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UKLIĎME NAŠÍ OBEC
POZVÁNKY
Slavnostní kladení věnců
Školní akademie

KČ 6,-

2 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

3

Poplatky, Opatření

POZVÁNKA
Pochod údolím Javornice - plakát

ZŠ A MŠ ČISTÁ
Sběr starého papíru
Školní akademie – plakát
Fotografie – Ukliďme naší obec

Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Ukliďme naší obec
V rámci „Dne země“ a celorepublikové akce „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“ proběhl i v naší obci ve dnech 27. a 28.
dubna 2018již druhý společný úklid veřejných prostranství a okolí obce pod názvem „Ukliďme naší obec“. Obec
opět vybavila všechny, kdo se do úklidu zapojili, rukavicemi a pytli. Pytle se po naplnění ukládaly na určená
stanoviště, odkud je pracovníci obce svezli do přistaveného kontejneru.
V pátek od osmi hodin se úklidu chopily školní děti spolu s učiteli a pečlivě vysbírali odpadky v okolí školy,
školního hřiště, celou obec a kolem všech cest v okolí obce. Do sběru se zapojily jak děti z mateřské školy tak i ze
základní školy v celkovém počtu 98 dětí. Celkem děti sebraly„jen“ 12 pytlů odpadků, tedy o 63 pytlů méně než
v loňském roce. Všichni byli velice rádi, že celý rok již nikdo v okolí naší obce nevyhodil žádnou pneumatiku, gauč
ani jiný velký odpad, že si lidé uvědomili, že odpad se třídí a patří do popelnic a sběrného dvora. Na závěr dne byla
u školy vysazena moruše bíla, kterou se děti zavázaly vysadit v předloňském roce, kdy se zúčastnily ukázkového
šetření moruše bílé u kostela sv. Václava. Tímto svůj slib splnily a ještě nás čeká vysazení moruše černé u kostela
sv. Václava.
V sobotu, rovněž od osmi hodin, se do uklízení obce zapojili místní hasiči a občané, kteří se vydali uklízet cestu od
Truxovic mlýna na Kůzovou, kde objevili starou černou skládku a celou jí uklidili. Dále se uklidila stará skládka ve
Lhotěa u rybníka Pila, rovněž se posbírali odpadky podél silnice na Všesulov u rybníka Karaska. Stejně tak se
k výzvě postavili občané a chalupáři obce Zdeslav a Lhota. Závěrem jsme v sobotu všechen odpad roztřídili ve
sběrném dvoře.
Tentokrát oba dva dny bylo krásné počasí a nálada při úklidu byla perfektní. Výsledkem těchto dvou úklidových
dní je čistá obec a okolí. Celkem se oba dva dny sebralo cca 1,5 t odpadu, ve srovnání s loňským rokem je to cca
1/3.
Všem, kdo se úklidu zúčastnili, patří mé velké poděkování za odvedenou práci. Velké poděkování patří všem
dětem, žákům a pedagogům ze ZŠ a MŠ Čistá, pro které byla akce velkým ponaučením, jak se mají chovat k přírodě
a prostředí, ve kterém žijí.
Blanka Čebišová, starostka obce
____________________________________________________________________________________________________________________________________

V úterý 8. 5 2018 se koná
Slavnostní kladení věnců u
památníků obětem válek
od 14 hodin.
Vystoupí pěvecký soubor Václav
společně s dětmi ze ZŠ Čistá.

ZŠ a MŠ Čistá pořádá
ŠKOLNÍ AKADEMII
dne 10. května 2018
od 13:30hod. a od 18hod.
v KD Čistá

V sobotu 12. 5. 2018
proběhne XXII. ročník
Pochod údolím Javornice.
Sraz na autobusové zastávce
v Čisté, start v 8:30h.
Více v pozvánce a na plakátech
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Upozornění občanům
Poplatek za psy na rok 2018 byl
splatný do 30. 4. Pokud jej dosud
nemáte uhrazený, žádáme o jeho
úhradu hotově v pokladně OÚ.
V případě platby účtem se
informujte o variabilním symbolu
na obecním úřadě. Tel. 313
5494954.
Po splatnosti je rovněž poplatek
za likvidaci odpadu na rok 2018.
Tento poplatek je možný uhradit
stejným
způsobem,
jak
je
uvedeno shora.

