MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA
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ZPRAVODAJ

BŘEZEN 2016

KČ 6,-

Vážení čtenáři,

Ú

držíte v rukou březnové číslo čisteckého zpravodaje. Podařilo se nám urychlit
jeho zpracování, a proto mohlo aktuální číslo vyjít již začátkem měsíce. Aby i
VODNÍK
další čísla mohla vycházet o pár dní dříve než doposud, znovu připomínáme
včasné doručení příspěvků na emailovou adresu OÚ (cista.obecniurad@seznam.cz) nejpozději do 20. dne předešlého měsíce nejlépe v čisté
textové podobě, pokud to článek vyžaduje i s uvedenými zdroji. Stává se, že
někteří přispěvovatelé toto opomíjejí a mohl by to být důvod k neotisknutí. Gramatická úprava článku je
také žádoucí. V minulém čísle jsme slíbili vyjádření ke stížnosti p. Sklenáře ohledně porušování autorských
práv v příspěvcích p. Rudolfové. Redakce se domnívá, že autorská práva nebyla nikterak porušena, uvedené
zdroje v záhlaví článku vždy jasně označily autora a název díla.
V aktuálním čísle najdete opět informace z obce Čistá, spolkové zprávy, rubriku Z historie, zprávy ze ZŠ a MŠ,
inzerci, pozvánky a kulturní přehled v Čisté i okolí.

Výzva všem spolkům
Obdrželi jsme výzvu Svazku měst a obcí Rakovnicka o doplnění informací pravidelných i nepravidelných akcí
pro rok 2016, které mohou být zdarma uvedené v Turistických novinách Rakovnicko 2016. Prosíme proto
všechny spolky, které chtějí svoji akci presentovat v tomto vydání, aby potřebné informace předala
některému z členů kulturní komise nebo doručila na OÚ. Děkujeme.

Dotace i v roce 2016
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, byla výraznějším
způsobem změněna, resp. upravena pravidla pro
přidělování dotací poskytovaných z rozpočtů územních
NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
samosprávných celků, tedy i obcí. Naše obec před
několika lety uvedla do života tzv. „grantový systém“,
který svým způsobem předběhl dobu, neboť nová
VÝZVA, DOTACE 2016, JUBILEA, VÝPIS
právní úprava poskytování dotací je ve své podstatě
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO ČISTÁ ZA LEDEN
velmi podobná způsobu, jakým obec Čistá rozdělovala
2016
finanční prostředky do současnosti. Přesto je nový
systém v mnohém více konkrétní, předepisuje více
formálních i obsahových požadavků a ukládá více
povinností. Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtů obcí jsou tedy stanovené zákonem, povinností
obce je uvést tyto podmínky do života tak, aby byly aplikovatelné v místě samém. To je ostatně i důvod,
proč došlo v letošním roce ke zpoždění se zveřejněním výzvy k podávání žádostí. Věřím však, že jistý náskok,
získaný provozováním současného grantového systému, umožní bezproblémový nástup systému dotačního.
Obec Čistá tímto oznamuje, že dne 1. 3. 2016 budou (byly) na úřední desce, způsobem umožňujícím dálkový
přístup (internetových stránkách www.cista.cz), zveřejněny veškeré podklady k žádostem o dotace, čili
všechny dotační programy, vzor žádosti o dotaci a doplňující informace. Všechny podklady budou
k nahlédnutí také v kanceláři obecního úřadu.
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Dotační programy pro rok 2016
program BĚŽNÁ ČINNOST SPOLKŮ – program KULTURA – program SPORT – program VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ
ČAS DĚTÍ – program SOCIÁLNÍ SLUŽBY – program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Harmonogram
Zveřejnění programů
Lhůta pro podávání žádostí
Rozhodnutí o přidělení dotací

1. března 2016
1. dubna až 11. dubna 2016
nejpozději do 31. května 2016
(dle termínu konání OZ může být rozhodnuto i dříve, a sice do konce
měsíce dubna 2016)

