MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ
KČ 6,-

ČERVEN 2017

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tady měsíc červen, s ním přicházejí i krásné teplé letní dny.
Blíží se čas prázdnin a letních dovolených.
A také máme téměř polovinu roku 2017 za sebou, proto bych Vás ráda seznámila s tím,
VODNÍK
co jsme stihli udělat, co připravujeme a co nás čeká.
Na webových stránkách obce najdete novou mobilní aplikaci s názvem „V OBRAZE“ pro
chytré telefony. Tato aplikace umožňuje uživatelům získávat aktuální informace
z internetových stránek obce. Aplikace je dostupná přes distribuční službu Google Play nebo Apple Store. Dále se
připravuje modernizace našich webových stránek, tak aby vyhovovaly dnešní legislativě a byly i pro Vás více
přehlednější a poskytovaly více informací.
Jedním z důležitých projektů pro další rozvoj naší obce je příprava projektové dokumentace pro vybudování splaškové
kanalizace a nové ČOV. Jak víte, bylo naší snahou zachovat stávající kořenovou čistírnu odpadních vod, ale bohužel
současná legislativa to neumožňuje, proto musíme danou situaci řešit. O postupu a průběhu Vás budeme informovat.
Obec zároveň v současné době řeší i další neméně důležité projekty, jako například rekonstrukci kulturního domu. Na
posledním zastupitelstvu byla schválena příprava projektové dokumentace na jeho rekonstrukci. Myslím si, že
rekonstrukce kulturního domu je pro naši obec velice důležitá. Obec potřebuje důstojný objekt ke konání kulturních,
sportovních a společenských akcí. Předmětem celé rekonstrukce je vybudování multifunkčního zařízení, které bude
sloužit široké veřejnosti, naší základní škole a spolkům.
Dále byly dokončeny projekty na obnovu a výsadbu zeleně v extravilánu obce. V rámci těchto projektů dojde
k revitalizaci zeleně podél stávajících polních cest. Budou ošetřeny stávající stromy, některé ze zdravotních důvodů
bohužel musí být pokáceny, ale hlavně bude provedena výsadba nových stromů. Pokud se vše podaří, budeme si moct
při procházkách kolem naší obce natrhat třešně, neboť vznikne nová třešňová alej směrem od hřiště. Hrušková alej
bude vysázená u rybníka Závlaha Stávající aleje čeká kompletní revitalizace a dosazeny původní ovocné stromy,
jabloně, hrušně, švestky atd. Jakmile bude v letních měsících vypsána výzva na takovéto projekty z OPŽP, bude obec
žádat o dotaci.
Dále postupně rekonstruujeme všechny návesní rybníky. Dokončeny jsou již v obci Kůzová. V současné době začne
rekonstrukce rybníku ve Zdeslavi. Zároveň zastupitelstvo na posledním zasedání schválilo projektový záměr na
vybudování dvou rybníčků včetně revitalizace okolí rovněž v dolní části obce Zdeslav.
Vážení občané, to je jen zlomek akcí, které buďto připravujeme nebo realizujeme. Je pořád plno práce s údržbou
zeleně, s úklidem obcí a se vším co k chodu obce patří. Bohužel letos z úřadu práce nemáme tolik pracovníků jako
v minulých letech, proto se může někdy stát, že ne vždy bude včas a všude posekáno. Naši zaměstnanci se snaží, aby
vše zvládali, a myslím si, že jim to jde velice dobře, za což jim děkuji.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné slunečné dny plné pohody a klid.
Blanka Čebišová, starostka obce
_____________________________________________________________________________________________

Ú

Obvodní lékař Čistá – nahlášená
dovolená :

ŽIVOTNÍ
JUBILEA
65 let
Kunc Zdeněk, Čistá
82 let
Teršlová Zdeňka, Čistá
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3.7. - 7.7.2017

NFORMACE OÚ
-

ŽIVOTNÍ JUBILEA
DOVOLENÁ LÉKAŘ

31.7. – 11.8.2017
Zástup dr. Císařová, Jesenice.
Tel. 313599222
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Pochod údolím Javornice

