MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

LEDEN 2017

KČ 6,-

Vážení čtenáři, spoluobčané,
máme za sebou pár hodin roku 2017 a mnozí z nás stále intenzivně přemýšlí, jaký
bude. Lepší než ten minulý? Změní se něco? K lepšímu? K horšímu? Někteří si dávají
odvážná předsevzetí, někteří věří horoskopům a někteří (mezi něž se s dovolením
počítám i já) věří především sami sobě a drží se hesla „Jaký si to uděláš, takový to
máš…“.

PF 2017

Je zvykem přát si vzájemně na přelomu starého a nového roku to nejlepší. Hodně zdraví. Hodně štěstí. Lásku. Úspěchy
v práci a soukromém životě. Jednoduše to, co v danou chvíli považujeme ve směru k tomu, komu přejeme, za
nejdůležitější. To je chvály hodné, potěšující, mnohdy milé a povzbuzující. Pokaždé si však v té chvíli uvědomím, že má-li
se vše, co je mi přáno splnit, musím tomu jít, alespoň trochu, naproti. Mnohdy mi až v tu chvíli dojde, že to, co je mi
přáno často podceňuji a současně si uvědomuji, že spoustu věcí naopak zcela nekriticky přeceňuji. Mám proto za to, že
je velmi důležité bilancovat a dávat si splnitelné cíle. Minimálně alespoň jednou za rok to člověku prospěje a kdy tak kdo
udělá je vlastně úplně jedno, nicméně začátek nového roku je jednou z dobrých příležitostí.
Při vědomí výše uvedeného si Vám všem dovoluji popřát, aby se Vám v roce 2017 dařilo tak, jak si sami budete přát,
aby Vás nepotkalo nic zlého a abyste do další etapy svého života vykročili „pravou“. Když mi tohle řekl i můj syn,
rozený a zarytý levák, něco na tom asi bude…
PAVEL TINTĚRA
místostarosta obce
předseda kulturního výboru

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výše poplatku za likvidaci komunálního netříděného odpadu na
rok 2017 je vypočtena na 600,- Kč na osobu a rok, resp. na
rekreační objekt a rok.
Ke zvýšení poplatku jsme přistoupili poté, kdy se za poslední rok
výrazně zvýšily náklady na likvidaci odpadu a zároveň společnost
Odpady Bohemia s.r.o. navýšila od 1.7.2016 ceny za sběr a
přepravu netříděného komunálního odpadu v nádobách o
objemu 110-120 l. Poplatek za odpadní pytel činí 50,- Kč a za
jednorázovou známku 63,- Kč.
Vzhledem k tomu, že firma Odpady Bohemia s.r.o. připravila
nové typy známek, není nadále možné hradit poplatek za
odpady (resp. známku) dvěma splátkami, ale musí být
uhrazena najednou.
V dobrovolné sbírce u rozsvícení vánočního stromu bylo vybráno
celkem 2.071,- Kč.
Všem kdo přispěli, děkujeme.
Vybrané peníze byly poslány Nadačnímu fondu Rozum a Cit,
Praha 7.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
96 let
MERTLOVÁ Marie, Čistá
83 let
Hejdová Anna, Čistá
Voráč Zdeněk, Čistá
82 let
Tajbl Josef, Čistá
70 let
Ulman František, Čistá
Švarcová Jaroslava, Čistá
65 let
Nachtigalová Hana, Čistá
Pešek Vlastimil, Zdeslav
Gajdošová Jaroslava, Čistá
Gratulujeme!
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LIKVIDACE DOMÁCÍHO ODPADU – JAK NA TO?
Lahve od oleje
jsou-li dobře vymyté prostředkem na nádobí, mohou přijít do plastů, jinak patří do
směsného odpadu.
Kovové plechovky
ideální je odvézt je do sběrného dvora
Obaly od vajíček
můžete je vrátit prodejci na farmářský trh nebo je hoďte do směsného odpadu (obal není recyklovatelný)
Kombinované obaly
papírový sáček s průhledným okénkem se může hodit do papíru
Bublinkové obálky
pokud se nedají rozdělit, patří do směsného odpadu

Obaly od chipsů a bonbonů
patří do plastů, pokud je v nich označení C/* pak do
směsného odpadu

Polystyrenové tácky od masa a krabičky na jídlo
po opláchnutí do plastů

Obaly od instantních potravin
přijdou do směsného odpadu

Voskové kelímky (pacholíky, sýry)
patří do směsného odpadu (nedají se recyklovat)

Čajové pytlíky a kávové filtry
nejlépe dát do bioodpadu, popř. do směsného odpadu

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Po provedených pozemkových úpravách jsou vlastníci pozemků povinni pro další zdaňovací období podat na Finančním
úřadě v Rakovníku do 31. 1. 2017 nová daňová přiznání.