Výzva
Zájemci o účast v Poradním orgánu ZO Čistá se mohou přihlásit osobně v kanceláři OÚ nebo prostřednictvím
jednotlivých zastupitelů a to nejpozději do 11. dubna 2016. O členství v Poradním orgánu rozhodne
Zastupitelstvo obce Čistá na svém zasedání.
Seminář
Obec Čistá pořádá ve čtvrtek dne 24. března 2016 krátký seminář k novému dotačnímu systému. Proběhne
v zasedací místnosti budovy obecního úřadu, začátek v 18:00 hodin. Přítomní zájemci budou seznámeni
s novým dotačním systémem v naší obci, s jednotlivými dotačními programy, se způsobem vyplňování
předepsané žádosti a s dalšími podmínkami pro jejich přiznání.
Své dotazy či připomínky prosím směřujte na e-mail pavtin@seznam.cz, případně mohou být vyřešeny
osobně v rámci semináře.
PAVEL TINTĚRA
místostarosta

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 16 ze
dne 28. ledna 2016

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
60 let
Šimečková Lenka, Čistá
65 let
Longauer Josef, Lhota
Lexa Václav, Čistá
70 let
Švarcová Bohuslava, Čistá
87 let
Vopat Václav, Čistá
91 let
Blacký Miroslav, Čistá

Návrh usnesení č. 191/16: ZO souhlasí a schvaluje takto navržený a doplněný
program jednání.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 191/16 BYLO
SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 192/16: ZO po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti
k pozemku parc.č. 90/1 v k. ú. Nová Ves u Rakovníka, číslo stavby IV-126016057/VB/1 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 192/16 BYLO
SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 193/16: ZO po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 41/2015 a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 193/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 194/16: ZO po projednání pověřuje starostku vejít v jednání se zástupcem ČD a.s., p.
Neklapilem, ohledně možného odprodeje budovy bez čp. a pozemku parc.č. 195 v k. ú. Čistá u Rakovníka.
Pro – 11 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 194/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 195/16: ZO souhlasí s návrhem maximální podpory Běžné činnosti spolků ve výši 30.000,Kč a s mírou podpory 80%.
Pro – 9 Proti – 0 Zdržel se – 3 p. Rohr, ing. Coufal, p. Svatoš USNESENÍ č. 195/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 196/16: ZO souhlasí s návrhem maximální podpory Kulturních a kulturně společenských
akcí ve výši 15.000,- Kč a s mírou podpory 70%.
Pro – 10 Proti – 1 p. Rohr Zdržel se – 1 p. Koky USNESENÍ č. 196/16 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 197/16: ZO souhlasí s návrhem maximální podpory Sportovních a sportovně
společenských akcí ve výši 15.000,- Kč a s mírou podpory 70%.
Pro – 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 197/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 198/16: ZO souhlasí s návrhem maximální podpory Sociálních služeb a činnosti v sociální
oblasti ve výši 15.000,- Kč a s mírou podpory 70%.
Pro – 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 198/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 199/16: ZO souhlasí s návrhem maximální podpory Vzdělávání a volného času dětí ve výši
15.000,- Kč a s mírou podpory 90%.
Pro – 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 199/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 200/16: ZO souhlasí s návrhem maximální podpory Životního prostředí ve výši 15.000,- Kč
a s mírou podpory 80%.
Pro – 11 Proti – 0 Zdržel se – 1 p. Koky USNESENÍ č. 200/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 201/16: ZO souhlasí s návrhem stanovené odlišné míry podpory u individuálních žádostí o
