MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

ÚNOR 2017

KČ 6,-

Zima z pohledu myslivců

Ú

Současné mrazy a sněžení je nepříjemné pro lidi, ale ještě více pro volně žijící
zvěř. Všechna divoká zvěř žijící v naší honitbě v současné době trpí především
VODNÍK
nedostatkem potravy, vody a na mnoha místech kvůli pohybu mnoha osob i
neklidem. V tomto období nastupují ve své aktivní činnosti všichni myslivci.
Nastává doba, kdy myslivci musí zabezpečit pravidelné zimní přikrmování
jadrným krmivem, senem a pravidelným doplňováním kamenné soli ve slaniscích. Tato krmiva si každý
uživatel honitby musí zabezpečit v období roku, samozřejmě vlastními silami a na své náklady, které nejsou
malé. Každý uživatel má povinnost zabezpečit zimní přikrmování nejen pro stanovené normované stavy
jednotlivých druhů zvěře v honitbě, ale především pro zvěř, která se v současné době v honitbě zdržuje. Její
počty jsou v honitbě různé. Záleží na plodinách, které v honitbě na polích v zimním období rostou (řepka
apod.) Především jde o zabezpečení zimního přikrmování zvěře srnčí a zvěře drobné, tedy zajíců, bažantů a
koroptví. Tato v současné době aktivní činnost našich členů naráží na mnoho problémů v souvislosti s
volným pohybem osob v prostorách přikrmování zvěře v doprovodu volně se pohybujícího psa. Psi často
zvěř prohánějí a štvou. Nejvíce tím trpí srnčí zvěř, která po silném štvaní dostává zápal plic a hyne. Zvěř v
tomto období potřebuje především klid, je oslabena nedostatkem potravy a srny se připravují na vývoj
plodu.
Závěrem bych chtěl požádat všechny lidi o ukázněnost a pochopení snahy našich členů při plnění jejich
povinností v péči o naši zvěř v současném zimním období.
Každý má právo jít do přírody a mít sebou svého psa. Měl by se ale chovat tak, aby přírodě neškodil.
Děkujeme za pochopení MS Javorna Čistá
_____________________________________________________________________________________________

Upozornění občanům

I

NFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
-

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
ŽIVOTNÍ JUBILEA
SBÍRKA NA OPRAVU VARHAN

ŽIVOTNÍ JUBILEA
81 let
Tajblová Marie, Čistá
83 let
Cvrkalová Naděžda, Čistá
Bobisudová Marie, Čistá
84 let
Nesvadba Josef, Kůzová

Upozorňujeme občany, že do 31. 1. 2017 byl splatný poplatek za
vývoz komunálního odpadu. V únoru už firma nebude vyvážet
odpady na staré známky.
Žádáme občany, aby nenechávali své psy volně pobíhat v obci, ale
venčili je pouze na vodítku. Důrazně žádáme, aby rovněž uklízeli
psí exkrementy

Sbírka na opravu varhan
- do kasičky OÚ bylo vybráno 424,- Kč
- do kasičky kostela 1.576,- Kč (otevírání proběhlo 16. ledna)
Na účtu je konečný stav k 31. 12. 2016 - 60.488,- Kč

_______________________________________________________________________________________________
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4. 2. Čistecký uzel 2017
Letos již po osmé se v budově naší školy bude konat zimní soutěž
pro mladé hasiče. Je to jedin{ akce na území okresu v tomto
OZVÁNKY
období. Každý rok se k n{m sjíždí přes 150 dětí (2016 dokonce 180)
z 12 až 15 SDH. Pořadatelé proto upozorňují na větší provoz
- ČISTECKÝ UZEL
v Tyršově ulici (škola a přilehlé okolí). Děkujeme za pochopení.
- - MASOPUST
Za pořadatele: V. Schuh
25. 2. Masopust
Tradiční masopustní průvod vych{zí v sobotu 25. 2. v 14:00 hodin od hasičské zbrojnice. Večerní
taneční z{bava „s maskou i bez“ začín{ ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu hraje Šlapeton.
Srdečně zve SDH Čist{ a Cirkus Saras{ny

P

Obec Čistá pořádá zájezd na muzikál Mýdlový princ.
Termín: pátek 3. 3. 2017 od 18h, cena 600Kč.
Více informací u p. Valigurčinové.
____________________________________________________________________________________________________________________

Poděkování
Vedení základní školy a SRPDŠ při základní škole děkují všem sponzorům a podporovatelům, kteří se podíleli na
zajištění Společenského plesu 20. 1. 2017. Výtěžek bude použit na
mimořádné aktivity dětí - bruslení, výchovně vzdělávací pořady, exkurze,
lyžařský výcvik, adaptační kurz.
Velice si vážíme této podpory a mnohokrát děkujeme.

