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Závěrečná zpráva o činnosti obce Čistá za volební období 2014-2018
Vážení spoluobčané
Na konci volebního období 2014-2018 byla vypracována Závěrečná zpráva o činnosti obce Čistá, jelikož je to 18-ti
stránkový dokument, který bude možné si celý přečíst na stránkách obce, předkládáme Vám pouze výtah toho
nejdůležitějšího a nejzajímavějšího.
Je zřejmé, že život a rozvoj obce nelze krájet na jednotlivá volební období. Život obce, a tím ani práce na jejím chodu,
se nezastaví ani na vteřinu. Je to nekonečný proud aktivit a činností, které se jednotlivými obdobími prolévají. A tak
i zvolené zastupitelstvo v roce 2014 navázalo na započatou práci předešlých zastupitelů, stejně tak jsme i my
novému zastupitelstvu, které bude zvoleno, připravili hodně práce na dalších projektech, které přispějí k rozvoji
naší obce, ke zlepšení života v obci a ke zlepšení životního prostředí.
Důležitou složkou chodu obce je obecní úřad a jeho zaměstnanci. Pokud nebudou na obecním úřadě pracovat
schopní lidé, úředníci, techničtí pracovníci, uklízeči veřejných prostranství, nebude možné chod obce zkoordinovat
tak, aby vše fungovalo. Musí být provázanost mezi pracovníky uvnitř i venku. Zaměstnanci se musí respektovat.
Stejně tak je nutná i jejich spolupráce se zastupiteli a samozřejmě i opačná vazba. To všechno a daleko víc je
zapotřebí, aby obec a její části fungovala jako celek a aby byly vidět výsledky. Což se, myslím, daří.
Rozpočet obce
Na vývoj rozpočtu obce měla po celé volební období pozitivní vliv změna rozpočtového určení daní a vývoj
ekonomiky v lepší dimenzi. Od roku 2012 vzrostly daňové příjmy o 1/3.
V zájmu zastupitelstva bylo hledání úspor na straně výdajů, zejména šlo o úspory nákladů na energie, rekonstrukce
veřejného osvětlení, snižování cen energií, udržení co nejnižších výdajů v oblasti odpadového hospodářství.
Rozpočet obce byl po celé volební období plněný jako přebytkový.
Stav běžného účtu byl k 31. 12. 2014 ………………… 5 942 425,00 Kč
31. 08. 2018 ………………… 10 557 590,34 Kč
Významnou složkou na straně příjmů byly dotace z evropských, národních a krajských dotačních programů. Za
období 2014 – 2018 činil:
příjem dotací
náklady na projekty celkem
náklady obce
15 484 585,38 Kč
22 067 881,12 Kč
5 799 449,74 Kč
Majetek obce
Hodnota dlouhodobého majetku obce se za volební období 2014-2018 navýšila o 26 287 200,- Kč.
K navýšení majetku došlo především na položkách nemovitostí, kde došlo k technickým zhodnocením stávajících
nemovitostí, komunikací a infrastruktury (rekonstrukce ZŠ a MŠ, revitalizace rybníků v Čisté, Kůzové a Zdeslavi).
Na položce stroje, přístroje a zařízení byla pořízena nová technika pro údržbu veřejných prostranství a komunikací
(stroj na sečení, stroj na snížení prašnosti, traktor Kubota, mulčovač, sekací traktor Stiga), hasičská technika (vozidlo
CAS, dýchací přístroje, svolávací zařízení Fireport), osobní automobil Yeti, v rámci odpadového hospodářství –
vybavení sběrného dvora, kompostéry, soubor dopravních značení, byl pořízen bezdrátový rozhlas pro celé spádové
území, soubor herních prvků pro hřiště ve Lhotě a fitness prvků v Čisté, altán do obce Lhota.
Obec zakoupila jako investici do budoucna pozemky v rozloze 3183 m2 v areálu bývalé hoblíkárny.
V rámci oprav a udržování proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení, zrestaurovány byly kříže u vlakového
nádraží, u trati, ve Zdeslavi, ve Lhotě a v Kůzové, socha sv. Prokopa ve Zdeslavi a kaple ve Zdeslavi, Kůzové a Lhotě.
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Byla provedena výměna oken a vchodových dveří na poště, opravy HZ ve Zdeslavi, výměna střešní krytiny na budově
ZŠ, budově čp. 166 a ve sběrném dvoře, rekonstrukce bytu v čp. 114, oprava muzea včetně výměny oken a dveří,
kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice - topení, výměna vrat, střešní krytiny, fasáda, okna a údržba hřiště TJ
Čistá.
V nedokončených investicích zůstává: rekonstrukce a výstavba kanalizace a ČOV, rekonstrukce kulturního domu,
autobusových zastávek, sociálního zařízení na VT Zdeslav, nákup nového dopravního automobilu pro hasiče,
centrum světa vědy a techniky v ZŠ, revitalizace rybníků ve Zdeslavi a Lhotě, odpočinková zóna ve Zdeslavi a další
drobné projekty.
Základní a Mateřská škola (příspěvková organizace)
K 1.9.2018 byla na základě konkurzního řízení jmenována nová ředitelka Základní a mateřské školy, Ing. Marie
Kruntová. Mgr. Božena Vopatová odešla do důchodu. Od 1. 1. 2017 nastoupila nová ekonomka, pí. Jana Stárková.
