MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

SRPEN 2016

KČ 6,-

Vážení čtenáři zpravodaje,
nacházíme se v polovině prázdnin, anenská pouť je
úspěšně za námi, a žně jsou v plném proudu. V tomto
zpravodaji naleznete kromě oznámení obecního úřadu
VODNÍK
pozvánky od spoluobčanů a spolků na akce, které mohou
zpříjemnit prázdninový čas Vám dospělým i malým dětem.
Pokračuje také článek o historii čistecké školy, která si již
brzy bude připomínat výročí postavení nové budovy. Na oslavy s tím spojené jste již byli zváni během anenské pouti. Letáček
najdete i v tomto čísle.
Zpravodaj jako takový se stále potýká s nedostatkem přispěvovatelů, často dostáváme jen plakáty na jednotlivé akce a chybí
textová část, která by více danou akci popsala a upřesnila. V podstatě nikdy nezaznamenáme reakce na již proběhlé akce,
neregistrujeme žádné podněty, ani připomínky byť kritiky na to či ono zaslechnu každý měsíc tolik, že by na to rozsah
zpravodaje nestačil. Málokdy dostaneme fotografii a třeba jen pár vět o tom, kde byla pořízena. Nikdy ještě do zpravodaje
nenapsal někdo mladý – student nebo žák – a přesto existuje mnoho témat, kde by byl příspěvek mladého člověka hodně
cenný /např. otázka budoucnosti KD a další/. Zpravodaj, pokud má být kvalitním časosběrným a informativním listem, musí
být společným dílem mnohých z různých oborů a různého věku. Cenným příspěvkem jsou pak pravidelné rubriky, které jsou
nejnáročnější na čas přispěvovatele, jsou však vždy velkým přínosem do podoby zpravodaje. Mohly by vznikat i nové rubriky,
je však nutné, aby byla kolem zpravodaje parta lidí, která bude schopna nápadů a invencí. Přestože se snažíme o uniformní
grafickou podobu zpravodaje, kdyby měl být takový i obsah, bylo by to mizerné.
Za redakci Daniel Váhala

Hledáme
přispěvovatele.
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NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

KONTEJNERY, JUBILEA

Kontejnery na bioodpad v okolních obcích
SRPEN: víkend
6. / 7.
Zdeslav, Lhota
13. / 14.
Kůzová, Nová Ves
20. / 21.
Zdeslav, Lhota
ZÁŘÍ: víkend
3. / 4.
Nová Ves, Lhota
17. / 18.
Zdeslav, Lhota
24. / 25.
Kůzová, Křekovice
ŘÍJEN: víkend
1. / 2.
Zdeslav, Nová Ves, Lhota
15. / 16.
Zdeslav, Nová Ves, Lhota
22. / 23.
Kůzová
LISTOPAD: víkend
5. / 6.
Zdeslav, Nová Ves, Lhota
19. / 20.
Kůzová, Křekovice

Ú

Jubilanti
70 let
Sklenář Jaroslav, Čistá
75 let
Kulhánková Helena, Čistá
82 let
Kočková Marie, Čistá
86 let
Jäger Vladimír, Čistá
89 let
Scheinerová Marie, Lhota
91 let
Šnajdaufová Božena, Čistá

Příprava tematické výstavy
Již v minulém čísle jsme Vás vyzvali k podpoře výstavy „Když si náš
dědeček babičku bral …“, kterou chceme uspořádat na letošní
svatováclavskou pouť. Stále platí, že máme zájem o zapůjčení starých
svatebních fotografií a různých doplňků spojených s tímto slavnostním
dnem.
Vše Vám bude nepoškozené vráceno. Za dosud zapůjčené exponáty
děkujeme.