Z

Mgr. B. Vopatová, ředitelka školy

Š A MŠ

- PODĚKOVÁNÍ
- SPONZOŘI PLESU

Sponzoři plesu SRPDŠ 20. ledna 2017

Rodiče a přátelé žáků - Učitelé a zaměstnanci ZŠ - Občané Čisté - Obec Čistá AUTOSTOP, s. r. o. Rakovník - Czecom s.r.o. Rakovník - CS Trans Rakovník Dřevovýroba Lubná - Mlýn s.r.o. Čistá - Nábytek J + J Zoubkovi, Rakovník - VATRA, autobusová doprava Dřevovýroba Pinie CZ Lubná - MEKA ITALY Čistá - Královský pivovar Krušovice - Uzenářství I. a A. Sklenářovi Čistá - LK
PUMP servis, Praha - Dynal Čistá - Pekařství Špáňa Šanov - MINIMARKET, Nguyen - Tykvart s.r.o., Plzeň - Restaurace
U Šimků, Čistá - Drahomíra Václavová, Stříbro - instalatér, topenář Pavlík, Čistá - AGROFARM spol. s r.o. Šípy p.I.Bobisodová, Čistá - Ing. Pavel Škrle Hedecko - Ing. Jaroslav Kondelík, Čistá - Koberce J+V Prusíkovi, Kozojedy - p.
Vlastimila Štětinová, Čistá - HK Novum, Kralovice - p. Daniela Jopová, Čistá - Urban Kožlany - LEXTRANS BUS- Michal
Pešek, Čistá - Inf. M. Gabriel, Vojenice - Jednota Čistá-kolektiv zaměstnanců - J.Tůmová, Kralovice - p. Zdeněk
Matějů, Čistá - Procter a Gambler, Rakovník - p. Jan Tajbl, Čistá - Krejčovství Eliot-I.Tintěrová - p. Josef Šajner, Čistá GOLF Park Podbořánky, s. r. o. - Obec Všesulov - Obec Břežany - Obec Šípy - Obec Velká Chmelištná - Topení, voda,
plyn, Richter, Kněževes - RaFo Radek Folda Rakovník - DaLuNet Jesenice - Poprokan Louny - Odpady Bohemia,
Kralovice - Stavební práce Knot, Buček - p. Špačková, cukr. výrob. Kralovice - ČRS, z.s. MO Čistá - M.Krivoš, Vysoká
Libyně - Uzenářství Dřevec, Kralovice - Elektro Šindler, Rakovník - Zahrad. květ. centrum, Senomaty - COPY Centrum
Rakovník - TS FOOD, Budišon nad Budišovkou - Agripos Rakovník - KMB Progress, Plzeň - Pavel Pešek, Čistá - Hugli
Food s.r.o. Kolín - Dřevovýroba Beneš Čistá - Varnea, Plzeň - p.M.Svatoš, Čistá - Barvy,laky H.Votroubková, Kralovice
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- Ovoce, zelenina, Macák, Hadačka - p.R.Paul, Bělbožice - Ovoce, zelenina, Šteňuk, Tuřany - ONYX, nehtové studio,
Rakovník - Faicredit - Střední škola Kralovice - Catherine, svatební salon, Rakovník - Unilever Food, Praha
_______________________________________________________________________________________

„Když se sejdou dva hasiči,

S

tak se radost násobí.“

POLKOVÉ ZPRÁVY

- SDH
Výroční zpráva výjezdové jednotky SDH Čistá
Vážení spoluobčané, dovolte nám popřát Vám mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů v roce 2017. Rádi
bychom Vás informovali o činnosti jednotky v roce 2016.
Předem bychom ještě jednou poděkovali sponzorům z řad občanů a firem za finanční dary na nákup nového
zásahového vozidla. Dále bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří nám pomáhali vybavovat zázemí na hasičské
zbrojnici během roku. Jedná se o Kovovýrobu Kožíšek, KB Interiéry – realizace bytových interiérů. Z fyzických osob je
to Roman Stárek, který provádí opravu elektroinstalace a Jan Čech, který je duší všech prací a malování. Samozřejmě
chceme poděkovat vedení obce, hlavně paní starostce za příkladnou spolupráci při chodu jednotky.

