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Vážení čtenáři zpravodaje,

Ú

měsíc září je v Čisté nejen měsícem, kdy se znovu začíná po prázdninách chodit
do školy, ale také měsícem, kdy si připomínáme patrona české země a patrona
VODNÍK
naší obce sv. Václava. Slávu dřívější pouti v Čisté už dnes můžeme jen
připomínat, ale i skromnější pojetí může být dobrým pokračováním kontinuity
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
úcty k tomuto světci. Svatý Václav je postava, která v tradici jasně poukazuje na
hodnoty, které evidentně našemu národu i celé Evropě začínají chybět, totiž
vědomí toho, že svět a lidé nepatří nějakému svrchovanému vládci, ale že právě
vládce je ve vlastnictví Boha, který ho povolává, aby chránil lidi a jejich mnohostranné potřeby a aby lidem sloužil. Je to odkaz
pro všechny, kdo ve své profesi jsou určeni k tomu, aby vedli. Politiky, učitele, rodiče, předsedy spolků atd. Program pouti
v Čisté, který se připravuje a bude brzy zveřejněn na obvyklých místech, nemůže mít ambice k znovuobjevování těchto hodnot,
ale může být rámcem, ve kterém budeme každý z nás mít čas třeba na takové věci myslet. Vzpomeňte třeba jen na to, že svatý
Václav než zemřel, svému bratru odpustil.
Daniel Váhala
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NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

VODNÉ A STOČNÉ, POZVÁNKA DO DIVADLA,
JUBILEA

Vodné a stočné 2017
Žádáme občany, kteří dosud nedodali stav vodoměru za uplynulý rok, aby tak
neprodleně učinili. Zároveň upozorňujeme, že poplatek za vodné a stočné je splatný
nejpozději do konce tohoto roku. Úhradu je možné provést i splátkami.
Děkujeme. Valigurčinová, OÚ Čistá

Jubilanti
65 let
Šimeček Jaroslav, Čistá
Denk Václav, Zdeslav
70 let
Červený Jiří, Čistá
Kratochvílová Štěpánka, Čistá
Vachatová Ema, Čistá
75 let
Krejza Václav, Čistá
80 let
Hubková Marie, Čistá
Moravcová Jiřina, Zdeslav
81 let
Zinková Miroslava, Čistá
84 let
Maršálková Růžena, Kůzová
Pelcová Františka, Čistá
88 let
Bičík Lubomír, Čistá

Pozvánka do divadla
Obec Čistá pořádá v říjnu zájezd do divadla Radka Brzobohatého na komedii „Drahoušku, toužím po tobě“.
Termín 27. 10. (pátek), vstupné a doprava 530,- Kč. Bližší informace a přihlášky u pí. Valigurčinové, tel. 313 549454.
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Hola, škola volá aneb co nás čeká v novém školním
roce 2017/2018

Z

Š A MŠ

Nový školní rok zahájíme 4. 9. 2017. Slavnostně přivítáme ve škole
a v obřadní síni nové prvňáčky. Hned další den si zkusíme
HOLA…,
nanečisto připravit se podle rozvrhu hodin a každá třída si zažije
třídnickou hodinu s třídním učitelem, či paní učitelkou. Dne 6. 9.
jako každým rokem zahájíme adaptační pobyt všech žáků ve
Vojtově mlýně poblíž Čisté. Prožijeme krásné tři dny pospolu s
celým pedagogickým sborem. Tak nastavíme pravidla chování,
hranice a mantinely, které budeme v novém školním roce dodržovat. Připomeneme si a ukážeme jak se chovat jeden k
druhému. Zažijeme spoustu dobrodružství, přivezeme si mnoho zážitků a získáme spoustu kamarádů bez rozdílu věku. To však
není všechno.
Vedení školy s pedagogy základní i mateřské školy v
uplynulém školním roce zpracovalo žádost o
poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou
projektů – Šablony pro MŠ a ZŠ I. MŠMT žádosti
vyhovělo a rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s
názvem „ ZŠ a MŠ Čistá 22“. Dotace může být
poskytnuta až do výše 650 450,00Kč. S tím úzce
souvisejí nové volnočasové aktivity na základní škole.
První aktivitou je Klub zábavné logiky a deskových her.
Cílem je rozvíjet logické (ale i informatické) a
strategické myšlení žáků. Vést žáky k logickému
aktivnímu uvažování, naučit je vytvářet strategie a
způsoby řešení. Klub je vybaven řadou deskových her
(Velbloudí dostihy, Multipolus, Robo Rally, Ekopolis,
Šachy), hlavolamy, časopisy, tablety, výukovými
programy a interaktivní tabulí. Děti mají k dispozici
psací a výtvarné potřeby. Členové klubu se budou
scházet každou středu od 14 do 16 v učebně matematiky a školní družiny II pod vedením p. učitelky Lauberové a Slabé.
Druhou aktivitou je Čtenářský klub.