P

V sobotu 13. května se sešli na náměstí v Čisté turisté. Počasí bylo
úžasné, tak nic nebránilo s akcí začít. V 8.30 hod. jsme odjeli do
ROBĚHLO
Jesenice, kde byl na hrázi Velkého rybníka start pochodu. Po žluté
- POCHOD ÚDOLÍM JAVORNICE
turistické značce jsme šli památnou kaštanovou alejí, poté kolem
- ČARODĚJNICE
letohrádku Pláveč a dlouhým lesním průsekem k zámečku Svatý
Hubert. Odtud jsme pokračovali po vlastním značení k rybníku
„Čočkáči“, kde jsme unaveným nohám poskytli odpočinek a
v malebném prostředí si opekli buřty a svlažili hrdla.
Podél lesa jsme došli do Smrku a po modré resp. Zelené značce došli přes Novou Ves a Kůzovou ke Truxovu mlýnu a
pokračovali po vlastním značení přes trať a alejemi do hospůdky na fotbalovém hřišti v Čisté, kde byl cíl.
Přibližně od Čočkáče se objevovaly mraky a až děsivě černá obloha. Většina turistů však došla včas a nezmokla. Jen
parta zvaná MCCC se musela před průtrží mračen ukrýt u Janičů v garáži.
Akce byla zakončena v hospůdce na hřišti. Díky polévce, řízkům, hudbě a zpěvu jsme tam vydrželi do večerních hodin.
A trochu statistiky: putovalo 31 dospělých a 15 dětí. Ušli jsme cca 15 km. Nejmladší účastnice byla Zuzanka Rohrová,
nejstarší Pavel Gajdoš.
Poděkování patří panu Michalu Peškovi za zajištění autobusové přepravy, Obecnímu úřadu v Čisté za vytištění
pamětních listů s popisem trasy a mapky, Pavlu Tintěrovi ml. za grafickou pomoc na přípravě pamětního listu.
Letošní pochod je za námi. Ať žije pochod v r. 2018 – dolní tok Javornice.
Za účast všem pochodníkům děkují a na příští ročník zvou Coufalovi.

Ohlédnutí za čarodějnicemi
Letošní dětské čarodějnice po mnoha letech změnily areál konání. Z Holubího vrchu se díky nabídce pana Václava
Kožíška přesunuly do Cihelny.
Akce byla zahájena slavnostní fanfárou na trumpetu, společným zaklínadlem a skučením vzácných hostů. Po zapálení
ohně proběhla v přilehlém lesíku hra Mlsná čarodějnice. Děti zjišťovaly podle chuti, co se skrývalo v kelímcích a lahvích
a hmatem poznávaly, které dobroty jsou schovány v pytlících.
Po opékání buřtů si děti mohly vyrobit čokoládovou lžičku. Další hra se jmenovala Lesní strašidýlka. Děti je hledaly
s baterkou přímo v bývalých cihlářských pecích. Následující štafetové hry si všichni velmi užili, zvlášť po zapojení paní
učitelek Katky a Denisy. A co takhle, když se propíchne plný pytlík s vodou špejlí nebo tužkou. Víte,že voda nevyteče?
Myslíme si, že se akce velmi vydařila. Bylo rozdáno 30 odměn a spokojené tváře dětí i dospělých to dokazovaly. Ke
spokojenosti přispěla zajímavá atmosféra cihelny, možnost občerstvení v bufetu u Kožíšků, hudební doprovod manželů
Richtrových i vydařené počasí.
Děkujeme všem za účast a manželům Kožíškovým za spolupráci.
Poletucha Pepáková, Hejkal v nepřítomnosti