Odborná příprava
V rámci odborné přípravy v roce 2016 se jednotka zúčastnila tří prověřovacích cvičení a to:
- 3. 6. prověřovací cvičení s námětem požár šatních prostorů v ZŠ Čistá s evakuací školy
- 30. 9. prověřovací cvičení s námětem požár balící linky v prostorách mlýna v obci Čistá
- 11.10 prověřovací cvičení s námětem požár obytné místnosti v domově soc. péče Domino v obci Zavidov s evakuací
klientů.
Všechna cvičení splnila požadované úkoly a jednotka byla kladně hodnocena při plnění zadaných úkolů. Dále
jednotka prováděla pravidelné měsíční školení, jak v teoretické tak i praktické rovině. Proběhlo zaškolení na nové
zásahové vozidlo CAS - 30 T- 815/7. V rámci zaškolení probíhaly kondiční jízdy s tímto vozidlem. Strojníci dle vyhlášky
najezdili min. 10 km v rámci kondičních jízd. Byl proveden soustředěný výcvik v používání lezecké techniky a záchrany
osob z výšek v lokalitě lom Chlum u obce Srbsko. Kde se i jednotka seznámila s pohybem v jeskyních prostorách v
lomech Mořina.
3. 7. proveden praktický výcvik v likvidaci požáru osobního vozidla. Dále nositelé dýchací techniky prováděli
pravidelný výcvik v používání této techniky, dle vyhlášky min. 1x za 3 měsíce. Proběhlo zaškolení na nový typ
dýchacích přístrojů dodaných s CAS – 30.
V měsíci Leden a Únor proběhl kurz nových nositelů dýchací techniky na stanici HZS Rakovník zakončený zkouškou a
polygonem na HZS Příbram. Periodické školení velitelů a strojníků proběhlo bez závad. Kopie oprávnění uloženy na
OÚ Čistá.

Zásahová činnost
V roce 2016 jednotka zasahovala u 11 zásahů:
- 8. 2. odstranění spadlého stromu přes komunikaci u obce Šípy
- 9. 3. požár odpadu v obci Zhoř
- 10. 3. odstranění ropné látky z kombajnu v obci Čistá
- 5. 4. požár střechy přízemního domu v obci Kožlany
- 9. 4. odstranění nebezpečné látky z komunikace ve směru Petrovice až Zavidov
3
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- 11. 6. technická pomoc - požární asistence při leteckém dnu v Rakovníku
- 19. 7. technická pomoc - asistence při pokusu o úmyslné zapálení domu v obci Čistá
- 20. 7. požár strniště u obce Malinová
- 19. 8. technická pomoc - odstranění sršňů na dětském táboře Vojtův mlýn
- 19. 8. požár strniště Jesenice - Chotěšov
- 6. 11. technická pomoc - vyhledání pohřešované osoby

Preventivně výchovná činnost a sportovní činnost.
V rámci této činnosti proběhla ukázka vybavení a techniky jednotky na ZŠ Čistá po ukončení prověřovacího cvičení. S
touto ukázkou byla spojena předlékařská první pomoc prezentována ZZS Rakovník. Dále proběhlo vyhodnocení
cvičení s personálem školy s důrazem na činnost učitelského sboru při vyhlášení evakuace.
Rovněž proběhly ukázky techniky se zaměřením na preventivní činnost mládeže na úseku požární ochrany. Jednalo
se převážně o dětské tábory a výročí SDH.
- 2. 7. ukázka techniky při výročí SDH obce Petrovice
- 5. 7. ukázka techniky při výročí SDH obce Zdeslav
- 9. 7. ukázka techniky na pouti v obci Břežany
- 11. 7. ukázka dětský tábor V. Chmelištná
- 29. 7. ukázka dětský tábor Strachovice
- 6. 7. ukázka dětský tábor Krty
- 20. 7. ukázka dětský tábor Kožlany
- 27. 10. ukázka pro děti ZŠ Kožlany
Dne 3. 9. se jednotka zúčastnila srazu vozidel Tatra na tradičním Tatrování v zařízení HZS Zbiroh, kde se naše nové
vozidlo CAS - 30 T - 815/7 umístnilo na krásném 3. místě.
Ve sportovní činnosti se jednotka zúčastnila závodů ve V. Chmelištné dne 9. 7., závodu o pohár starosty dne 18. 9. a
okrskové soutěže.