Spolupráce s vedením školy byla po celé období bezproblémová díky pravidelným setkáním.
Škola se 2x zapojila v rámci své samostatné činnosti do projektu Šablony a získala finanční prostředky na vybavení
a aktivity dětí. Na základě dobrého hospodaření si škola naspořila na investičním fondu a v letošním roce investovala
do vybavení školní jídelny konvektomatem a myčkou nádobí, byl zakoupen nový nábytek do sborovny a do tříd
pedagogů a proběhla výměna vnitřních spojovacích dveří.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Čistá ke dni 30. 6. 2018 činí ………………….. 663.530,46 Kč
Počet žáků ZŠ se pohybuje v těchto čtyřech letech od 92 do 95 dětí a MŠ od 34 do 36 dětí.
Podpora místních spolků, sociální oblast a společenský život v obci
Obec Čistá v rámci svého dotačního programu každoročně rozdělí zhruba částku 250.000,- Kč na různé aktivity
jednotlivých spolků, organizací i jednotlivců. Za volební období bylo rozděleno celkem 1 140 500,- Kč.
Obec je členem Pečovatelské služby Nové Strašecí a na základě smlouvy přispívá na každého seniora, který tuto
službu v obci využívá, částkou 11.000,- Kč ročně. Pečovatelskou službu v obci zajišťuje dlouhodobě pí. Martina
Pešková. Celkové roční příspěvky se pohybují od 77.000,- do 99.000,- Kč.
V rámci kulturního a společenského života se obec podílí nejen finanční podporou, ale i fyzicky na zajištění různých
akcích, ať už je pořádá sama nebo ve spolupráci s obecními spolky a organizacemi, školou nebo aktivními občany
obce.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Obec je zřizovatelem jednotky JPO III/2 s počtem členů jednotky 24 – 2 zásahová družstva. Jednotka byla vybavena
novým zásahovým vozidlem CAS Tatra, novými dýchacími přístroji a svolávacím zařízením Fireport. V současné
době naše jednotka zabezpečuje požární bezpečnost také pro obce Václavy a Řeřichy na základě veřejnoprávní
smlouvy.
Náklady jednotky za celé čtyřleté období:
Provozní náklady ………………. 1 417.935,60 Kč
Investiční náklady ………………. 7 888.692,00 Kč
Rozpracované projekty obce
Jedná se o následující projekty, u kterých je připravena projektová dokumentace nebo jsou již podány žádosti o
dotace. Oprava místní komunikace část Smrk, splašková kanalizace a ČOV, oprava pamětních křížů v Křekovicích a
Kůzové, oprava kapličky v Křekovicích, výsadba ovocných stromořadí v k.ú. Čistá, vybudování světa techniky a
robotiky, revitalizace návesního rybníku ve Lhotě, odpočinková zóna vodních ploch obce Zdeslav, výměna střešní
krytiny na zdravotním středisku, autobusové zastávky, svah pod školou, rekonstrukce kulturního domu – komunitní
polyfunkční centrum.
Volební období 2014-2018 se blíží ke svému závěru. Výsledky, které jsou v závěrečné právě uvedeny, vycházejí ze
skutečností a závěrečných zpráv o hospodaření. Tyto výsledky naznačují, že obec Čistá i přes některé problémy,
které se v tomto volebním období musely řešit, má potenciál se i nadále rozvíjet ve všech oblastech života občanů a
subjektů podnikajících na území obce a je a může být zajímavým místem i pro návštěvníky obce.
Výsledky uplynulého volebního období jsou obrazem práce nejen zastupitelstva obce Čistá, obecního úřadu, ale nás
všech. Je to výsledek práce mnoha obětavých občanů, zájmových spolků, organizací, školy a dalších a těmto všem
patří poděkování.
Ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018 proběhnou komunální volby. Vážení spoluobčané, využijte svého práva volit a jděte si
zvolit své zastupitele na další volební období.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Parním vlakem do Kralovic - poděkování
V sobotu 15. září se naše obec zúčastnila akce "Parním vlakem do Kralovic".
Nostalgický vlak táhla lokomotiva tzv. "Všudybylka" a na nádraží v Čisté ho
čekaly davy zvědavých lidí všech věkových kategorií. Náš DS Tyl překvapil
návštěvníky dobovými kostýmy, flašinetářem, ale největším překvapením byly
teplé párky za 5,- korun a studené pivo za 3,- koruny. Ve vestibulu stanice byla
připravena výstava starých pohlednic obce a prodej upomínkových předmětů.
Čistečtí hasiči doplnili vodu do lokomotivy a zajistili občerstvení. Atmosféra
na nádraží byla úžasná a obec obdržela od návštěvníků nespočet poděkování.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na průběhu této akce,
jsou to zaměstnanci obce, DS Tyl, SDH Čistá a všichni ostatní dobrovolníci.
Krátké video z této akce můžete zhlédnout na níže uvedeném odkaze:
https://youtu.be/iFXQy2InjC8
Blanka Čebišová, starostka obce
____________________________________________________________________________________________________________________________________