_______________________________________________________________________________________

Český rybářský svaz, místní organizace Čistá
Rybářské závody pro děti i dospělé proběhnou 24. 6. od 7:00h na rybníku
Závlaha 3. Děkujeme za podporu obci i sponzorům, a těšíme se na setkání
s Vámi.
Více na plakátu.
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ČRS MO ČISTÁ
MS JAVORNA ČISTÁ
SZP ČISTÁ
SDH ČISTÁ
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Červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody
Červen patří v myslivosti mezi nejvýznamnější měsíce celého roku právě proto, že se rodí nejvíce mláďat různých druhů
zvěře. Přelom jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace, je obdobím zrození nového života v
přírodě.
A hlavně v tomto období myslivci zaměřují svoji činnost na ochranu nových životů, pečují o klid v přírodě, bojují proti
ztrátám na mladé zvěři a zlepšují životní prostředí zvěře. Myslivost v současném pojetí totiž není jen pouhý lov zvěře,
ale je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního bohatství.
Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo
zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek. Ohleduplné chování k přírodě by mělo být samozřejmostí.
Pokud se budete v přírodě pohybovat potichu, tak možná narazíte na některá mláďata naší zvěře. V takovém případě
rozhodně na mládě nesahejte, ale co nejrychleji a v tichosti místo opusťte. Často lidé podlehnou dojmu, že mládě je
opuštěné a ihned se ho snaží zachránit a dotýkají se ho. Nedělejte to. Matka je totiž většinou na blízku a ostražitě svého
potomka hlídá z úkrytu, aby svojí přítomností nepřilákala predátory. Pokud se ale mláděte dotknete, tak matka ucítí
lidský pach a mládě opustí. Období prvních týdnů života mláďat mohou návštěvníci přírody nechtěně zhoršovat i
nepřiměřeným hlukem, který plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na jednom místě.
Důležité je také věnovat náležitou pozornost volnému pobíhání psů. Je potřeba si uvědomit, že při setkání s
bezbranným mládětem se u psa většinou probudí lovecký pud a může vše skončit tragickým úhynem mláděte nebo
nekontrolovatelným únikem, kdy dojde k rozdělení matky a mláděte. Opuštěné mládě pak
následně může uhynout vyčerpáním, stresem nebo se stane snadnou kořistí pro predátora,
který využije situace, kdy mládě není v bezpečném krytu a pod ochranným dohledem své
matky. Navíc při volném pobíhání psů v přírodě dochází k porušení zákona o myslivosti, kdy
vlastníkovi psa hrozí postih. Myslivost je hlavně o ochraně zvěře. Vlastníci domácích zvířat si
ale musí uvědomit, že i na první pohled nevinný domácí mazlíček může v době hnízdění a
rození mláďat v přírodě napáchat velké škody. Chovejte se tedy právě v tomto období v lese,
na polích a loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle.
Děkujeme za pochopení. MS Javorna Čistá.

Zápis výborové schůze SZP Čistá ze dne 4.5.2017.
1. Byla přijata nová členka pí Pakšiová Jaroslava z Rakovníka
2. Vyhlášení 3. ročníku soutěže pro občany Čisté ve 3 kategoriích: - nejkrásnější rozkvetlé okno, - nejhezčí
předzahrádka, - nejlépe upravený dům a okolí
Soutěž bude probíhat během července a srpna, vyhodnocení soutěže se uskuteční v září.
3. Příprava členské schůze – členům budou rozneseny pozvánky, bude zajištěno pohoštění, program byl stanoven
takto: 1. Zahájení a přivítání přítomných hostů. 2. Schválení programu schůze. 3. Volba návrhové komise. 4. Zpráva o
činnosti výboru od poslední členské schůze. 5. Plán činnosti na následující období. 6. Seznámení s finanční zprávou. 7.
Zpráva finanční komise. 8. Diskuze a vystoupení hostů. 9. Usnesení a závěr
4. Zájezd na mysliveckou kapelu Atlas do Senomat se pro malý zájem nekonal.
5. Zájezd – 4.6. Dechparáda v Kněževsi za účasti těchto kapel: Valdaufinka Ády Školky, myslivecká kapela Atlas,
Vrchovanka a Krajanka. Odjezd ve 12.30 hod, vstupné 150,-Kč, doprava – členové 60,-Kč, ostatní 70,-Kč
Zájemci se přihlásí u pí Vopatové
6. Od června bude v klubovně sdružení probíhat každý pátek odpoledne korálkování.
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„Čím větší oheň, tím delší jsou jeho stíny.“
Odborná příprava
• 8. 5. 2017 proběhlo
pokládání věnců před
obecním úřadem k uctění
památky padlým.
• 13. 5. 2017 jsme jeli na lezecký výcvik na
Kapucínské skály k Lubenci. Procvičovali jsme
sestup ze skály a pomoc raněným. Výcvik byl
zakončen návštěvou Zámecké restaurace
v Chýši.
Zásahová činnost
1) Jednotka v období od 22. 3. 2017 do 24. 5. 2017 vyjela ke dvěma událostem.
2) Dne 1. 5. 2017 vyjela jednotka k požáru rodinného domu v Šanově. Kde provedla ve spolupráci s HZS Rakovník
hašení půdních prostorů, kde hořela stará sláma. Proběhlo částečné rozebrání střešní krytiny pro odvětrání
půdy, následné vyklízení půdního prostoru.
3) Dne 4. 5. 2017 vyjela jednotka k nádraží v Čisté, kde příčinnou silných přívalových dešťů tekla voda přes
vozovku, protože příkopová propust byla ucpaná. Propust jsme pomocí kalového čerpadla pročistili a očistili
komunikaci.
4) Dále v měsíci květen - technická pomoc rybářům při čištění výpusti a zalévání stromků podél návesního
rybníku.
Oslava 140 let sboru
Zveme vás všechny na oslavy 140. let od založení sboru.
V sobotu 17. 6. 2017 od 12:00 na hřišti TJ Čistá, k vidění bude spousta hasičské techniky i zásahový vrtulník. Více na
plakátech. Za SDH Čistá Jan Rohr