Údržba techniky, prostor a mimo zásahová činnost
V rámci technické mimo zásahové pomoci se jednotka podílela na údržbě nově zasazených stromků podél
komunikace, a sice zaléváním dle plánu firmy. 5. 8. jednotka pomohla p. Tajblovi s úklidem vozovky po znečištění
zeminou. 23. 9. pomohla rybářskému spolku s dovozem vody a ve dnech 17. 7. a 25.7 s dovozem vody do tábora SDH
N. Strašecí ve V. Chmelištná.
Dne 28. 5. byla slavnostně předána do užívání nová CAS - 30 T- 815 4x4 od výrobce THT Polička. Tímto se výjezdová
jednotka s vybavením pomalu dostává na úroveň profesionálních sborů. V rámci údržby techniky byly prováděny
pravidelné funkční zkoušky techniky a agregátů. Na vozidle CAS -25 RTHP byla provedena výměna vodní pumpy a na
DA - 12 Avia oprava spínací skříňky.
Při údržbě a úpravách hasičské zbrojnice došlo k vymalování garáží, instalatérské práce, obklad umyvadla, instalace
nové elektroinstalace. Dále z důvodu dobíjení a dofukování CAS bylo provedeno napojení na kompresor a zapojení
dobíjení ze sítě. Sponzorsky se podařilo sehnat 3 skříně pro členy výjezdové jednotky, obklady, komponenty na
dofukování CAS a součástky elektroinstalace.
V horní části hasičské zbrojnice došlo rovněž k vymalování, vybudoval se regál na přehledné uložení masek, jehož
konstrukce se rovněž podařila sehnat sponzorsky. Provedlo se roztřídění masek a uložení do regálu. Dále se provedl
úklid místnosti po maskách.
Na úpravách zbrojnice bylo odpracováno členy jednotky desítky hodin bez nároku na odměnu.
V roce 2017 jednotku čeká od 1.1.2017 napojení se na systém PORT.ALL, který bude elektronicky provázaný s HZS
Středočeského kraje. Elektronicky se zde povede veškerá agenda, povedenou se elektronicky záznamy o provozu
techniky a další důležité věci. Rovněž se bude realizovat přenos výjezdových dat do tabletu v CAS z Krajského
operačního střediska. A hlavně jednotku a SDH čekají oslavy k 140. výročí založení sboru.
Za SDH Čistá Jan Rohr
_______________________________________________________________________________________________
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Zajímavosti z naší obce
Učitelský sbor obecné a měšťanské školy uspořádal v neděli 26.
června 1927 výstavku žákovských prací. Vystaveny byly výkresy,
ruční práce, písemné práce žáků obou škol a ukázky pečiva a
cukrovinek
dívek III. ročníku měšťanské školy. Ukázky ze všech
oborů se setkaly u návštěvníků s velkým zájmem a uznáním.

Z

HISTORIE

Ve čtvrtek 1. března 1928 při dopravě drahou, mezi stanicemi Čistou a Petrovicemi začal hořet vagon
slámy. Požár byl včas zpozorován, vlak zastavil, hořící vagon od osobních vagonů byl odpojen. Jelikož nebylo
potřebného náčiní k jeho hašení, byl ponechán na trati, kde vagon se slámou shořel úplně.
Se svolením místní školní rady a ředitelství školy byla koncem listopadu 1929 převedena místní
knihovna do nové školní budovy, do místnosti v přízemí, která byla rezervována původně pro místní muzeum.
Bylo to vskutku zapotřebí, neboť byla knihovna doposud umístěna pro nedostatek místa v předsíni městského
úřadu v místnosti, pro knihovnu nevhodném.
Dle zprávy z roku 1930 je zřejmé, že v této době se uvažovalo o zřízení meteorologické stanice v Čisté,
což by bylo ku prospěchu nejen městu a obyvatelstvu, nýbrž i širšímu přírodovědeckému poznání naší vlasti.
Jak dále bylo uvedeno, prováděl soukromé meteorologické pozorování před I. sv. válkou pan Herles. Za války
toto pozorování bylo přerušeno a nebylo dále obnoveno.
Včelařský spolek „Roj“ v Čisté uspořádal ve dnech 27. až 30. listopadu 1930 kurz pro zužitkování medu,
který vedla Emilie Netuková, osvědčená pracovnice včelařských spolků. Přihlásilo se 34 žen z Čisté, které ve
školní kuchyni vyráběly mnoho dobrot, jako dorty, perníky, marcipány a jiné výrobky.
Následující neděli 7. prosince byla uspořádána ve školní budově výstavka vyrobeného medového pečiva
a nebylo ještě 11 hodin, když na výstavce zůstaly pouze prázdné stoly a veškeré pečivo bylo prodáno.
V únoru 1936 jel listonoš Václav Pásek na kole do dvora Strachovice a z lesní houštiny se proti němu
vyřítil neznámý muž, který chtěl listonoše zranit klackem. Ten se však na kole uhnul tak, že klacek sjel po
zádech na blatník kola, který poškodil. Pásek spadl z kola a stačil vykřiknout „ruce vzhůru, střelím“ a sahal si při
vstávání se země do kapsy. Jakmile to lupič zpozoroval, vzal nohy na ramena a utekl. Není nad
duchapřítomnost.
V soutěži „Českého slova“, které vypsalo cenu za nejdelší slovo, zvítězil Ph. Mr. Karel Krasenecký,
lékárník v Čisté, neboť jeho skutečné dlouhé slovo bylo o třiceti písmenkách a znělo:
„Nejneobhospodařovávatelnějšími.“
Ovocné sady a školky ing. dr. Františka Herlese v Čisté se tak jak každoročně zúčastnily hospodářské
výstavy v Praze, konané ve dnech 16. - 24. května 1936 velkým počtem jablek i hrušek. Hospodáři a milovníci
ovocnářství měli příležitost shlédnout nejen odrůdy obchodní, ale i mnohé zvláštní a méně známé, v každém
ohledu velmi osvědčené odrůdy, vyzkoušené po mnohá léta ve velkých pokusných sadech v Čisté a to i
v tamních méně příznivých klimatických a půdních poměrech. Jsou to zejména i odrůdy, ze kterých se mnohé
při náležitém uskladnění uchovají až do června i déle.
Jaroslav Sklenář, kronikář