S

Zápis z výborové schůze SZP Čistá ze dne 3. 8. 2017
POLKOVÉ ZPRÁVY

ČSZP, SDH, ČRS, DS TYL, ŘKF

1. Jubilanti: pí. Kočková 83 let – gratulaci a balíček předá p. Radvanyi.
2. Akce: 23.9. - Zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech – cena pro
členy 180,- Kč pro nečleny 240,-Kč. /Odjezd v 7.00 hod./
7. 10. – Senomaty – hudba k tanci a poslechu – hrají Žákovec a
Volínová. /Začátek v 14.00 hod., odjezd v 12.30. hod./
Každý pátek se koná „Korálkování“ od 14.00 hod v klubovně SZP Čistá.
3. Na měsíc listopad plánujeme návštěvu bazénu. Místo a datum bude

upřesněno.
4. Došla nabídka kompenzačních pomůcek pro nevidomé a zrakově postižené.
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Sbor dobrovolných hasičů

„Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná.“

Upozornění
Žádáme občany o pozornost. Opětovně byla jednotce po požáru RD zničena hadice přejetím
při sušení na chodníku před OÚ. Bohužel se opět projevuje nedostatek prostoru pro vybavení
výjezdové jednotky s absencí zařízení pro sušení a údržbu hadic. Letošní rok je to již čtvrtá
zničená hadice. Cena jedné hadice se pohybuje od 1.600,- až 2.000,- Kč. Loňský rok se jednalo
o tři zničené hadice.
Odborná příprava
Proběhla pravidelná údržba techniky. Dále v rámci preventivně výchovné činnosti s mládeží proběhla návštěva letních táborů
v okolí s ukázkou techniky.
Zásahová činnost
1) V období od 17. 7. 2017 do 19. 8. 2017 vyjela jednotka ke čtyřem
zásahům.
2) 22. 7. – jednotka byla KOIS Kladno vyslána k prověření nahlášené
události a to kouř v lese směrem na Drahouš. Jednotka vyjela s
vozidlem CAS – 30 a provedla frontálním průzkum během jízdy.
Bylo zjištěno, že kouř je z události lesní požár u obce Žihle.
Událost přehodnocena na planý poplach.
3) 1. 8. – byl jednotce vyhlášen poplach v odpoledních hodinách na
požár kuchyně v rod. domku v obci Čistá. Po příjezdu bylo
zjištěno, že požár domu je v plném rozsahu a došlo k popálení
jeho majitele. Byla povolána ZZS a jednotka v dýchací technice
pomocí tří proudu zahájila likvidaci požáru. Postupně se na místo
dostavilo několik jednotek, jelikož se jednalo o požár většího
rozsahu. Zásah byl náročný z důvodu zásahu v dýchací technice
a extrémnímu teplu. Po likvidaci byla jednotka ponechána na
dohled nad požářištěm. Musela zde znovu následně dvakrát
zasahovat k likvidaci dvou dalších menších ohnisek. Zde se
opětovně potvrdila dobrá investice při nákupu nového vozidla
s novým vybavením.
4) 31. 7. – jednotka vyjela k požáru strniště u obce Břežany. Po
příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár strniště. Požár se šířil
do lesa a na stojaté obilí. Jednotka pomocí nárazníkové lafety
provedla likvidaci požáru.
5) 22. 7. – jednotka vyslána k mezikrajské pomoci při požáru strniště za obcí Slatina. Jednotka vyjela s CAS -30, CAS-25 a
DA. Po příjezdu byl DA určen na doplňování vody a CAS prováděly hašení strniště a hořících balíků.
Závěrem patří velké poděkování zasahujícím členům při požáru RD. Jednalo se o náročný zásah jak po fyzické stránce
tak i po psychické. Je dobré, že obec disponuje fungující jednotkou vybavenou moderní technikou.
Poděkování
Letošní pouť se opět vydařila a počasí nám přálo, občerstvení zajistili členové dobrovolných hasičů. A tímto bych jim chtěl
poděkovat: p. J. Průchovi a p. S. Grundovi za zprostředkování a dopravu grilu, dále manželům Schuhovým, pí. A. Králové, pí.
V. Jarošové, p. P. Vopatovi, p. K. Štětinovi, p. J Tajblovi a p. J. Rohrovi za obsluhu ve stánku.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou popřát našemu starostovi sboru k 75 narozeninám, hodně zdraví štěstí a pohody do
dalších let. Přeje celý sbor hasičů z Čisté.
Za SDH Čistá Jan Rohr
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Črs Čistá a MS Javorna Čistá - Kroužek mladých přátel myslivosti a rybářství „Divočáci“
Kroužek bude pracovat i ve šk. roce 2017/2018 od října. Děti, prosíme, přihlašujte na emailu lucie.vahalova@gmail.com nebo
na tel. 776 017 107 (Lucie Váhalová) či osobně. Další informace o dni a hodině konání budou vyvěšeny v průběhu září na
http://myslivecak.webnode.cz/
Těšíme se na Vás – za myslivce Lucie Váhalová a Ivana Šmídová, za rybáře Tomáš Razým a Daniel Váhala

Ds Tyl Čistá
Kroužek hry na zobcové flétny pokračuje druhým ročníkem dvouletého cyklu. Začátečníky budeme přijímat až v dalším školním
roce. Přidat by se mohl pouze ten, kdo zvládá hru na celou flétnu v rozsahu C-dur. --- Slavěna Čechová, Daniel Váhala

Řkf Čistá
Římskokatolické náboženství bude vyučováno na faře, pokud bude ze strany rodičů o ně zájem. Speciální program je připraven
i pro vyšší ročníky ZŠ. Hlásit se můžete mně. Daniel Váhala /776562186, vahalovi.cista@seznam.cz/