Z

Kaleidoskop některých důležitých událostí
městečka Čistá.
HISTORIE

1350 před rokem 1350 založili bratři Chotěbor a Zvěstoň
při tvrzi farní kostel a postavili dvůr poplužní.
- KALEIDOSKOP UDÁLOSTI
1370 Kapitula sv.Víta na Hradě pražském zakoupila část
čisteckého majetku od měšťana Burše z Rakovníka za 370
kop. Druhá část majetku připadla kapitule jako odúmrť v roce 1383.
1372 byl pravděpodobně postaven Drahotův mlýn na potoce Javornici. Drahotův, nebo také později nazývaný Kazilův
mlýn, byl na toku Javornice druhým nejstarším vodním mlýnem.
1377 zemřel Chotěbor, druhý z bratří, kteří roku 1365 společně kněze do Čisté podávali. Byl pohřben v nově založené
rodinné hrobce Držeslaviců pod kůrem, v kostele sv.Václava. Na náhrobním kameni bylo vytesáno břevno a nad
helmou polovice obnažené ženy. Po Chotěborovi zůstala vdova Markéta s dětmi Chotěborem, Václavem, Janem,
Divišem a dcerou Kateřinou. Z těchto dětí byl Václav nejstarší a stal se dědicem.
1420-1436 války husitské, první válečná pohroma kterou Čistá zažila.
Tak jako celé široké okolí, tak i Čistá byla celá vypálená a poničená, zejména kostel, tvrz a kapitulní pivovar utrpěly
škody největší. Všechny písemné doklady a majestáty shořely.
4
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1460 byl opraven kostel sv.Václava.
Z původní gotické stavby zůstal presbytář a zdi lodi. Zatím byl kostel bez věže.
1515 na hřbitově u kostela sv.Václava byla postavena dřevěná zvonice.
Zvon byl z roku 1515 a odlil ho mistr Bartoloměj z Nového města pražského, byl o průměru 830 mm a vyladěn byl do
tónu C. Kříž na zvonici nesl letopočet 1540.
1526 povýšení Čisté na městečko.
Na přímluvu děkana Kapituly sv.Víta na Hradě pražském, čistecké vrchnosti, král Ludvík Jagelonský na den sv. Fabiána
a Šebestiana (26.ledna) dosavadní ves Čistou znovu na městečko povýšil a práva jako jiná městečka mají, měšťanům
věnoval.
V uděleném majestátu se praví, že ves Čistá znovu na městečko se vysazuje, dává se vědět, že byla dávno vsí trhovou,
neboli městcem, ale za války husitské majestát shořel a osadníci práva potratili.
1531 měšťané podali žádost o udělení práva pivovárečního a jiných výsad a svobod pro městečko Čistou. Kapitula
povolila postavit pivovar obecní a také vaření a prodej piva. Za to však měšťané museli odvádět kapitule 6 grošů
míšenských z celého varu a 3 groše míšenské z půl varu. Vrchnost také postoupila měšťanům pivovarní pánev na pět
věrtelů (věrtel - 23,4 litru) a jednu káď měsnou. Z toho je patrno, že pivovar v Čisté je starší nežli městečko, že však byl
vrchnostenský a teprve co pobořený a zničený za války husitské, byl měšťanům postoupen.
1534 vypálen obecní mlýn.
Bandou lupičů byl vypálen obecní mlýn Na Vidomi. Vůdcem lupičů byl Jaroš Holub z Modřejovic, který byl v roce 1535
popraven v Rakovníku. Čistečtí sami opatřili mistra popravčího.
1546 byl ulit velký zvon o průměru 1060 mm v tónu A, a byl zavěšen do zvonice.
1557 čistecká vrchnost Kapitula sv.Víta na Hradě pražském, zakoupila ves Tlesky a připojila je k Čisté.
1567 kapitula zakoupila ves Břežany kterou připojila k Čisté a tím vznikl statek čistecký.
1590 na potoce Javornici byl postaven Plačkův mlýn.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/bez zásahu redakce/
______________________________________________________________________________________________________________________________