Přijďte zažít dobu Karla IV.
v rámci víkendového setkání nejen domácích školáků v Čisté. Zveme
vás na:

P

OZVÁNKY

Středověké dílny
kdy: v sobotu 3. září od 10 hodin
kde: na dvoře č.p. 147 (Nádražní ulice)
● dobové vaření
● předpletařské techniky
● šití středověkých košil
● heraldika, výroba štítu
● zbraně a jejich použití
Středověký průvod obcí
kdy: v neděli 4. září od 10 hodin
kde: sraz před kostelem sv. Václava, průvod vyrazí ke kapli sv. Anny
● dobové kostýmy, zbraně, koně atp. vítáni
Pavel a Lucie Richtrovi

Běh pro varhany
Vážení spoluobčané.
Zveme vás na II. ročník „Běhu pro varhany“ který se uskuteční
v neděli 28. srpna od 15,00 hod ve sportovním areálu TJ Čistá.
Tato sportovně společensko dobročinná akce nahrazuje
tradiční, oblíbené rozloučení s prázdninami „Běh do schodů“.
Zváni jsou všichni bez rozdílu věku a fyzické kondice. Pro
každého bude toto odpoledne připravena některá z aktivit,
která by jej měla k Běhu přilákat.
„Sportuchtiví“ borci a borkyně mohou absolvovat libovolný
počet závodních okruhů. „Pohodáři“ si mohou trať jen tak
projít. Pro děti bude připraven pestrý doprovodný program.
Místní družina Červeného kříže nabídne zájemcům měření
tlaku a tělního tuku. Každý z účastníků si odnese pamětní
placku a báječný pocit z podpory užitečné akce.
Hlavním cílem celého srpnového odpoledne je přilákat co
nejvíce občanů, rodáků a přátel Čistecka a těm všem dát
možnost formou startovného, nebo jen solidárního finančního
příspěvku napomoci obnově Guthových varhan v místním
kostele v Čisté.
Tyto varhany jsou významným kulturním dědictvím a
připomenutím věhlasného varhanářského rodu Guthů z Čisté u
Rakovníka.
Přijďte a podpořte dobrou věc!
Jménem pořadatelů a organizátorů vás všechny srdečně zvou
manželé Coufalovi

Den s čisteckými rybáři
Na odpoledne u rybníka Závlaha 3. zvou čistečtí rybáři. Pozvánka platí pro všechny velké i malé na 27. 8. od 14h . Budeme se
snažit připravit program plný zábavy i poučení v přírodě kolem revíru i chovných rybníků. Pro všechny, kdo mají rybářské
náčiní, ten den od 14h umožněno volné chytání – „Chyť a pusť“.
Pořadatelský sbor

