

NFORMACE

VÝSLEDKY TS 2016

Výsledky tříkrálové sbírky
2016
Ještě jedno poděkování všem
dárcům a koledníkům.
Daniel Váhala
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Čistá
6. února, Čistá, Čistecký masopust 14:00h průvod obcí, 20:00h
zábava v KD
9. – 18. únor, Čistá ZŠ, putovní výstava „Příběh Jana Zajíce“

K

Okolí

ČISTÁ, OKOLÍ

ULTURNÍ PŘEHLED

5. února, Kozojedy, 19h přednáška „Včelí produkty a jejich účinky
na lidské zdraví“ v KD
7. února, Kralovice, od 10h soutěž ve sportovním tanci, LD
9. února, Kralovice, 18h přednáška „Baroko kolem nás“, městská knihovna
13. února, Kožlany, masopust 16:15h průvod městem, 19h masopustní rej
23. února, Jesenice, 17h přednáška „Jan Hus“, vlastivědné muzeum

Došlo po uzávěrce
Reakce na připomínku pana Sklenáře:
Vzhledem k tomu, že rubrika "Stalo
se..." není vědeckou publikací, ale
sérií popularizačních článků, bez účelu
dosažení hospodářského prospěchu
autora, je užívaný postup v souladu s
normou ČSN ISO 690 - 2011 o citacích.
Autor a název díla (popřípadě
elektronický dokument) je vždy pod
článkem uveden, takže je umožněna
identifikace zdrojového díla včetně
možnosti ověření správnosti
citovaných údajů. Formulace " z níže
uvedených zdrojů sestavila..." pak
jasně dokládá, že autorka článku si
autorství použitých zdrojů
nepřivlastňuje.
Klára Rudolfová

Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá,
evidováno Ministerstvem kultury české
republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor
zastupitelstva obce Čistá

Pozor, po masopustu následuje půst!
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