Kaleidoskop některých důležitých událostí

Z

městečka Čistá

HISTORIE

1642 třicetiletá válka pokračuje.
Neustálými pochody vojsk přes Čistou utrpělo městečko i jeho
obyvatelé mnoho příkoří, včetně povinného odevzdávání
proviantu. Koncem května se okolí hemžilo vojskem. Poslové se
rozešli po kraji shánět proviant. Čistá měla odeslat 512 liber chleba, stejné množství pint piva a 256 liber masa. V té době bylo
v městečku 8 obydlených statků. Místo proviantu zaslal purkmistr smutný list až běda. A co se v Čisté vlastně stalo? Vypravuje
purkmistr sám :
„ Dne 30.máje vpadlo k nám 100 koní rejtarstva regimentu mladého Colloredy. S dobytými meči a v rukou pistulemi
drancovali, lidi tloukli, jak mužské tak ženské, šestinedělky i dítky svláčeli (svlékali), mouky i obilí, které jsme se v Plzni vydlužili,
vše pobrali, od dobytka 1,5 kopy kusů zbili, sebou odnesli, takže škod více než 300 kop udělali a hůře s námi nakládali nežli litý
Turek a pohan, že by se kámen neřknouce člověk nad námi byl slitovati mohl. Z té příčiny není možné co odeslati.“
1648 konec třicetileté války.
3. listopadu došla do Čech zpráva, že mezi císařem a všemi protivníky byl ve Vestfálích podepsán Vestfálský mír a nastal tak
konec třicetileté války. Přesto leželi Švédové na Rakovnicku ještě celý měsíc. Sotva tito odtáhli z Čech, přibyl sem 15. prosince
Gallasovský císařský pluk. V Rakovníku se ubytoval štáb se 2 kompaniemi, 2 kompanie byly poslány do Kožlan a do Kralovic, 3
do Čisté a Plas. Když vojáci poslední sousto vyjedli, byli 26.prosince roku 1648 odvoláni.
Situace po válce byla hrozná. Stav obyvatelstva za strastiplných 30 let klesl na třetinu. Opravit spáleniště nabylo
snadné. Za války hodně lidí padlo a bylo povražděno, mnoho jich také uteklo za hranice. Lidé utekli do lesů, kde žili v děrách,
živili se kořínky, bylinami. Pole ležela ladem, nebylo dobytka, nástrojů, semen, ani lidí k jejich obdělávání, rolníci zapřahali do
pluhu sami sebe.
Z úředního popisu Berní rully č.18,19, 23 lze vyčíst a dosti přibližně zjistit, že za této války v Čisté z 35 osedlých gruntů
jich 18 bylo pustých, vypálených a také zde bylo 77 strychů (strych 0,2677 ha) pustých polí.
1653 dle popisu z tohoto roku bylo v městečku stále 29 domů pustých a 17 obydlených.Uvádí se, že poddaní jsou nejvýš
zruinováni, sotva třetí díl rolí osívají, potahů mají namále, bídu a chudobu snášejí.
1654 varní pánev.
Varní pánev v pivovaře již nevyhovovala, a tak byla zakoupena nová, na 4 sudy po 5 věrtelích. Za války třicetileté byl pivovar
zničen a měšťané sladovali a vařili pivo doma. V této době byly v městečku tři krčmy, v radnici, v obecní lázni a v rychtě.
1659 založení prvního cechu v Čisté.
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Dne 16.listopadu 1659 byl v Čisté založen první cech – řeznického řemesla. Jelikož řemeslníci kteří cech svého řemesla založit
nemohli, bývali do řádně zřízených cechů jiných řemesel přijímány. Tak se stalo, že do řeznického cechu byli postupně přijati
i sládci, koželuzi, mydláři, jircháři a hřebenáři. Kolem roku 1875 byl pořízen nebo obnoven cechovní prapor.
1666 vrchnostenská privilegie.
V tomto roce vydala Kapitula sv. Víta na Hradě pražském vrchnostenskou privilegii, která zavazovala vsi Břežany, Otěvěky a
Tlesky k odběru piva z pivovaru v Čisté. Za tuto výsadu platili Čistečtí své vrchnosti 50 zlatých rýnských ročně.
V témže roce udělila vrchnost měšťanům také právo kšeftovat, to znamená že každý v městečku usedlý, mohl statkem
svým movitým i nemovitým dle práv městských svobodně pořizovat, totiž odkazovat je buď bratrům a sestrám, nebo dětem
až do třetího kolena, kteří v městečku jsou usedlí aneb do čtvrt roku přijmou poddanství. Neslíbí-li kdo do čtvrt roku
člověčenství, nemá odkaz moci a statek jeho odumřelý vrchnosti připadne.