Pokračování Sklenář
Do roku 1868 byla škola v Čisté dvojtřídní, do roku 1874
trojtřídní a do roku 1881 čtyřtřídní. Pak byla na čas poslední třída
rozdělena na chlapeckou a dívčí a po jejich opětném sloučení v roce
HISTORIE
1884 byla až do roku 1920 pětitřídní. V roce 1873 bylo žádáno o
povolení čtvrté třídy. Na uprázdněné místo řídícího učitele po
ŠKOLA - POKRAČOVÁNÍ
Františku Leipertovi nastupuje Jan Hammersak, aprobovaný učitel
nejen pro národní a hlavní školy, ale též i pro školy měšťanské, který
v Čisté působil již od roku 1868. Podučitelé na tehdejší trojtřídce byli
Antonín Jindřich a Josef Knobloch. Po odchodu podučitele Knoblocha roku 1872 nastupuje na jeho místo František Cédl, a když byl
přeložen i Jindřich, byl ustanoven na čisteckou školu v roce 1873 František Spal. Ten byl součastně ředitelem kůru čisteckého kostela,
kde hrával na varhany. V Čisté působil až do 31.prosince 1897, kdy se stává řídícím učitelem ve Chříči.
Od 1.ledna 1875 je trojtřídní škola v Čisté rozšířena na čtyřtřídní s tím, aby chlapci od děvčat po dokončeném 12.roce stáří
byli odděleni. Poněvadž se žádný učitel do Čisté nehlásil, bylo místo učitele obsazeno technikem Josefem Moravcem.
V roce 1884 je v Čisté pět tříd a v nich 341 žáků. Od 1.ledna 1892 je otevřena při páté třídě definitivní pobočka pro dívky a
v roce 1896 navštěvuje tehdy jen obecnou školu 370 dětí. Na škole působí tito učitelé: Václav Fryček, Alois Rác, Josef Bureš, Kajetán
Novák, Rudolf Zápal a Terezie Korbová.
Od roku 1887 byla v Čisté Průmyslová pokračovací škola. V roce 1888 byla založena Živnostenská pokračovací škola, ve
které se ve dvou třídách učilo 20 žáků.
Okresní školní rada v Kralovicích přípisem z roku 1900 doporučuje, aby se začalo uvažovat o výstavbě nové a velké školní
budovy.Ve školním roce 1900/1901 je v čistecké škole zapsáno 374 dětí, z Čisté 302, ze Všesulova 39, z Křekovic 19 a z Bělbožic také
19.
Začátkem roku 1901 nařizuje c.k.školní rada obci stavbu nové školní budovy. Dne 28.února 1901 byla podána proti tomuto nařízení
námitka, z důvodů, že obec má 84 000 K dluhů a již 64% obecních přirážek. Všesulovu v tomto roce byla povolena odbočka školy.
Sociální postavení žáků bylo na velmi nízké úrovni a proto místní školní rada v roce 1902 založila k podpoře chudé školní
mládeže Krejcarový spolek. Tento spolek měl proto své jméno, že sbíral své příspěvky a milodary po krejcarech, ze které pak
v zimních měsících se opatřovala pro přespolní a chudé děti polévka, kterou si děti vybíraly v hostinci pana Weichra.
Stará školní budova již nestačila nejen prostorem, ale nevyhovovala pedagogickým a zvláště zdravotním podmínkám. Od
roku 1904 byla již šestitřídní a tak se vyučovalo i v domku č.90 a další třída byla zřízena na radnici. Dne 24.5.1905 se městské
zastupitelstvo usneslo, aby kvůli stále žádaným opravám byla postavena nová školní budova. Návrh na přestavbu staré školy o šesti
třídách byl zamítnut a stejně zamítnut i návrh na přístavbu čtyř tříd ke stávající školní budově.
Při živnostenské pokračovací škole byla v roce 1910 založena Učednická besídka, která zejména ve spolupráci se Spolkem
divadelních ochotníků pořádala různé vzdělávací akce, zejména divadelní představení. Společně se živnostenskou školou byly
besídka zrušena v roce 1943.
Celý rok 1910 bylo v místní školní radě jednáno o otázce přestavby nebo dostavby staré školy, nebo o novostavbě. Byla to
často bouřlivá jednání. Výnosem ze dne 24.ledna 1910 č.4 žádá c.k. okresní školní rada do tří neděl zprávu, jak pokročila záležitost
stavby školy. Dne 11.března bylo provedeno c.k.okresní školní radou místní šetření ohledně vyhlídnutí místa pro stavbu nové školní
budovy. Na základě výsledků této komise učinila c.k. školní rada na zasedání 30.března 1910 rozhodnutí, že schvaluje pro stavbu
školy místo pod č.IV v protokole označené. Je to místo na Karlově náměstí na parcelách č.174/2,175, 176, nebo 175, 176 a 177.
Na každé schůzi místní školní rady byly předkládány různé námitky, návrhy i názory členů školní rady a jednání nevedlo
k žádným závěrům. Na schůzi dne 12.ledna 1911 byla konečně uzavřena smlouva s majiteli domů č.125, 126 a 127, kde se zavazují
prodat své domy za smluvenou cenu. Místní školní rada proti návrhům opozice zakoupila v roce 1912 domy č.126, 127 a 128 za
3000 K, 4000 K a 8000 K pro novostavbu nové školní budovy. Konečně se zdálo, že dojde ke stavbě nové školní budovy.