Zároveň znovu připomínáme
uzavření nové smlouvy o dodávce
pitné vody a odvádění odpadních
vod. Pokud nebude nová smlouva
uzavřena nejpozději do 30. září
bude odběr vody a odvádění
odpadních vod považováno za
neoprávněné a přípojka může být
odpojena.
Obec
Čistá
vzhledem
k trvajícímu suchu zakazuje
napouštění bazénů, zalévání
zahrad
a mytí
automobilů
pitnou
vodou
z obecního
vodovodu. Také upozorňuje
občany, že nebude povolovat
dovoz pitné vody do bazénů.

Děkujeme za projevenou účast
k úmrtí p. Miloslava Petržilka.
rodina Petržilkova

Poděkování
Velké díky organizátorům akce
KOLO TOČ za skvělý nápad a
perfektní organizaci samotného
dne. Těšíme se na další ročník.
Petr Čech
a další spokojení „kolaři“

Den dětí
Zatrhněte si v kalendáři - v neděli
3. 6. 2018 od 15h se na hřišti v
Čisté uskuteční oslava MDD.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka

Srdečně zvou a „Zdrávi došli“ Coufalovi

Pochod údolím Javornice
aneb Pozor, nebezpečí následujícího:
Příliš mnoho kroků – bolí z toho nohy;
krásná příroda až oči přecházejí; studená
voda v brodech; ohlušující zpěv ptáků,
oslňující modré nebe; nakažlivě veselá
společnost; občerstvení z vlastních zdrojů;
únava celého těla; přemíra kladných emocí
v cíli pochodu.
To vše je pochod Údolím Javornice.
A kdy letos bude? Tak popořadě. Letos se
koná v sobotu 12. května. Půjdeme „dolní
tok“. Sraz je na autobusové zastávce v Čisté.
Startovné činí 20,- (resp. 10,-) Kč. Společný
start je v 8.30 hod. Svačinu si vezměte
s sebou. Možnost opékání buřtů. Cíl je po asi
17 km na břehu Berounky v kempu U
Varských (U Igora). Autobus pro cestu zpět
je zajištěn, odjezd nejpozději v 15°° hod..
Nedílnou součástí pochodu je posezení u
kytary na hřišti v Čisté.

[2]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

ZŠ A MŠ Čistá

Sběr surovin v základní škole

Nashromáždili jste starý papír? Nic nebrání tomu, abyste jej v pátek 18. května hned ráno přichystali před vaše
vrata, vrátka, dveře. Tento den proběhne celoškolní projekt Ochrana životního prostředí, jehož součástí bude sběr
starého papíru v celé naší obci. Požadavkem je pouze starý papír svázaný nebo poskládaný v kartónových
krabicích. Zároveň připomínám, že nadále sbíráme víčka od PET lahví, použitý kuchyňský olej a vybité baterie.
Poděkování patří těm, kteří na nás myslí po celý školní rok a suroviny průběžně odevzdávají. Za poslední svoz
starého papíru jsme obdrželi odměnu 17 975,-Kč. Děkujeme.
B. Vopatová, ředitelka školy