Zemře-li kdo bez pozůstalosti, připadne jeho statek rovným dílem na manželku a děti. Neměl-li nebožtík dětí, připadne
polovice statku na manželku, druhá na vnuky.
1668 potvrzení všech dosavadních privilegií.
Dne 1.prosince 1668 vydává císař Leopold mocnářskou, královskou privilegii, potvrzující předešlé mocnářské a vrchnostenské
privilegie tohoto znění: (publikováno bez úprav)
„My Leopold z Boží milosti volený římský císař, pro všechny časy rozmnožitel říše a uherský, český, dalmátský, chorvatský a
slovanský král, oznamujeme tímto listem našim všem, že jsem od důstojných a velebných kněží, probošta a děkana a celé
Kapituly hlavního kostela sv.Víta na Hradě našem pražském, věrných milých ve vší poníženosti pokorně prošeni, abychom
purkmistru, konšelům, starším obecním a celé obci městečka jejich Čisté, tu císařskou a královskou milost učinili a jim z ohledu
stálé a neproměnitelné, zvláště pak včas tohoto nešťastného, tehdáš nepřátelského švédského, do království našeho
dědičného českého, stálého vpádu, k nim kapitulačním zachovalé poddané věrnosti a poslušenství, všechna privilegia, nadání
a obdarování, též starobylé chvalitebné dobré zvyklosti, totiž : předně list neb privilegium Ludvíka uherského a českého krále
slavné paměti, kterýmžto ves Čistou za městečko vyzdvihuje, a tomu, aby sobě tam sladovny a pivovary sobě tam stavěti a
vyzdvihnouti, též všelicí řemeslníci, osazovat se mohli, povoluje, jehož datum je . . .
Item list tehdejší Kapituly pražské jim čisteckým na vyzdvižení pivovaru k jejich užívání na jistý způsob daný pod datum . . .
Item list od nynějších kapitulačních jim čisteckým daný, kterýmžto netoliko předešlá nadání se schvalují a potvrzují, alebrž
i další milosti totiž : jak by se při kšaftích, pořízeních a zápatích chovati měli.
Item, aby rybníka slove na Vidomi, mlýnem pod ním, jakožto jich vlastního nyní i na budoucí časy užívati mohli na jiný
způsob a proti odvozování určitého ročního platu jim se činí : tolikéž milostivě schváliti, obnoviti, potvrditi ráčili.“
Dán v městě našem Vídni prvního dne měsíce prosince, léta Páně šestnáctistého šedesátého osmého. Leopold v.r.
1669 založen cech ševcovský.
Čisteckým obuvníkům byl povolen založit cech ševcovský. Téměř v každém čtvrtém domě žil švec. V roce 1834 byl pořízen za
280 zl. 43,5 kr. zdobený prapor tohoto obuvnického cechu. Později byl uchováván ve zvláštní skříni na radnici. Čistečtí ševci
byli chvalně známí a proslulí široko daleko po okolí.
1669
v tomto roce byl také založen cech krejčovského řemesla. Dne 6.prosince 1670 byly schváleny privilegie cechu
krejčovského. Do tohoto cechu byli přijati též postřihovači a knihaři. Cechovní prapor byl pořízen v roce 1854 za 159 zl.39 kr.
1670 podána žádost o vysazení 4 výročních trhů.
Čistečtí měšťané žádali krále o vysazení 4 výročních trhů a povolení vybírat clo při trzích, tak jak i kralovičtí vybírají. V žádosti
slíbili, že by za obdarování cla spravovali mosty a cesty, zejména, že by rozšířili cestu skrze Břežanskou horu až k Vožehovu
mlýnu, která příkrá a 4 hony dlouhá jest a též cestu půl míle ke Všesulovu.
Krajský úřad se dotázal okolních měst, nemají-li námitek proti žádosti čisteckých. Rakovničtí neměli námitek proti trhům,
ale ohradili se proti vybírání cla. Kralovičtí si stěžovali, že by trhy i clo jejich výsadě odporovaly. Sami byli za války velmi
zpustošeni a dosud mnozí ve sklepích bydlí. Kožlanští odporovali trhům i clu a jejich dědičný pán Vojtěch Ignác Týřovský tvrdil,
že hora Břežanská jemu náleží. Koupili ji jeho předkové od Albrechta Jindřicha z Kolovrat.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/
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Co by nám prozradila studánka, kdyby uměla mluvit