dotace.
Pro – 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 201/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 202/16: ZO souhlasí s návrhem rozdělením alokované částky na dotace v r. 2016 na
250.000,-Kč dotační program a 50.000,- Kč individuální žádosti o dotace.
Pro – 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 202/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 203/16: ZO po projednání schvaluje Dotační program obce Čistá pro rok 2016.
Pro – 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 203/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 204/16: ZO po projednání schvaluje podpis Smlouvy o vzájemném plnění s Nadací
Partnerství na ukázkové ošetření moruše bílé.
Pro – 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 204/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 205/16: ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Výměna střešní
krytiny na budově ZŠ a MŠ Čistá u Rakovníka“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Pro – 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 205/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 206/16: ZO schvaluje přijetí finančního daru od společnosti Arcorn, s.r.o. Praha ve výši
100.000,- Kč a ostatních finančních a věcných darů a bere na vědomí podpis darovacích smluv.
Pro – 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 206/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 207/16: ZO po projednání schvaluje přípravu projektů na rybníky ve Lhotě, Kůzové a ve
Zdeslavi, na vybudování chodníku v Jižní ulici, oplocení dílny v Jižní ulici, obnovu stromů v Álejích a
revitalizaci parku v Kozím roku a svahu pod školou.
Pro - 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 207/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 208/16: ZO pověřuje starostku zahájením jednání v rámci projektu „Tří světů“.
Pro - 12 Proti - 0 Zdržel se - 1 p. Votroubek USNESENÍ č. 208/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 209/16: ZO souhlasí s příspěvkem na provoz pojízdné prodejny pí. N. ve výši 10.000,- Kč.
Pro - 13 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 209/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 210/16: ZO ukládá zkontrolovat stav topidel ve zdravotním středisku a postupně vytápění
řešit.
Pro - 13 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 210/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 211/16: ZO ukládá výboru pro životní prostředí provést do konce března místní šetření
k žádosti o upravení velikosti pronajatých částí pozemků.
Pro - 13 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 211/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 212/16: ZO souhlasí s připojením se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Pro - 3 Mgr. Váhala, ing. Vachata, p. Turek Proti - 4 ing. Coufal, p. Votroubek, p. Koky, p. Schuh
Zdržel se - 6 USNESENÍ č. 212/16 NEBYLO PŘIJATO.
Návrh usnesení č. 213/16:ZO po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/16 ve výši 1,634.589,- Kč.
Pro - 13 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 213/16 BYLO PŘIJATO.
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Návrh usnesení č. 214/16: ZO po projednání souhlasí s nákupem multifunkčního zařízení Triumph Adler
3005ci za částku 106.056,- Kč bez DPH a s podpisem servisní smlouvy.
Pro - 13 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 214/16 BYLO PŘIJATO.
Návrh usnesení č. 215/16: ZO po projednání souhlasí s vybudováním zpevněného žulového vjezdu do
hasičské zbrojnice.
Pro - 13 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 215/16 BYLO PŘIJATO.