Divadelní soubor Tyl Čistá přeje všem svým divákům, příznivcům a
sympatizantům vše nejlepší do nového roku, samé pozitivní zkušenosti a
mnoho dobrých divadelních zážitků. Jsme s Vámi...
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ZAMRZLÝ NÁVESNÍ RYBNÍK
Když v lednu loňského roku po dlouhých letech opět zamrzla hladina našeho návesního rybníka, byla jsem moc ráda,
když jsem viděla malé i velké bruslaře na rybníku. Hned jsem si vzpomněla, jak sama jsem chodila na rybník bruslit a
později i se svými dětmi. Říkala jsem si, že je dobře, že se nám podařilo obnovit tento návesní rybník a bude možné,
pokud bude dostatečně mrznout, na něm v zimních měsících bruslit a děti už nebudou muset chodit daleko na okolní
rybníky.
Bohužel mě radost nedávno opustila, když jsem na krásně zamrzlém rybníku začátkem prosince uviděla velké množství
naházených kamenů. Zároveň mě začali upozorňovat i občané a děti, že je to velká škoda, takto ničit led a jestli by s tím
šlo něco udělat. Ale co mohu udělat, vůbec nic, jen mohu upozornit možné hříšníky. Bohužel se to netýká jen návesního
rybníka v Čisté ale i na Kůzové.
Chtěla bych tímto požádat rodiče, aby vysvětlili svým dětem, že nově zrekonstruované a opravené rybníky opravdu
neslouží k tomu, aby se do nich cokoli házelo, včetně kamenů. Teď v zimě mohou rybníky po dlouhé době sloužit znovu
jako kluziště, ale pokud budou plné přimrzlých kamenů, tak „poslouží“ pouze k úrazu, a to si jistě nikdo nepřejeme.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Blanka Čebišová
starostka obce

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 25 ZE DNE 24. LISTOPADU 2016
Návrh usnesení č. 295/16: ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 295/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 296/16: ZO bere informace na vědomí a ukládá svolat pracovní schůzku k návrhu
řešení projektu KD do konce ledna 2017.
Pro - 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 296/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 297/16: ZO po projednání schvaluje pachtovné za trvalý travní porost ve výši 2.500,Kč/ha a rok a za ornou půdu ve výši 3.000,- Kč/ha a rok.
Pro – 12; Proti – 0; Zdržel se - 1 p. Tajbl
USNESENÍ č. 297/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 298/16: ZO po projednání schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový fond na
pořadí cest zařazených do plánu společných zařízení dle návrhu.
Pro - 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 298/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 299/16: ZO po projednání schvaluje podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o
dotaci na revitalizaci rybníka ve Zdeslavi na pozemku parc.č. 11.
Pro – 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 299/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 300/16: ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 410/2 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře
11 m2 p. K. za částku 1.600,- Kč.
Pro – 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 300/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 301/16: ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 216 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka o
výměře 35 m2 pí. M. za částku 4.000,- Kč.
Pro – 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 301/16 BYLO SCHVÁLENO
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Návrh usnesení č. 302/16: ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy na dodávku el. energie se
společností AmperMarket a.s. na období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Pro – 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 302/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 303/16: ZO po projednání rozhodlo o pořízení Územního plánu obce Čistá a ustanovuje
odpovědnou osobou pro jednání s pořizovatelem starostku obce, pí. Blanku Čebišovou.
Pro – 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 303/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 304/16: ZO schvaluje upravené konečné znění memoranda o spolupráci obce Čistá a
Římskokatolické farnosti Jesenice.
Pro – 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 304/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 305/16: ZO schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle
platného zákona č. 134/2016 Sb.
Pro – 13 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 305/16 BYLO SCHVÁLENO