Dnešní skeptická doba, plná technických vymožeností, by určitě
vytvořila svůj model slov a vět a spojila ho v příběh. Kdoví jaký? Co
OŠLO DO REDAKCE
ale slýchaly naše babičky od studánky u lesní cesty na Kazilce, to
pamatují jen ony.
Nejspíš vám večer před usínáním vyprávěly tajuplné příhody. A
pokud ne, zkuste naslouchat kapkám ledové vody studánky a naplní
vás štěstím. Voda je průzračná, tekoucí, ledová a je jí nekonečné množství. Sama se vždy divím, kolik ji proteče narezlou
trubkou – ze země na povrch a zpátky do země. Stále dokola. Donekonečna. Takové štěstí. Taková hojnost. Bohatství pro
všechny. Z hlubin zemské kůry, ze země – z půdy, vytlačí na povrch, proudem čiré vody, zdánlivou maličkost. Drobnost
vlídného slova, pohlazení tokem průzračné tekutiny. Dary se skrývají uvnitř, ale dozvídáme se o nich pouze tehdy, pokud
prorazí ven. Stejně tak jako voda ze studánky by nebyla, pokud by netryskala na povrch. Nevěděli bychom o ní. Nesloužila by
nám. A kdoví, jaký osud by měla. Patrně by vytékala na jiném místě. Kousek dál nebo úplně jinde. Pro někoho jiného. Vřelé
díky, milá studánko, za vodu, kterou nám dáváš. Není to jen voda, je to kus tebe – kus nás všech. To bohatství se ukrývá v nás
– v nás všech. Pokud voda nevytryskne v nás, najde si jinou cestu. A když víme, že existuje, proč ji tedy nedovolit, abychom
tím zdrojem byli my sami.
Možná to byl jen vítr, šumění korun stromů, možná to ale byly opravdu smysluplná slova, která studánka vynesla na povrch
zemský. Tak či onak, poklad nalezne jenom ten, kdo hledá…
Radka Jurkovičová