SDH
„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a
pro druhé. A proto právě život hasičův, jest pravým
příkladem správného pochopení života lidského.“

S

POLKOVÉ ZPRÁVY

SDH
Úvodem chceme poděkovat Všem, kdo se zúčastnil na
Čisteckém masopustu buď jako maska nebo účast v
průvodu. Poděkování patří organizačnímu týmu, vedení
obce a hlavně výdrži masek od časného rána. Akce se opět vydařila a těšíme se na další setkání na
masopustu 2017.
Odborná příprava
Dne 14. 2. 2016 proběhlo jako každý
měsíc školení výjezdové jednotky
garantem HZS Rakovník. Mimo
pravidelnou údržbu techniky bylo
provedeno proškolení na nový typ
dýchacího přístroje, který bude
zaveden do vybavení naší jednotky.
Jedná se přetlakový vzduchový
dýchací přístroj Dräger PSS 3000 s
tlakem v lahvi 30 MPa a vodního
objemu 6,8 l. Jde o moderní dýchací
přístroj, které nahradí již konstrukčně
zastaralé VDP Saturn. Dále bylo
proškoleno používání vakuových
zdravotních nosítek a dlah, které
byly převedeny od HZS. Děkujeme za
účast
při
školeních
Všem
příslušníkům výjezdové jednotky a
novým zájemcům o práci ve
výjezdové jednotce.
Rovněž proběhl úklid hasičské
zbrojnice a vyčištění okapů od listí.
Zásahová činnost
V období od 23. 1. 2016 do 27. 2.2016 zasahovala jednotka u 1 události. Dne 8. 2.2016 ve večerních
hodinách jednotka zasahovala mezi obcí Čistá a Bělbožice a to na technické pomoci odstranění stromu přes
komunikaci následkem silného větru. Jednotka pomocí motorové pily strom odstranila a komunikaci
zprůjezdnila.
Zásahu se zúčastnil p. Tajbl, J., Vopata T., Čech P., Čihák R., Mareček P., Petržílka R., Plincner J., Rohr J.
Příspěvek
Tímto Vás chceme požádat a dobrovolný příspěvek na dovybavení nového hasičského zásahového vozidla
CAS 30 T – 815/7 4x4, na které můžete přispět bankovním převodem/elektronicky na náš účet, nebo osobně
a to pokladní pí. Jarošové. A to až do konce DUBNA 2016.
Příspěvek bude použit na dovybavení zásahového vozidla, a to těmito komponenty: rám navijáku, naviják,
stavoznak vody na bok automobilu, dýchací přístroje, tablet, autokamera, nárazníkový monitor ovládaný
dálkově z kabiny řidiče (přední proudnice)
Název účtu: Sbor dobrovolných hasičů ČISTÁ
Číslo účtu: 163960989/0300
Pí. Věra Jarošová
tel: 737 881 492
Čistá
Předem děkujeme za každý finanční dar či příspěvek.
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Za SDH Čistá Jan Rohr

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
V sobotu 13. 2. pořádalo naše SDH již 8. ročník zimní soutěže pro mladé hasiče – ČISTECKÝ UZEL. Soutěž
byla připravena v tělocvičně naší školy. Přijelo soutěžit téměř 180 dětí od 3 do 15 let ze 13 SDH našeho
okresu. 38 hlídek předvedlo své dovednosti ve dvou disciplínách, štafeta dvojic a uzlová štafeta. V kategorii
přípravka (do 6ti let) se nejlépe dařilo nejmenším hasičům z Kolešovic, Lužné a na krásném třetím místě,
Čisté. Mladší – 1. Lužná, 2. Skryje, 3. Chrášťany, 4. Čistá. Starší – 1. Skryje, 2. Lužná, 3. Rynholec, 4. Čistá.
Titul Mistr uzlu pro tento rok získal Michal Špaček SDH Skryje a za mladší Michal Macek SDH Pustověty. Naše
Anička Krausová získala titul Vícemistr uzlu v mladší kategorii. Děkujeme dětem za reprezentaci našeho
SDH a obce.
Poděkování hasičů patří obci za zajištění všech cen, pohárů a medailí do soutěže, vedení naší školy za
propůjčení prostor a MO červeného kříže za zajištění zdravotnické služby.
Moje poděkování pak všem, co nám přišli v pátek soutěž a prostory připravit – M. Krausová, manželé
Pavlisovi, J. Tajbl, J. Rohr a pánové Král, Brychta a Navrátil a pak zajistit hladký průběh samotné soutěže M.
Krausová, I. Pavlisová, V. Čiháková, T. Svatošová, J. Tajbl, M. Čihák, R. Čihák a V. Vopat. Samozřejmě chci
poděkovat všem nominovaným rozhodčím z různých SDH našeho okresu.
Za pořadatele V. Schuh
V sobotu 27. 2. proběhlo na stanici HZS v Rakovníku hromadné přezkoušení odbornosti našich mladých
hasičů. Pojali jsme tuto akci jako výlet a rozjeli jsme se do okresního města vlakem. Děti absolvovali nejdříve
písemný test a posléze i ústní a praktickou zkoušku. Všichni námi nominovaní uspěli a získali své odznaky
odbornosti. Filip Schuh – instruktor, Patrik Schuh – strojník, Maruška a Anička Krausovi, Niki Marečková a
Dája Votroubková – preventista. Díky obtížné přípravě a samotné zkoušce jsme přihlásili jen děti v kategorii
starších. Ostatní však o své „odborky“ nepřijdou, přezkoušíme si je sami vzhledem k jejich věku.
Úspěšným absolventům gratulujeme.
Vedoucí kolektivu Dáša Schuhová

V únorovém čísle Čisteckého zpravodaje byla zmínka o
čisteckém měšťanu a mecenášovi Václavu Korbovi –
Šefelínovi.