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod v obci Čistá
Žádáme občany, kteří obdrželi k podpisu nové smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod v obci, aby
tyto podepsané a doplněné neprodleně vrátili na obecní úřad k založení.
Jana Valigurčinová

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa
v neděli 28. 10 2018 od 14h proběhne
Slavnostní kladení věnců u památníku obětem válek s dalším programem.
Více na plakátech.

Oznámení
Dne 31. 12. 2018 bude ukončen provoz dětského zdravotního střediska Čistá a Jesenice z důvodu odchodu lékaře do
důchodu.
Zdravotní dokumentace pacientů, kteří se do tohoto data nepřeregistrují k jinému dětskému lékaři (děti od 16 let je
možno zaregistrovat i k praktickému lékaři pro dospělé), bude protokolárně předána dle nařízení Stř. krajského
úřadu na Krajský úřad, Praha-Smíchov, Zborovská 11. Tam bude dokumentace k vyzvednutí (po předchozí registraci
k lékaři).
MUDr. Bohumil Klatovský
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ZŠ A MŠ ČISTÁ

Nový školní rok u nás v Čisté....

Dne 3. 9. 2018 slavnostně zahájila paní starostka Blanka Čebišová školní rok 2018/2019. Rozloučila se s bývalou
paní ředitelkou Boženou Vopatovou a poděkovala jí za úsilí a vynaloženou práci, ochotu a energii, kterou škole
věnovala. Zároveň přivítala ve funkci novou paní ředitelku Marii Kruntovou. Tento sváteční den pokračoval i na
obecním úřadě, kde byli přivítáni prvňáčkové. Každý z nich si na památku odnášel šerpu a dárkový balíček. Na celou
akci budou mít krásnou vzpomínku díky fotografiím pana Sklenáře.