INFORMACE SPOLKŮ
ZÁPIS VÝBOROVÉ SCHŮZE
SZP ČISTÁ KONANÉ DNE 8. 12. 2016
1. Rozdělení předvánočních návštěv:
p. Krejza - dárek předá p. Radvanyi
p. Navrátil - dárek předá pí. Vopatová
pí. Petržílková - dárek předá pí. Štillerová
p. Porsche - dárek předají pí. Henzlová a Králová
2. Jubilanti:
pí Porscheová - 70 let - gratulaci předají p. Vopat a p. Radvanyi
3. Dne 8.12. proběhla návštěva v ústavu Domino v Zavidově - byly předány dárky
4. Silvestrovská oslava se uskuteční 29.12. v klubovně našeho sdružení - zájemci o účast se nahlásí pí. Vopatové do
24.12. - účastníci si přinesou občerstvení s sebou.
5. Dne 16.2. bude v Kralovicích divadelní představení " Hledání ztraceného ráje" - začátek v 19.00 hod Dne 21.3. 2017 koncert J. Smolíka v Kralovicích - doprava vlastní, vstupenky v předprodeji v Kralovicích
6. Vyúčtování grantů - bylo zakoupeno lino do klubovny a tím byly finanční příspěvky vyčerpány.
7. Kompenzační pomůcky - na požadavek bude zakoupena toaletní židle.
8. Dne 9.12. se pro velký zájem znovu uskuteční korálkování v klubovně.
9. Jubilanti v roce 2017:
pí. Raisová 60 let, p. Macháček 80 let, pí. Vališová 70 let, pí. Peterková 80 let, pí. Fuchmanová 60 let, pí.
Denemarková 80 let, p. Navrátil 70 let, pí. Kracíková 60 let, pí. Moravcová 80 let, p. Gajdoš 70 let,
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nad 80 let: p. Nesvadba 84 let, pí. Petržílková 85 let, pí. Teršlová 82 let, pí. Nesvadbová 83 let, pí. Pavlíčková 87 let, pí.
Fialová 86 let, p. Teršl 84 let, pí. Kočková 83 let, p. Uher 81 let, p. Krejza 84 let.
10.Nabídka akcí SZP Rakovník:
12. - 19.3. 2017 - rekondiční pobyt v hotelu Mas v Sezimově Ústí, cena 5900,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava z
Rakovníka a zpět, plná penze, rekondiční program - masáže, cvičení v bazénu, regenerační kyslíková terapie, suchá
uhličitá koupel. Ubytování v dvoulůžkových pokojích, jednolůžkový pokoj za příplatek 200,- Kč na noc. Záloha 2000,Kč se platí při přihlášení, doplatek nejpozději 6 týdnů před odjezdem.
Jednodenní výlety v roce 2017:
25.4.
Všeradice - muzeum a galerie M.D.Rettigové
16.5.
Sklářská huť "František" - Sázava
27.6.
zámek Loučeň
19.9.
Plzeň pivovarské muzeum "Na Parkáně"
10.10.
Jičín - exkurze ve výrobně vánočních ozdob
Podrobnosti všech akcí budou vyvěšeny na nástěnce u pošty.

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE

Z HISTORIE

Tak jako léta minulá, tak i v roce 1913 se konala za účasti
všech místních spolků, Husova oslava. Průvod, který se
seřadil u Sokolovny, se zastavil před radnicí, kde prof.
Eduard Klicpera přednesl projev o působení Mistra Jana
Husa. Na vrchu „Černá kočka“ byla pak zapálena veliká
hranice. Ačkoliv bylo počasí deštivé, zúčastnilo se této
oslavy velké množství lidí z Čisté i okolí. Z tohoto vrchu
pak bylo vidět v krajině zapálených dalších 16 ohňů.
Slet III. okrsku Sokolské župy plzeňské se v Čisté konal
20. července 1913. Veškerá cvičení byla provedena
bezvadně a výkony cvičenců po každém oddílu byly
odměněny potleskem.

V roce 1921 bylo v Čisté založeno Družstvo pro rozvod
elektrické energie. Valná hromada tohoto družstva se
v roce 1927 usnesla, přistoupit k elektrizaci města.
Uvažovalo se o prodeji pivovaru, z jehož prodeje by se
financovala. K prodeji pivovaru nedošlo a tak na zasedání
městského zastupitelstva bylo schváleno půjčení zálohy
50 800 Kč a propůjčení veřejných míst k provedení
elektrizace Družstvu pro rozvod elektrické energie. Po
dlouhé době se i městečko Čistá dočkalo v roce 1933
zavedení elektrického proudu.

Dne 27.4.1914 bylo při svatbě pana Václava Kočky se
slečnou Trinerovou z Břežan, vybráno panem Josefem
Gebouským 4 K na pomník Karla Havlíčka Borovského
v Čisté. Vzdělávaci spolek Havlíček za tento obnos vzdal
veřejný dík. Jak jsem zjistil, nepodařilo se však získat
dostatečný finanční obnos a tak byla tato sbírka na
postavení pomníku v Čisté rozpuštěna.