Čistecká buchta 2017
V závěru měsíce srpna se v Čisté stalo tradicí, že toto období je vyhrazeno pořádání volejbalového turnaje „O
Čisteckou buchtu“. I letos v pátek 18. srpna v podvečerních hodinách přijeli již po osmadvacáté do Čisté naši kamarádi
z německého Löbnitz – Sausedlitz. Po přivítání a ubytování v rodinách byla připravena dobrá večeře. O ni se postaralo duo
Jirka Průcha a Vlasta Štětinová. Podávala se v příjemném prostředí zařízení Václavka, kterou jsme měli pronajatou. Po večeři
následoval zábavný program, který připravily Věnka Razýmová a Eva Sixtová. Zobrazoval různé historky z předchozích
sedmadvaceti let, které se nám buď při cestě nebo pobytu v Německu přihodily.
V sobotu dopoledne byl 25. ročník turnaje zahájen v 10.00 hodin. Pro informaci: prvé tři ročníky se nazývaly „Letní
volejbalový turnaj“. V mužské kategorii se prezentovalo družstvo z Löbnitz, družstvo z Mostu, Kožlan a domácí TJ Čistá.
V kategorii smíšených družstev se přihlásila družstva Výletníci (Louny), Jesenice, Plzeň a družstvo Čisté. Muži i smíšenky
odehráli svůj turnaj systémem každý s každým. Počasí nám oproti předpovědi přálo a tak v oblačném odpoledni si všichni
turnaj užívali. Dostavili se i diváci za což jim patří poděkování pořadatelů. O občerstvení se zodpovědně starala v osvěžovně
paní Marková a naše hostesky. Po napínavých výměnách jsme mohli v 17.00 hodin turnaj ukončit a vyhlásit pořadí. „Muži“ se
umístili následovně: na 4. místě Löbnitz, 3. místo TJ Čistá, druzí se umístili chlapi z Kožlan a vítězství si vybojovalo mužstvo z
Mostu.
V kategorii smíšených družstev bylo pořadí následující: čtvrté místo obsadilo družstvo Čisté, třetí místo obsadilo družstvo z
Jesenice, druhé místo patřilo Výletníkům z Loun a vítězství si odvezlo družstvo z Plzně. Za odměnu dostala družstva na 1. – 3.
místě pohár, tradiční pekáče voňavých buchet, další ceny a diplom. Sobotní oběd byl v režii Vlasty Štětinové a jejího kolektivu.
Velký úspěch tak jako loni slavilo večerní grilování v podání Jiřího Průchy. Večer pokračoval kulturním programem, který
připravila opět Věnka Razýmová a Eva Sixtová. Tentokrát se na scéně objevili duchové a jejich „krotitelé“.
Na nedělní dopoledne po snídani bylo věnováno prohlídce starých motocyklů v muzeu v Pavlíkově. Potom následoval
přesun na pavlíkovské polní letiště, kde členové LMK Pavlíkov za spolupráce LMK Rakovník pod patronací Jana Doubravy,
mistra ČR pro rok 2017 nám předvedli, co letecké modelářství obnáší a jak vypadá perfektně provedená letecká show. Celý
dopolední program se hostům velice líbil. Čas ale rychle běžel a bylo nutné se vrátit do Čisté na oběd. Po obědě jsme obdrželi
osobní dárky od německých kamarádů a následovalo oficiální rozloučení. Pak jsme se společně vyfotili a němečtí volejbalisté
odejeli domů.
Celá akce by se nedala uspořádat bez sponzorů, nadšení a pomoci dalších kamarádů a přátel volejbalu. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat firmám Mlýn Čistá, pekařství Špáňa Šanov, uzenářství manželé Sklenářovi, p. Votavové ze Zavidova, p.
Špačkové z Kralovic, ing. Vlastimile Švolbové, OÚ Čistá za přidělení grantu a paní starostce Blance Čebišové za poháry pro
6