Škola má v tomto školním roce 93 žáků, z toho 12 prvňáčků a 11 žáků v devátém ročníku. Mateřskou školu
navštěvuje 36 dětí. Nově zde působí paní Marie Kettnerová na pozici učitelky v MŠ a paní Irena Jelínková jako
učitelka přírodních věd na II.stupni ZŠ.
Během prázdnin se ve škole nezahálelo. Školní kuchyně byla vybavena konvektomatem a myčkou na nádobí.
Vymalovala se mateřská školka, školní jídelna a sborovna. V těchto prostorech bylo instalováno i nové osvětlení.
Sborovna pro pedagogy byla vybavena novým kancelářským nábytkem. V přízemí budovy byly osazeny dvoje nové
spojovací dveře. Nic z toho by se nemohlo uskutečnit bez podpory zřizovatele tj. obecního úřadu.
V tomto školním roce nabízíme ještě větší počet zájmových aktivit pro žáky než v minulých letech. Škola poskytuje
16 zájmových kroužků a opět jsou bezplatné. Celý pedagogický sbor se stará o pestrou nabídku výchovně vzdělávacích akcí, které jsou již částečně naplánované na celý školní rok. V prvních dnech školní docházky
absolvovali všichni žáci i učitelé velmi oblíbený zážitkový program „Adaptační kurz“. Touto cestou bychom rádi
poděkovali firmě Agro - Javorna, která svým sponzoringem pomohla tento program uskutečnit.
Věřím, že letošní školní rok prožijeme ve zdraví a s úsměvem na rtech. Těšíme se na spolupráci ze strany rodičů,
veřejnosti a zřizovatele.
Ing. Marie Kruntová

Adaptační kurz žáků ZŠ a MŠ Čistá
V prvním školním týdnu se uskutečnil adaptační kurz pro všechny žáky naší základní školy v Čisté.
Smyslem adaptačního kurzu bylo poskytnout skupině žáků a pedagogů možnost vzájemně se hlouběji poznat,
stmelit po prázdninách, strávit společně čas, popovídat si, mít společné zážitky a příjemně se zadaptovat na nový
školní rok.
Pro letošní adaptační kurz jsme zvolili téma Afrika. Program pro žáky byl pestrý a počasí nám přálo. Žáci tak měli
možnost strávit dvě noci v přírodě v chatkách, zahrát si spoustu her, naučit se poznávat africká zvířata, hledat
naleziště „diamantů“, poznávat africké plodiny, stavět pyramidy, házet oštěpem, ze sádry tvořit stopy života, nosit
náklad na hlavách, hrát na bubínky, sledovat vystoupení kouzelníka (šamana), navštívit letní kino pod širou oblohou,
vyrobit si ozdobný náramek nebo zdobení do vlasů, vyrobit loďku z přírodnin a pustit ji po řece „Nil“, naučit se pár
slovíček svahilsky.
Tři dny utekly jako voda a my se vrátili z areálu ve Vojtově mlýně zpět do školních lavic. Adaptační kurz je již
minulostí, ale vzpomínky na něj zůstanou jen a jen příjemné.
Velice děkujeme správcům objektu za jejich milé přijetí a chování k nám po celou dobu pobytu, paním kuchařkám
za výbornou stravu, zaměstnancům obce za odvoz a přívoz zavazadel a sponzorovi Agro – Javora Čistá.
JAMBO (svahilsky Ahoj)
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Přehled plánovaných akcí na měsíc říjen ZŠ a MŠ Čistá
Základní škola
2.10. Dopravní hřiště Rakovník (1. - 5. třída)
3.10. Rakovnický vytrvalec (soutěž Rakovník)
10.10. Přírodovědný klokan (soutěž Čistá)
12.10. Úřad práce Rakovník (8. – 9. třída)
15.10. Divadlo Alfa Plzeň (1. – 5. třída)
18.10. Botanická soutěž (Rakovník)
23.10. Stolní tenis (soutěž Rakovník)
26.10. Staleté kořeny + Měsíc filmu ve školách (projektový den Čistá)
31.10. Halloween na školách – projekt „Hrdá škola“ (Čistá)
Mateřská škola
Solná jeskyně Kralovice (pondělí a pátek)
Fotografování (datum bude upřesněn)
Vlakem do Rakovníka (termín bude upřesněn)
18.10. Divadlo Rakovník
31.10. Halloween