Kdo to byl Václav Korb – Šefelín?

Z

HISTORIE

KDO BYL VÁCLAV KORB - ŠEFELÍN,
CO SE U NÁS PSALO

Václav Korb – (Šefelín) se narodil 29. září
1792 rodičům Janovi a Terezii Korbovým v čp. 15
(staré číslo). Byl zřejmě velmi čiperný chlapec, jak
je patrno z dochovalého záznamu: Jako chlapec
vylezl z okna zvonice kostela sv.Václava po římse,
obešel věž a na druhé straně opět do věže vlezl.
Když opatroval svoji mladší sestru Františku, vylezl
s ní na hřeben doškové střechy č. 15, a když matka
přicházela domů z pole, vzal sestru mezi kolena a
sjel s ní dolů, pravděpodobně na hromadu lesní
hrabanky, kterou se tehdy stlalo dobytku.
Jako řeznický tovaryš hodně vandroval a
pracoval i delší dobu ve Vídni. Jako samostatný
řemeslník si najal čp. 94, kde provozoval řemeslo
řeznické a také šenk. O něco později pak byl
hostinským v rathauzu (na radnici byl hostinec,
také zvaný “Flusárna“), odkud odešel do hostince
U Zlaté hvězdy čp. 12. V té době byl již tak

zámožný, že živnost hostinskou si mohl v roce
1841 koupit, po zemřelém Václavu Engelthalerovi.
Ať byl šenkýřem, zde nebo tam, dařilo se
mu dobře. Za to mohl děkovat jenom sobě, neboť
byl přímé a rázné povahy. Jako řezník byl výborný
řemeslník, a jako hostinský obsluhoval hosty
spravedlivě, neokrádal je a s každým se do hovoru
dal. Dbal o dobré pivo, dával porce alespoň
takové, že velký jedlík byl syt a malý jedlík již
napřed sobě menší porci objednával, a to vše za
stejný mírný peníz.
Když pak každou sobotu odpoledne pro
lepší společnost dělával sezení sám, přenechal
práci jinému tovaryšovi, nebo učedníkovi, odložil
tabatěrku, umyl si ruce, vykasal rukávy čisté
[5]
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košile, vzal přes sebe čistou zástěru, připevnil
opasek s ocilkou a v šenkovně před hosty na
štočku pak dělal drob, který do střev naplnil.
Hotové párky na krátko do udírny dal, a když pak
vrchovatě na čistých talířích mezi hosty byly
odneseny, je jisté, že chutnaly, vždyť je dělal starý
Šefelínek mezi nimi. A aby ten čas uběhl, než bude
hotovo, vyprávěl jim to i ono z minulých dob ve
smyslu žertovném a i jinak zábavném, a pražské
uzenky ty nejvyhlášenější nemohly být lepší.
Učedník u něho neměl nikdy nouzi, často
měl až dost. Šefelínek neměl děti a učedníky
považoval takřka za své syny, když i jim často
vynadal, měli se u něho dobře, držel je přísně, a
když nebylo co dělat při řemesle, pak je zahálet
nenechal. Měl vždy pro ně i jinou práci, kterou
dokonale udělat museli a tak u něho mladíci
velkých zkušeností nabyli.
Šefelínek měl hřmotný hlas, byl rázný a
nebojácný v každém ohledu a proti každému,
miloval svoji vlast, krajinu i své rodiště. Vyprávěl o
minulosti, co věděl a co se dočetl. Požíval ve svém
stáří velké vážnosti a nevědomky přispěl svým
vypravováním také pro zápisy do čistecké kroniky.
V roce 1861 byl sládkem a nájemcem
městského pivovaru v Čisté.
Po rozboření Hadámkovic chalupy
vybudoval v roce 1862 na místě velmi
prostorném,
rozsáhlý
hostinec,
společně
s domkem čp. 90 a tento hostinec nazval „U
hraběte z Kolovrat“, poněvadž věděl, že před léty
Kolovratové Všesulovští v Čisté dům a dvůr měli a
to v místech, kde hostinec svůj vystavěl. V č. 89
zřídil masný krám, řeznictví a hostinec.
V roce 1868 prodal obci tento dům čp. 89
za 6000 zl. r.č., aby mohla být otevřena v tomto
jednopatrovém hostinci U hraběte z Kolovrat,
další třetí školní třída.
V roce 1867-1871 byl starostou města,
zvaný též „Antonojc“ sládek. Zemřel 22. února
1886 ve věku 94 let. Pohřeb se konal dne 24.
února za velké účasti obyvatel a všech čisteckých
spolků.
Zanechal poslední vůli, která zní:

Jménem Boha, otce, syna i ducha svatého
uzavírám mou nezrušitelnou poslední vůli,
poněvadž nahlížím, že věkem starým 87 roků
jdoucí nejistotou mého dalšího živobytí za mé
dobré paměti, duši svou odevzdávám Bohu
všemohoucímu, tělo mé by pak dle křesťanského
katolického způsobu počestně v zem páně
položeno bylo.
1. Když jsem za svého dřívějšího živobytí ze strany
mé v pánu zesnulé manželky, nejbližší příbuzné
dle zásluh a možnosti veškeré nemovitosti a
movité jmění postupnými listinami atd. byl řádně
rozdělil a do vlastnictví odevzdal, pročež nikdo
proti platnosti této mé přítomné poslední vůli
dovolávati se nemá a nesmí, uzavřel jsem tuto u
přítomnosti k tomu dožádaných níže vlastnoručně
podepsaných třech pánů svědků a platnému a
nezvratnému zachování jak následuje ustanovil.
2. Pozemek, který jsem od křické vrchnosti ve
veřejné dražbě dobrovolně dle kontraktu ze dne
28. srpna 1879 č. top. 1794 neb č. parc. 3650
louka pod 645 čtverečních sáhů a č.parc. 3647 role
pod 1 jitro 445 čtver. sáhů koupil, mně vlastnicky
náležející v pozemkovém knihovním výtahu 126
pod p.č.4747 vtěleného náležeti bude po smrti mé
k jednoročnímu úplnému užívání a sklizení
Vojtěchu Venclovi, měšťanu č. 40 v Čisté, dále
však obdrží pozemek na vždy trvající časy co
příspěvek k služnému vždy služebník ponocný
v aktivní službě zaměstnaný v obci Čisté, který
povinen bude a také jej k tomu ZAVAZUJI NA
VĚČNOU PAMĚŤ, hlasitě každou noční hodinu
trvalé služby provolávati chválu Boží slovy: “Chval
každý duch Hospodina, Ježíše jeho syna, odbila …
hodina. Svatý Václave, Floriane tohoto místa
patronové, chraňte od Božího ohně, zachovejte
světlo oheň, aby nebyl žádnému škoden, spěte
s pánembohem“.
A to vše dle instrukce obecním zastupitelstvem
dané k vykonávání služby troubením na
vykázaných místech a to: U sochy sv.Jana před
kostelem, u Loukotovic křížku proti domu č.39,
naproti domu č.65 Celestina Böhma, naproti
nynější školní budově, proti hostinci Vojtěcha
Šajnera, na hořejším náměstí u hráze rybníka,
v Žatecké třídě mezi domy Prokopa Tora č.144 a
Jana Honomichla č.151 a proto také žádostiv
jsem, aby pozemek ten č. parc. 3650 a 3647
v Čisté slavným c.k. soudem okresním, obecnímu
důchodu města Čisté pod těmi naduvedenými

Poslední vůle
Václava Korba
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závazky do vlastnictví a správy celého obecního
zastupitelstva, co prezentátora odevzdán byl, tou
žádostí, aby vždy při udělování uprázdněného
místa ponocného na zchudlé rodiny Korbovské,
Venclovské a Kočkovské, může pověsti chvalné
ohled vzat byl, jemu místo této služby ponocenské
uděleno bylo.

můj a třech pánů dožádaných svědků vlastnoruční
podpisy.