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukliďme svět,
Ukliďme Česko,
Ukliďme naší obec
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1834
obyvatelstvo.
V tomto roce bylo v Čisté
napočteno 1278 osob, 617 mužů
a 661 žen.
Alej – obecní stromořadí
k Holubímu vrchu.
Popisný název V Alejích je podle
obecního stromořadí, které zde
v letech 1835, 1836 a 1837 bylo
vysázeno. Celkem to bylo 362
různých ovocných stromů.
povolení trhů.
Majestátem daným 28.března
1836 je povolen od císaře
Ferdinanda čtvrtý výroční trh na
den 3.srpna. Trh stanovený na
den 3.srpna byl v roce 1836
přeložen na den 26.července a
čtvrtý se konal 25.listopadu.
pivovar.
V pivovaře byla postavena za 299
zlatých požehovna. O rok později
byl v pivovaře vyměněn měděný
kotel.
silnice.
Až do roku 1840 neměla Čistá
žádné řádné spojení se světem.
Teprve toho roku po vybudování
silnice Rakovník – Kralovice
nastal její opravdový rozvoj.
obyvatelstvo.
V tomto roce žilo v našem
městečku 1428 obyvatel a bylo
zde 210 domů.
kostel sv.Václava.
Až do roku 1844 byl kostel
sv.Václava obehnán zdí, mezi ní
a kostelem se nacházel hřbitov.
Tento starý hřbitov byl zrušen
v tomto roce.
silnice přes Čistou.
V tomto roce i letech pozdějších
byla budována silnice přes
Čistou, nákladem 13 204 zl.49,5
kr.stř. Do té doby se nenacházela
v Čisté
dlažba,
nebylo
jí
zapotřebí. Dříve bývala cesta
městečkem velmi špatná a
hluboká. Od pivovaru až ven na
západ byla hluboká strž a cesty
vedly po obou jejich stranách při
domech. Při stavbě silnice byla
tato strž zasypána a středem
překlenut vysoký kanál.
Spolek divadelních ochotníků.