Ing. Marie Kruntová

První úspěchy
Dne 20. října 2018 proběhla v Rakovníku okresní ekologická soutěž s tématem „Ekologické zemědělství,
biopotraviny a zdravý životní styl“. Naši školu reprezentovali žáci z II. stupně. V jednotlivých kategoriích soutěžili
v prostorech Botanické zahrady Rakovník a následně i v Domově dětí a mládeže. Velkou radost nám udělala děvčata
Věnka Razýmová a Lili Švarcová, která obsadila první místo v kategorii 6. a 7. třída. Martina Sojáková a Andrea
Mihálová si ve své kategorii 8. a 9. ročník vybojovaly nádherné druhé místo. Julie Spěváčková, Slavěna
Razýmová, Liliana Švacová, Dan Fišer, Michal Marek, Romana Stárková, Jonáš Kožíšek a Zuzana Vopatová
dokázali v týmové soutěži „Bioriskuj“ obsadit krásné třetí místo. Všem moc gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci. Soutěže se zúčastnilo jedenáct škol s celkovým počtem 182 žáků a studentů.
Ing. Marie Kruntová
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1893 TJ Sokol.
TJ Sokol byla založena v Čisté
9.dubna 1893 a 4.června 1900 se
konala slavnost odhalení praporu,
na kterou se sjelo velké množství
lidí a dle pamětníků to bylo na 4000
osob. Nákladem obce byla
zhotovena výzdoba a také se
střílelo z hmoždířů. V posledních
dnech před slavností nastaly potíže
v tom, že se zapomnělo požádat
c.k. místodržitelství o povolení
k užívání zemského znaku se lvem
na praporu. Slavnost proto byla
zakázána. Když pak znak byl zakryt
značkou Sokola, byla slavnost
povolena. Dne 18. dubna 1902
obdržela TJ Sokol
povolení
k užívání zemského znaku na svém

praporu. 23. října téhož roku
věnovalo městské zastupitelstvo TJ
Sokol stavební místo pro sokolovnu
poblíž radnice. Ke stavbě tam však
nedošlo. Dne 15.června 1903
koupila TJ Sokol půl domu č.125 se
zahradou a záhumenicí na
sokolovnu od paní Josefy Böhmové
za 6 200 K. V roce 1927 byla
provedena přístavba sokolovny, ke
které bylo přikročeno hlavně
z důvodů zřízení biografu, který byl
otevřen 8.prosince 1927.
1893 varhanářství.
Úmrtím posledního čisteckého
varhanáře Karla Gutha, končí
rodinné řemeslo varhanářské,
několika generací rodiny Guthů.
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Z HISTORIE
1896 hostinec č.98.
V tomto roce přestavuje Daniel
Vajchr dům č.98 na hostinec a
zřizuje zde též porážku. Tento
hostinský a řezník zde v roce 1908
postavil také stáj a lednici.
1896
stavba silnice k Šípům.
Stavba silnice započala na jaře roku
1896 dle plánů ing. A.Müllera.
Stavba mostu a kanálů byla zadána
zednickým
mistrům
Václavu
Kovandovi a Bedřichu Houkovi za
535 zl.81 kr. Rozpočet na stavbu
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silnice činil 6 482 zlatých a silnice
byla dokončena v roce 1897.
1897
silnice ke Zdeslavi.
V letech 1897-1899 se při stavbě
dráhy i po ní stavěla silnice ke
Zdeslavi. V roce 1903 i 1904 bylo
pokračováno se stavbou silnice od
nádraží ke Zdeslavi.
1897 započato se stavbou dráhy.
Se skutečnou stavbou dráhy bylo
konečně započato v prosinci 1897.
Celá trať s příslušenstvím byla
zadána
italské podnikatelské
firmě, která byla o 150 000 zl.r.č.
levnější než konkurenční firma
Kruliš. Podnikatelství firmy pro
stavbu dráhy mělo své sídlo v Čisté,
jako středu délky tratě Rakovník –
Mladotice
a
blízkosti
nejobtížnějších prací, výkopů a
stavby mostu přes Javornici.
Železniční
most
byl
postaven v letech 1897-1899 za
pomoci italských dělníků-barabů,
stejně jako celá trať v délce 39 km.
Podle plánů firmy J.Reite a
a.Štěpán byla tato trať postavena
za necelé dva roky firmou Luigi Pelli
a
Vilém
Plenkner
z Prahy.
Železniční most je dlouhý 100
metrů a vypíná se nad Javornicí ve
výšce
28
metrů.
Železná
konstrukce leží na válcích,
položených na čtyřech obrovských
žulových kvádrech. Tyto byly
přivezeny na silném voze, taženém
s velkými potížemi šesti páry
silných koní z Jedliny.
Nádraží v Čisté bylo postaveno
v roce 1898. Dne 9.července 1899
byl zahájen provoz na této
železniční trati. Cestování v té době
nebylo bez potíží, vlaky jezdily
pouze smíšené, které na každé
stanici se zdržovaly posunováním a
jízdní řády byly často měněny.
První motorový vlak vyjel na tuto
zdejší trať 7.října 1928.
V roce 1959 byla v lese nedaleko
železničního
mostu
zřízena
železniční zastávka Strachovice.