________________________________________________________________________________________________________________________________
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VÝPIS USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 26 ze dne 15. prosince 2016

Návrh usnesení č. 306/16:
ZO schvaluje navržený a doplněný program jednání o body 9 a 10.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 306/16 BYLO SCHVÁLENO.

V

ÝPIS USNESENÍ

Návrh usnesení č. 307/16 :
ZO po projednání schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2017 ve znění návrhu a
provedených změn – snížení příjmů o dotaci na kapličky ve výši 676.620,- Kč (položka 4116 ÚZ 29331) a navýšení
příjmů o dotaci na výměnu střešní krytiny o 1.230.522,- Kč (položka 4122 ÚZ 807), zároveň upravuje ve financování
položku 8115 na 538.212,- Kč - použití prostředků z minulých let.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 307/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 308/16 :
ZO po projednání schvaluje nové dotační programy na rok 2017 v předloženém znění.
Pro – 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 308/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 309/16 :
ZO po projednání schvaluje poplatek za netříděný komunální odpad na rok 2017 ve výši 600,- Kč na osobu a rok,
reps. na rekreační objekt a vypracování OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v původním znění pouze s jedinou
změnou v čl. 4 – sazba poplatku, kde bude uvedena nový výše poplatku.
Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 309/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 310/16 :
ZO schvaluje podání žádostí na MMR o dotaci na opravu drobných sakrálních staveb v obci Čistá, v místních
částech Lhota a Kůzová a na vybudování odpočinkové plochy v obci Lhota.
Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 310/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 311/16 :
ZO rozhodlo o schválení Závěrečné zprávy likvidátora společnosti Javornice v.o.s. – v likvidaci, včetně konečné
účetní závěrky sestavené ke dni 30. 11. 2016.
Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 311/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 312/16 :
ZO po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy J. K. do 31. 3. 2017 v případě, že bude platit pravidelně
5.000,- Kč měsíčně (měsíční nájemné a zároveň částečná splátka dluhu na nájemném). Zároveň ZO schvaluje
prodloužení nájmu M. P., pokud do 31. 1. 2017 uhradí celou dlužnou částku na nájemném.
Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 312/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 313/16 :
ZO po projednání souhlasí s proplacením 15 dní dovolené starostce obce.
Pro – 10
Proti – 1 p. Votroubek
Zdržel se – 1 p. Turek
USNESENÍ č. 313/16 BYLO SCHVÁLENO.
________________________________________________________________________________________
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K

ULTURNÍ PŘEHLED V ČISTÉ A OKOLÍ

V okolí
11. 2. 2017 Jesenice, KD – Dětský karneval 14h
11. 2. 2017 Senomaty, KD – Setkání s lidovou
písničkou 14h

11. 2. 2017 Kozojedy, KD – Zimní LEDFEST – koncert kapel 18h
16. 2. 2017 Kralovice, LD – Hledání ztraceného ráje – divadelní představení 19h
22. 2. 2017 Mariánská Týnice – Pigeon Saxophone Quartet – koncert 19h
24. 2. 2017 Kozojedy, KD – Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo nám. 40, DS Tyl Čistá 18h

V Čisté
4. 2. 2017 Čistá, budova ZŠ – Čistecký uzel – dětská hasičská soutěž 8h
25. 2. 2017 Čistá, hasičská zbrojnice – MASOPUST 14h
25. 2. 2017 Čistá, KD – MASOPUSTNÍ ZÁBAVA 20h

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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