V roce 1927 uvažoval Sbor dobrovolných hasičů v Čisté,
z požárních důvodů, o zřízení dostatečné vodní nádrže
v horní části města. Po průzkumu bylo zjištěno, že spodní
vody by dostatečně zásobily vodou tuto nádrž, neboť
rybníčky u pana Bobysuda a pana Rusýho, by v případě
požáru nestačily a voda z rybníka je velice vzdálena ke
konci města směrem ke Kožlanům.

Na výstavě třešní, kterou v Praze uspořádala Zemědělská
rada ve dnech 28. - 29. června 1914 vystavoval pan
ing.Herles, majitel školek a sadů v Čisté Wilsovu ranou
odrůdu třešní. Odrůda se velmi zamlouvala a bylo
usouzeno – když daří se a brzy zraje v Čisté, že ještě lépe
se osvědčí v krajinách polabských a povltavských.

Paní Marie Joglová, vdova po řídícím učiteli Josefu
Joglovi, věnovala v roce 1927 k uctění památky své dcery
Miloslávky, bývalé žákyně obecné školy v Čisté a pak
studující reálného gymnázia El. Krásnohorské na Král.
Vinohradech, která zemřela dne 11.září 1920
v mladistvém věku 12 a ½ roku, částku 1300 Kč, na
zakoupení modelů pro kreslírnu místní měšťanské školy.
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Tento dar umožnil položit pevný základ pro zařízení
kreslířského kabinetu v místní škole.

skutečností, že někteří členové spolku poskytli půjčku
bezúročnou. Piano se svolením místní školní rady a
ředitelství školy bylo umístěno ve vhodné místnosti nové
školní budovy.

V první polovině roku 1927 zakoupil Pěvecký spolek
Václav k účelům cvičebním a koncertním, nové piano. Již
delší dobu se jevila potřeba zakoupit tento nástroj, což
se podařilo ochotou Občanské záložny v Čisté, která za
nízký úrok zapůjčila spolku dvě třetiny kupní ceny a dále

Jaroslav Sklenář
kronikář

ZE SPORTU
DĚTSKÝ VÁNOČNÍ TURNAJ 2016
Dne 22.12.2016 uspořádal oddíl stolního tenisu ve spolupráci se ZŠ Čistá dětský vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo 23
dětí. Děti byly rozděleny do čtyř kategorií a užili si krásné sportovní odpoledne. A konečné výsledky?
Mladší děvčata:

1. Věnka Razýmová; 2. Tereza Pavlisová; 3. Lída Richtrová; 4. Aneta Votroubková

Mladší chlapci:

1. Zbyněk Nácal; 2. Petr Kašpar; 3. Jan Plešinec; 4. Šimon Lutišan; 5. Josef Šajner

Starší děvčata:

1. Kateřina Lauberová; 2. Diana Votroubková; 3. Markéta Schmalzová; 4. Natálie Kukiová;
5. Iveta Grohová; 6. Marie Krausová;7. Petra Nácalová; 8. Pavlína Pešková; 9. Adéla Novotná

Starší chlapci:

1. Filip Beneš; 2. Aleš Votroubek; 3. Patrik Schuh; 4. Průcha; 5. Petr Král

VÁNOČNÍ TURNAJ
Dne 26.12.2016 uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Čistá vánoční turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 16 hráčů.
Hrálo se systémem každý s každým na dva hrané sety.
Konečné pořadí:
1. Lepka Martin ml.

27 bodů

2. Bedenk Pavel

26 bodů

3. Vít Václav

24 bodů

4. Bezstarosti Václav

22 bodů

5. Lepka Martin st.

22 bodů

6. Zeman Jaroslav

20 bodů

7. Kašpar Petr

19 bodů

8. Petřík Vladislav

17 bodů

Nejmladším účastníkem byl Votroubek Aleš, který obsadil 11. místo.
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KULTURNÍ PŘEHLED

21. ledna 2017 – 18:00 hodin – JESENICE (KD)
22. ledna 2017 – 17:00 hodin – KRALOVICE (KD)

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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SDRUŽENÍ RODIČŮ, PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI ZŠ A MŠ ČISTÁ
VÁS ZVE NA

OD 20.00 HOD. V KD ČISTÁ.
K tanci a poslechu hraje SEKVENCE.
Soutěž o hodnotné ceny.
Vstupné v předprodeji 80,- Kč, na místě 90,- Kč.
Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři OÚ Čistá nebo v ZŠ u p. Plincnerové.
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KTERÝ SE KONÁ V PÁTEK 20. LEDNA 2017