A když jsem touto poslední vůlí vše dle
mého přání vepsal, tak také žádám, aby po mojí
smrti, podle ní pokračováno bylo, tomu na důkaz

Toto je poslední vůle Václava Korba –
Šefelína, mecenáše, jakých naše městečko málo
mělo. Kromě již nadepsané poslední vůle věnoval
také 50 zlatých r. č. na rozšíření hřbitova.

V Čisté 28. 12. 1883
Václav Korb
Václav Korb, v. r. dožádaný svědek
Václav Hotěk, v. r. dožádaný svědek
František Šíma, v. r. dožádaný svědek

Kronikář Jaroslav Sklenář.

Co se u nás psalo
Čisté žilo k poslednímu dni v roce 756 obyvatel,
z toho 359 mužů a 397 žen. V roce 1983 zde
zemřelo 7 a narodilo se 11 obyvatel, přihlásilo se
27 a odhlásilo se 33 obyvatel. Druhým
nejpočetnějším sídlem po Čisté (ze seznamu Čistá,
Břežany, Nová Ves, Šípy, Velká Chmelištná,
Všesulov a Zdeslav) byly Šípy s 229 obyvateli a
dále Břežany se 139 obyvateli. Nejméně lidnatou
byla Velká Chmelištná s 99 obyvateli. V Břežanech
a Šípech se v roce 1983 přihlásilo více obyvatel,
než odhlásilo, největší pokles obyvatel
zaznamenala Zdeslav, kde se 3 obyvatelé přihlásili,
20 odhlásilo.

Ani Čistecký zpravodaj na měsíc únor 1984 nemohl
opomenout výročí událostí z února 1948. Neznámý
autor připomenul, že se jedná o v pravdě
historický předěl našich dějin.
Největší zkušenost podle něj přinesl boj KSČ za
jednotu lidu a trvalé upevňování třídního svazku.
Z iniciativy KSČ se zformovala Národní fronta
Čechů a Slováků jako široký svazek pracujících
v čele s dělnickou třídou. „Únor 1948 potvrdil
správnost politiky KSČ, která nepokládala Národní
frontu za jakousi dočasnou instituci, nýbrž za
dlouhodobý základ k upevňování politické jednoty
lidu. Vítězství tohoto pojetí
současně znamenalo krach
koaličních antikomunistických
kombinací“, uvádí se v závěru
článku.

V únoru
1984
uvedla
KINOKAVÁRNA mimo jiné nový
český barevný film VINOBRANÍ,
italský barevný film SILNICE ŘÍMNEAPOL NEPRŮJEZDNÁ a Annie
Girardotovou
a
Marcellem
Mastroiannim
(do
18
let
nepřístupný), dětský film MY TŘI a
PES Z PĚTIPES nebo sovětský
historický film AGONIE-KONEC RASPUTINA.
V únoru také proběhly dvě schůze KSČ, plenární
zasedání MNV a MV NF, tři výroční schůze, školení
řidičů, koncert skupiny FEŠÁCI a tři plesy – XXI.
ples SRPŠ, ples sportovců a XI. reprezentační ples
OV SDR Rakovník.

V další části zpravodaje byl
uveřejněn socialistický závazek,
uzavřený k realizaci volebního
programu Národní fronty ve
střediskové obci Čisté na rok 1984. Byl rozdělen
do pěti částí, věnovaných – politickoorganizátorské činnosti, činnost kulturního domu,
úseku životního prostředí, investičním činnostem,
úseku služeb pro obyvatelstvo. Tři posledně
uvedené pak uváděly konkrétnější cíle, především
v oblasti výstavby vodovodu, nakládání s odpady,
rozšíření provozoven a výstavby nového
nákupního střediska.