Z HISTORIE

V tomto roce byl založen
Spolek
divadelních
ochotníků.
První
představení tohoto divadelního
spolku, který byl nejstarším
divadelním
spolkem
v kralovickém
okrese,
bylo
sehráno již v roce 1845 v sále
městské radnice. Později se pak
hrálo v některých hostincích i ve
staré škole. Když sousední město
Kralovice roku 1845 z větší části
vyhořelo, z útrpnosti vznikla u
dobrodinců a ochotníků v Čisté
myšlenka,
sehrát
pro
nešťastníky
divadelní
představení, hru od Štěpánka
„Čech a Němec.“ Představení se
konalo 7.září v radnici a čistý
příjem 30 zlatých byl úředně
nešťastníkům zaslán. V roce
1874 byly upraveny stanovy
spolku a v tomto roce c.k.
místodržitelstvím
také
schváleny. V roce 1885 má
spolek 13 členů.
1848 řádění blesku.
Dne 8.června kolem 2. hodiny
udeřil do kostelní věže kostela
sv.Václava blesk. Bez poškození
zvonů vletěl na kruchtu, tam
zasypal pískem ze stropu píšťaly
u varhan, dále vletěl po stropě
k malému oltáři na straně
evangelia a stropem bez dalšího
poškození zmizel.
1848 poddanost ke Chříči.
Poddanost vrchnosti do Chříče
trvala až do roku 1848. Dne
15.března 1848 vydalo Jeho
Veličenstvo císař Františkem
Josefem I. svobodu pro všechny
občany
rakouské
říše.
Vrchnostenské
úřady
byly
zbaveny práv. Staré dávky a
povinnosti,
které
k dřívější
vrchnosti až doposud každým
rokem musely být dávány, z části
odpadly, z části mohly být
vykoupeny a také se vykupovaly.
7.září 1848 byla zrušena
robota, byla vykoupena dle tabel
a vyvázání gruntů bylo během
roku 1850 za určitý poplatek.
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Po udělení konstituce
císařem dne 15.března 1848,
bylo přiděleno naše městečko do
okresu Kralovice a kraje Plzeň.
1848 lékař.
Od tohoto roku má Čistá svého
stálého lékaře. Stal je jím MUDr.
Alois Stroupežnický. Po něm pak
byli
v Čisté
tito
lékaři:
MUDr.Vilém
Risl,
Vojtěch
Leipert, František Štáral, Jan
Karban,
Roman
Balakym,
Jaroslav
Souček,
Štverák,
Engelthaler, Lepičovský, Kovaly,
Litvín.
1848 Národní garda.
Tak jako v jiných místech, tak i
v Čisté byla v tomto roce
založena Národní garda, jedna
setnina. Hejtmanem byl Václav
Scheiner, toho času purkmistr,
adjutant Alois Stroupežnický t.č.
městský lékař, dva poručíci
Antonín Rusý, školní dozorce a
Jan Korb. Šikovatelem byl
Leopold Guth.. Národní garda
byla uniformovaná, měla svůj
důstojnický štáb a celkem 42
členů. Pušky byly zakoupeny po
12 zl.15 kr., a prapor, který byl
červené a bílé barvy a z jedné
strany měl znak sv.Václava a
z druhé českého lva, stál 60 zl.
Prapor
slavnostně
vysvětil
čistecký farář Jan Hlavan
v přítomnosti kožlanské gardy,
při velké slavnosti před kostelem
sv.Václava. Dvě pentle k praporu
byly věnovány páterem Josefem
Bartovským, pozdějším farářem
v Rousínově
a
Františkou
Stroupežnickou,
manželkou
zdejšího lékaře. Činnost gardy
byla zaměřena na pochodová
cvičení, střelby do terče a
návštěvy
sousedních
gard.
Během asi 5 let pak gardy
zanikly.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/
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VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 40 ZE DNE 22. BŘEZNA 2018
Návrh usnesení č. 488/18: ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 488/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 489/18: ZO po projednání žádost pí. K. o prodej pozemku parc. č. 2715 v k. ú. Čistá u
Rakovníka zamítá.
Pro - 12 všemi hlasy; Pro – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 489/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 490/18: ZO po projednání žádost Mgr. S. o prodej pozemků parc. č. 129/1, 130/1, 131/1,
133/12, 143/2, 148/1, 148/3, 148/4, 149/2, 149/4 a 149/6 v k. ú. Lhota u Rakovníka zamítá.
Pro - 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 490/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 491/18: ZO po projednání schvaluje OZV obce Čistá č. 1/2018 o stanovení podmínek pro
pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v souvislosti s jejich konáním.
Pro - 9; Proti – 3 ing. Vachata, Mgr. Váhala, p. Turek; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 491/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 492/18: ZO po projednání schvaluje navržené částky u žádostí č. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 24,
25, 26, 27, 28, 30.
Pro - 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 492/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 493/18: ZO po projednání schvaluje navrženou částku u žádosti č. 3 ve výši 12.000,- Kč.
Pro - 10; Proti – 1 Mgr. Váhala; Zdržel se - 1 ing. Coufal
USNESENÍ č. 493/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 494/18: ZO po projednání schvaluje navržené částky u žádostí MO ČRS Čistá č. 7, 8, 9, 10.
Pro - 11; Proti – 0; Zdržel se - 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 494/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 495/18:ZO po projednání schvaluje požadovanou částku u žádosti č. 12 ve výši 3.000,- Kč.
Pro - 11; Proti – 0; Zdržel se - 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 495/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 496/18: ZO po projednání schvaluje navržené částky u žádostí DS Tyl Čistá č. 14, 15, 16,
17.
Pro - 11; Proti – 0; Zdržel se - 1 Mgr. Tintěra
USNESENÍ č. 496/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 497/18: ZO po projednání schvaluje navržené částky u žádostí TJ Čistá č. 18, 19, 10, 21,
22, 23.
Pro - 11; Proti – 0; Zdržel se - 1 p. Votroubek
USNESENÍ č. 497/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 498/18: ZO po projednání schvaluje navrženou částku u žádosti č. 29 ve výši 3.000,- Kč.
Pro - 9 ; Proti – 2 ing. Coufal, p. Koky; Zdržel se - 1 p. Pešek
USNESENÍ č. 498/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 499/18: ZO po projednání předběžně schvaluje prodej pozemku parc. č. 10/1 v k. ú.
Zdeslav u Rakovníka za minimální cenu 100,- Kč/m2.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 499/18 BYLO SCHVÁLENO.
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KULTURNÍ PŘEHLED
8. května 2018
od 14.00 hodin

SLAVNOSTNÍ KLADENÍ VĚNCŮ
u památníků obětem válek

10. května 2018

od 13:30 hodin a 18:30 hodin

ŠKOLNÍ AKADEMIE
kulturní dům

12. května 2018
od 8:30 hodin

POCHOD ÚDOLÍM JAVORNICE
autobusová zastávka

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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