VÝPIS USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 30 ze dne 13. dubna 2017
Návrh usnesení č. 354/17 :
ZO schvaluje doplněný program jednání.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 354/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 355/17 :
ZO ukládá svolat pracovní schůzku k projednání předložených návrhů vzhledu kulturního domu.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 355/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 356/17 :
ZO po projednání schvaluje firmu Polukoška Podbořany jako dodavatele akce „Výměna střešní krytiny na budově
čp. 166“ za cenu 361.405,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro – 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 356/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 357/17 :
ZO schvaluje firmu Vodohospodářské inženýrské služby a.s. Praha 5 jako dodavatele „Projektové dokumentace pro
územní řízení pro akci Čistá u Rakovníka – splašková kanalizace a ČOV“ za cenu 369.000,- bez DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro – 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 357/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 358/17 :
ZO po projednání schvaluje podání žádosti do Středočeského Fondu „Podpora sportovních, volnočasových a
vzdělávacích aktivit“ na vybudování hřiště a odpočinkového místa ve Lhotě ve výši 60% z ceny 173.938,- Kč.
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Pro – 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 358/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 359/17 :
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS na vybavení SDH Čistá 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů se spoluúčastí obce ve výši 5%.
Pro – 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 359/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 360/17 :
ZO schvaluje ing. Coufala novým členem školské rady ZŠ a MŠ Čistá.
Pro – 10 Proti – 0 Zdržel se – 1 ing. Coufal USNESENÍ č. 360/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 361/17 :
ZO předběžně souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 17 v k.ú. Čistá u Rakovníka za minimální částku 100,- Kč/m2.
Pro – 9 Proti – 0 Zdržel se – 2 ing. Vachata, p. Turek USNESENÍ č. 361/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 362/17 :
ZO po projednání ruší záměr předběžného prodeje pozemku parc.č. 768/5 v k.ú. Čistá u Rakovníka, navrženého dle
GP.
Pro – 7 Proti – 1 ing. Vachata Zdržel se – 3 p. Tajbl, Turek, Koky USNESENÍ č. 362/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 363/17 :
ZO Čistá schvaluje přistoupení obce Čistá do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky a ukládá starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Pro – 9 Proti – 2 ing. Vachata, p. Turek Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 363/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 364/17 :
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2 a 3.
Pro – 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 364/17 BYLO SCHVÁLENO
________________________________________________________________________________________
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OZVÁNKY, PLAKÁTY

Zde je místo i pro Vaše
akce.
Zašlete plakát na OÚ a mi
ho rádi zveřejníme.
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DS Tyl Čistá zve na „Noc v muzeu“, 16. a 17. 6. proběhnou noční prohlídky
vždy od 19 – 24h. Na tuto akci je nutná rezervace vstupenek
na tel. 373 396 410.

V okolí

K

ULTURNÍ PŘEHLED V ČISTÉ A OKOLÍ

9. 6. 2017 – Všesulov, kostel sv. Martina – Noc kostelů
9. 6. 2017 – Jesenice, kostel sv. P. a P. – Noc kostelů
9. 6. 2017 – Kralovice, kostel sv. P apod. – Noc kostelů
/www.nockostelu.cz/

10. 6. 2017 – Hrad Krašov – dětský den, 10 – 16h
10. 6. 2017 – Mariánská Týnice – od 14h barokní festival
16. a 17.6. 2017 – Mariánská Týnice, Noční prohlídky s DS Tyl Čistá, 19h – 24h, nutná rezervace na 373 396 410
23. – 24.6. 2017, Kralovice, Městské slavnosti
17.5. – 25.6. – Mariánská Týnice, Expozice Historie železniční tratě Rakovník – Mladotice

V Čisté
17.6.2017 Oslavy 140. výročí založení SDH Čistá, Sportovní areál obce
24. 6. 2017 Čistá Závlaha 3, rybářské závody
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F

OTOGALERIE – ŠKOLNÍ AKADEMIE

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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