Dvě kola okresního přeboru v šachu se odehrála
v lednu, únorový zpravodaj informoval o
výsledcích těchto soutěžních „zápasů“, kde
výrazněji bodoval J. Zinke a J. Šajner.

Zveřejněny byly aktuální údaje o počtu obyvatel za
rok 1983 v Čisté a okolních obcích. V samotné
[7]
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Závěr zpravodaje patřil článku Jaroslava Janaty, ve
kterém odpovídal na řečnickou otázku – Kdo byl
první majitel Čisté? A odpověď? Dle Jaroslava
Janaty byl po zrušení samostatnosti polských

Hedčanů v našem kraji prvním majitelem Čisté
„Zdeslaus de Sista“ či „de Setzta“.
připravil
PAVEL TINTĚRA ml.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Marušce
Strnadové (mamince Lidušky) za pěkné povídání o jejím
povolání zdravotní sestřičky a dětské přednášce pro děti
o našem zdraví. Přikládáme jednu fotografii, další najdete
na našich webových stránkách www.zsmscista.rajce.net.
Za MŠ Čistá S. Čechová ml.

Z

Š A MŠ

PODĚKOVÁNÍ

Prodej Slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej se uskuteční: 19. března 2016
Čistá – Hostinec u Šimků – 14.45hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601576270, 606550204, 728605840

I

NZERCE

PRODEJ SLEPIČEK, ELEKTROWIN

[8]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

[9]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

P

Obec Čistá
ve spolupráci se šikulkami
z Čisté a okolí
Vás již počtvrté srdečně zvou

OZVÁNKY

MALÝ VELIKONOČNÍ JARMARK, DĚTSKÝ
KARNEVAL, VYNÁŠENÍ SMRTKY

na Malý velikonoční jarmark
v sobotu 12. 3. 2016 od 8h – 12h
Tradiční i noví prodejci
občerstvení zajištěno

Dětský karneval
se koná v sobotu 12. 3. 2016
od 14:30hodin v KD Čistá.
Těšíme se na vtipné masky, čím více tím líp.
Jako každý rok prosíme
všechny maminky a babičky
o upečení dobrot.
Spolek žen

Přijďte vynést Mořenu
a zazpívat si jarní písničky.
Přineste si pentličku na ozdobení lítečka.
V neděli 13. března 2016 v 15 h
ke škole.
Srdečně zve Lucka Richtrová, Věnka Čechová
a pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ Čistá

Čistá
12. března, Čistá, Malý velikonoční jarmark 8h – 12h, OÚ Čistá
12. března, Čistá, Dětský karneval 14:30h, KD Čistá
13. března, Čistá, Vynášení smrtky 15h, u školy

K

Okolí

ČISTÁ, OKOLÍ

ULTURNÍ PŘEHLED

11. března, Kozojedy, Výlet do vzpomínek – divadelní
představení DS Kozlík 19h, KD
12. března, Kožlany, Výlet do vzpomínek – divadelní
představení DS Kozlík 19h, sokolovna
12. března, Petrovice, Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných 13h, obecní sál
16. března, Mariánská Týnice, Pilsen Brass – koncert 19h, koncertní síň
18. března, Lubná, Dr. Johann Faust, Karlovo nám. 40 – divadelní představení DS Tyl Čistá 18h, KD
22. března, Jesenice, Velikonoční aranžování 15:30h, ISŠ areál
DM (nutné se přihlásit do 15. 3.)
23. března, Kralovice, Věra Špinarová – koncert 19h, LD
Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá,
25. března, Kozojedy, Jarní koncert 18h, Žihelský smíšený
evidováno Ministerstvem kultury české
pěvecký sbor
republiky, č.j. MK ČR E 10808
25. března, Kralovice, Tři sestry – koncert 20h
odpovědná redakce: Kulturní výbor
26. března, Hedecko, Velikonoční farmářské trhy 14h
zastupitelstva obce Čistá
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