1898 sady a zahrady.
Od roku 1898 zakládá postupně
Ing.Dr.František Herles svůj sad a
zahrady. Svými školkami a sady
v Čisté získal zásluhy za vyšlechtění
nových a výnosnějších odrůd
ovocných stromků. Svůj sad a
zahrady zakládal postupně od roku
1898 v řadách 8 metrů od sebe
vzdálených. Zpočátku vysazoval
hlavně vysokokmeny a polokmeny
jádrového a peckového ovoce,
později do řad mezi vysokokmeny
vysazoval ovocné zákrsky, takže
celé sady byly do roku 1913
vysázeny.
V roce 1900 zakládá i
ovocné školky, jednak pro vlastní
potřebu, jednak i pro místní
zájemce a zájemce z okolních
vesnic. Tyto stromky vzhledem ke
zdejší vysoké a drsnější poloze
(500m) se všude velmi osvědčily a
také za katastrofálních mrazů roku
1929 neutrpěly ani v nejmenším
žádné újmy. V těchto sadech byly
vyzkoušeny během 30 let vedle
běžných osvědčených odrůd i nové
a málo známé ovocné odrůdy.
Ing.František Herles se
svými
jablky
každoročně
zúčastňoval hospodářské výstavy,
pořádané koncem května v Praze a
to většinou až s 50 odrůdami
jablek, což v ovocnářských a
hospodářských kruzích budilo
značný zájem. Za to se mu dostalo
velkého množství vyznamenání, jak
státních,
samosprávních
a
odborných institucí.
Ještě v roce 1931 zaujímaly
tyto sady rozlohu 8 ha a bylo v nich
celkem 2 544 stromů, z čehož na
jabloně připadalo 1660 stromů,
hrušně 326 stromů, švestky 182
stromů, slívy 113 stromů, třešně
170 stromů, višně 41 stromů,
vlašské ořechy 50 stromů a
meruňky 2 stromy. Ovocné školky
v té době zaujímaly ještě rozlohu
2,5 ha.
Při obytné vile, postavené
v roce 1905, byl založen menší park
[6]

o rozloze 35 arů, ve kterém rostla
řada vzácnějších ozdobných křovin
a stromy listnaté i jehličnaté.
Na podzimním veletrhu
v Praze ve dnech 4.-12.září 1938
byla opět uspořádána výstava
ovoce, ale pro Dr.Ing. Františka
Herlese, majitele ovocných sadů a
školek v Čisté však již poslední,
poněvadž 23.října 1938 tento
cukrovarnický vědátor v Praze
umírá.
1899
založena dílna na šicí
stroje.
Koncem 19.století založil v Čisté
mechanik Dyršmíd dílnu, ve které
vyráběl šicí stroje různých druhů.
1900 - obyvatelstvo.
Začátkem 20.století žije v Čisté
1 626 obyvatel. Městečko s 265
staveními je rozloženo na ploše 12
hektarů a rozčleněno na několik
částí.
1902
Národní jednota
Pošumavská.
Byla založena v Čisté v roce 1902
k ochraně a podpoře českých
menšin. Sdružené odbory Národní
jednoty Pošumavské byly založeny
v Čisté a také ve Zdeslavi.
1902
Krejcarový spolek.
Při škole byl založen v tomto roce
Krejcarový spolek, k podpoře
chudé školní mládeže, který začal
s vařením
polévek
v zimních
měsících. Tento spolek měl proto
své jméno, že sbíral své příspěvky a
milodary po krejcarech, za které
pak
v zimním období byla
zajišťována pro přespolní a chudé
děti polévka, která byla rozdávána
v hostinci pana Vojtěcha Weichra.
1903
Družstvo
pro
odvodnění pozemků.
21.února 1903 se konala první
schůze zájemců o melioraci
pozemků v Lipovci. Nebylo však
docíleno dohody pro neústupnost
některých majitelů pozemků ve
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směru cesty, která měla být
součastně zřízena. Na schůzi dne
7.března se pak dohodli zájemci o
odvodnění pozemků ke Zdeslavi a
bylo
započato
s přípravnými
pracemi.
13.října 1906 pod č.j.
25691 byly schváleny c.k.okresním
hejtmanstvím stanovy Družstva
odvodnění
pozemků
v Čisté.