Obec Všesulov a Křekovice podaly počátkem roku 1914 stížnost, proti plánované novostavbě školy v Čisté. V červnu roku
1914 byla ministerstvem ve Vídni tato stížnost zamítnuta. Toto zamítnutí se dalo očekávat, neboť podaná stížnost postrádala věcný
podklad a sledovala jediný cíl, oddálit velmi potřebnou stavbu školy v Čisté.
Dne 4.března 1914 byla podána žádost o měšťanskou školu pro hochy, protože tehdy nebylo povoleno, aby hoši a děvčata
vyšších tříd byli vyučováni společně. Stavba nové školní budovy byla téměř úplně připravena, ale I.sv.válkou, která začala
26.července 1914 byla tato akce odsunuta stranou.
Z podnětu obecního zastupitelstva byla v roce 1918 obnovena žádost o povolení měšťanské školy. Zemská školní rada
výnosem z 3.června 1920 povolila otevřít v Čisté měšťanskou školu chlapeckou a dívčí, ale s podmínkou, že budou do ní přijímáni i
žáci z jiných školních obcí. A tak od 1.září školního roku 1920-1921 byl v Čisté otevřen 1.ročník měšťanské školy a jejím ředitelem
byl ustanoven Vilém Ješke, odborný učitel v Kralovicích. Ještě v témže roce od 1.prosince byl otevřen 2.ročník, aby žáci z Čisté
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nemuseli chodit do měšťanské školy do Kožlan nebo do Kralovic. 1.ročník byl umístěn ve staré škole, kde byly dvě třídy spojeny a
2.ročník byl v zasedací síni městské radnice.Až do roku 1920 byla škola pětitřídní
Při otevření měšťanské školy v Čisté pamatoval její ředitel Vilém Ješke na to, aby pro nově založenou školu byl založen Fond,
k zakoupení školních pomůcek. Nebylo možno vyučovat bez obrazu, mapy, fyzikálního přístroje, nebylo možno vyučovat chemii bez
pokusu. Bylo také zapotřebí darovat chudým žákům učebnice a umožnit výlet všem
žákům bez rozdílu.Také knihovnu žákovskou a hlavně knihovnu pro pedagogický sbor
bylo potřeba doplnit.
Po poradě se zástupci obce vyzval ředitel Ješke v roce 1921 obyvatelstvo Čisté,
okolních obcí, a také rodáky v cizině, aby přispěli podle možnosti, do nově založeného
pomůckového fondu. Tato akce se setkala s velkým ohlasem.Do fondu přispěli nejen
jednotlivci, rodáci v cizině, ale i čistecké spolky ze svých kulturních a společenských
akcí.
Po roce 1920 byla založena Nadace Magdaleny Budeciusové. Každým rokem
byl vypisován konkurz na tuto nadaci v částce 600 Kč. Nárok na tuto nadaci měly pouze
dívky z rodu Morice Budecia obchodníka z č.23, nebo jeho sestry, manželky Josefa
Pfeifra, městského tajemníka a účetního občanské záložny v Čisté.
Od 1.září 1921 byl otevřen 3.ročník měšťanské školy, takže byla již
úplná.Chodili do ní žáci nejen z Čisté, ale i z celého širokého okolí. Z Milíčova, Břežan,
Šípů, Bělbožic, Křekovic, Všesulova, Krakovce, Krakova, Malinové, Zdeslavi, Kůzové,
Nové Vsi a Velké Chmelištné. Škola obecní a měšťanská měla o nového školního roku
1921 osm tříd a také živnostenská pokračovací škola byla velmi početně navštěvována
a měla několik odborných tříd.
Místní školní rada v roce 1922 se domáhala o vypsání konkurzu na stavbu nové
školní budovy, městské zastupitelstvo dalo kácet dříví v lese„U studánky na
Vrábíkově“, a v lomu lámat kámen na stavbu.
Pozastavující jsou důvody některých jednotlivců – obyvatel Čisté proti
stavbě školy a v některých případech se vymykají slušnému a poctivému jednání.
Mnozí v Čisté hovořili o tom, že se má stavět rezidence pro učitelský sbor a ředitele.
Poctivější by však bylo říci, že stavbu školy nechtěli, a potom by však měšťanská škola
byla postupně zrušena. Toto byly následky neporozumění a nelásky ke škole, které
mohly dolehnout tvrdě na všechny občany, ať tímto stavem byli vinni nebo ne.
/redakčně neupraveno/

5. – 7. 8. Kožlany, pouť
Okolí
6. 8. hrad Krašov, jarmark
13. 8. Letní kino Jesenice, od 13:00h Jesfest – hudební festival
13. – 14. 8. Plasy, pouť
14. 8. – evangelický sbor Kralovice, 9:30h bohoslužba, 10:45h koncert
pozounového souboru
20. 8. Kralovice kostel sv. Petra a Pavla, 18h Inspirace Guillaumemde Machaut,
koncert
27. 8. Chříč pivovar, Křič fest
28. 8. Mariánská Týnice, 16h Radost v baroku, koncert
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ULTURNÍ PŘEHLED

ČISTÁ, OKOLÍ

3. 8. prázdninová „Stopovačka“
Čistá
15. – 19. 8. hřiště TJ, „Vodní hrátky“
27. 8. – Závlaha 3., 14:00h Den s čisteckými rybáři pro děti i dospělé
28. 8. – hřiště TJ, 15:00h Běh pro varhany

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