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

vítěze. Ubytování tak jako minule bylo zajištěno u Grundů, Štětinů, Coufalů, Čechů, Petry Kolářové a Jiřího Průchy. I jim patří
dík. Poděkování patří i SDH Čistá za poskytnutí ubytování a ukázku nové techniky. Chutné buchty opět upekly Věnka Čechová,
Věnka Razýmová a Vlasta Štětinová. Všem ještě jednou moc děkujeme. 25. ročník Čistecké Buchty je minulostí, naše
přátelství však bude pokračovat i příští rok, neboť jsme obdrželi pozvání na turnaj do Sausedlitz, kam pojedeme po
devětadvacáté v červnu 2018.
Karel Štětina st.

Placená inzerce
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho
chovu ! Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej: 23. září a 21. října 2017
Čistá – Hostinec u Šimků – 14.45 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 728605840

P
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ULTURNÍ PŘEHLED V ČISTÉ A OKOLÍ

Čistá
28.9. – 1. 10. Svatováclavská pouť v Čisté. Program se intenzivně připravuje. Čekají nás koncerty, výlov, koulení a další.
8. 9., Cihelna, Plexis a Visací zámek
16. 9. – 13:00h, sportovní areál TJ, O pohár starosty SDH Čistá
17. 9. – 14:00h, Břežany špejchar, Myslivecké odpoledne pro děti
23.9. – 7:00h, hospodářský výlov rybníka „velká Kazilka“
30. 9. – 6:30h, Závlaha 1, Svatováclavský výlov
30. 9. – 13:00h, volejbalové kurty, Svatováclavské koulení

Okolí

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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