Utvořilo se tedy Vodní družstvo,
které si vzalo za cíl provádět
odvodňovací práce a stavět vodní
nádrže.
Vodní družstvo po ustavení v roce
1906 a předběžných pracích
v letech 1909-1910 odvodnilo
poblíž nádraží 44 ha a 46 arů
pozemků, jako první vodní
družstvo v okrese. V roce 1931

bylo
odvodněno
vodním
družstvem č.II území v Lipovci o
výměře 75 ha a 58 arů. Tuto
činnost financovala Občanská
záložna v Čisté.

Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

__________________________________________________________________________________________

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Kroužek Šikulky

Šikulky, to je cvičení rodičů s dětmi, mohou
opět začít. Pokud bude přihlášeno aspoň 6 dětí, kroužek by začal od půli října
pracovat.
Děti se naučí nové pohybové dovednosti na různém nářadí a s různými
pomůckami – stuhy, míčky, padák, nudle a pod.. Zapojují se do jednoduchých
her, plní různé pohybové úkoly a nejraději zdolávají překážkovou dráhu.
Při společném setkávání získávají rodiče nové informace o svém dítěti a mohou
si vyměňovat různé zkušenosti.
Cvičení je vhodné pro děti od 2 do 6 let (nemusí navštěvovat MŠ) a začalo by 17.
10. 2018 a konalo by se vždy ve středu od cca. v 15.45 do 16.45 hod..
Přihlásit se můžete buď v MŠ nebo u paní Coufalové.
Na setkání se těší
Katka Coufalová
Zdravotní cvičení
V pondělí 15. 10. 2018 začne tradiční cvičení pro ženy. Přijďte si každé
pondělí od 18.30 zacvičit do tělocvičny základní školy. Jedná se hlavně
o protahovací a mírně posilující cvičení převážně v nízkých polohách a
cvičení s různým náčiním.
Na setkání se těší
Katka Coufalová
___________________________________________________________________________

Slovíčkaření v Čisté
3. ročník Slovíčkaření v Čisté proběhl v pátek 14. 9. 2018 v areálu Cihelna. Akce se zúčastnilo celkem 12 hráčů,
rozdělených do 2 kategorií – dospělé a děti.
V kategorii děti do 15let skončila na 3. místě Maruška Krausová, na 2. místě Terezka Pavlisová a na 1. místě Šimon Váhala.
V kategorii dospělých se nakonec na 4. místě umístila Ilona Tintěrová, na 3. místě Iveta Pavlisová, 2. místo patřilo Marušce
Krausové st. a 1. místo vybojoval Tomáš Razým.
Zvláštní ocenění dr. Krásenského za nejdelší utvořené slovo (bratrovo) získala Jaruška Kožíšková.
Děkujeme všem hráčům za milou atmosféru a těšíme se za rok „naslovíčkařenou“

Klára a Věnka
[7]
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KULTURNÍ PŘEHLED
5. 10. 2018
od 17.00 hodin

Beseda s Michalem Vieweghem
Městská knihovna v Plasích

6. 10. 2018
od 17.00 hodin

Lidová muzika z Chrástu
Hodyně – kaple sv. Jana Křtitele

13. 10. 2018
od 19.00 hodin

Posel z Liptákova - TRUS
KD Kozojedy

19. 10. 2018
od 19.00 hodin

Recitál Lucie Bílá a Petr Malásek
KD Kralovice

27. 10. 2018
od 21.00 hodin

Lucie revival
KD Kralovice

28. října 2018
od 14.00 hodin

100. výročí vzniku samostatného Československa
Čistá - památník obětem válek

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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