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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výstavba kanalizace a ČOV
Vodné a stočné 2022

OÚ Čistá
Kontakt: 313 54 94 54
Úřední hodiny:
Pondělí
8:30 - 11:30
12:30 - 17:00
Středa
8:30 - 11:30
12:30 - 17:00
-----------------------------------------Sběrný dvůr obce Čistá
Středa
16:00 - 17:00
Sobota
9:00 - 11:00
(pouze v určené soboty)
-----------------------------------------Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
PO11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
ÚT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
ST 11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
ČT 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pá 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
SOBOTA, NEDĚLE ZAVŘENO
-----------------------------------------Praktický lékař pro dospělé:
ZZ Sedmikráska s.r.o.
MUDr. Marie Jenšovská
MUDr. Jiří Jenšovský
kontakt: 737 526 622
Ordinační hodiny:
Úterý
7:30 - 13:00
Pátek
7:30 - 10:30
-----------------------------------------Praktický zubní lékař:
MUDr. Martina Svobodová
Kontakt:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8:00 - 12:00
Čtvrtek
13:00 - 16:00
Pátek
8:00 - 12:00
-----------------------------------------Bohoslužby kostel sv. Václava
Úterý 16:30
Neděle 8:00
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DOŠLO DO REDAKCE
ZŠ A MŠ ČISTÁ
HASIČSKÉ OKÉNKO
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
SDÍLÍME OVĚŘENÉ
TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
opět měsíc utekl jako voda a přehoupli jsme se do května, podle mne
nejkrásnějšího měsíce roku, kdy se vše probouzí a začíná kvést. A jak už se u
nás stalo dlouholetou tradicí, 8. května ve 14.00 hodin se sejdeme u
památníku obětí válek, kde společně se členy SDH položíme věnce a květiny.
Společně uctíme památku všech, kteří bojovali a položili život za mír během
druhé světové války. Všech, kteří se května roku 1945 nedožili a za všechny
oběti války v současné době na Ukrajině. Následovat bude koncert
pěveckého souboru Václav pod vedením sbormistra p. Petra Nováka v
obřadní místnosti obecního úřadu.
V měsíci květnu Vás čeká mnoho akcí, které si pro vás připravily naše spolky
a ostatní pořadatelé ve spolupráci s obcí. Již tuto sobotu 7. května to bude
okrsková hasičská soutěž, která se bude konat na fotbalovém hřišti. Manželé
Coufalovi v sobotu 14. května pořádají tradiční pochod údolím Javornice. Do
Cihelny ke Kožíškům se můžete vypravit v pátek 27. května na oblíbený
koncert kapel ZUŠ Rakovník. Hned na to v sobotu je pro všechny milovníky
jízdy na kole připraven závod KOLO-TOČ a pro příznivce vážné hudby bude v
neděli 29. května uspořádán koncert Westlive clarinet quartet. Koncert se
uskuteční v obřadní místnosti obecního úřadu, proto si neváhejte včas
zamluvit vstupenky, neboť počet míst je kapacitně omezen. Více informací
se dozvíte na jednotlivých plakátech. Určitě všichni pořadatelé budou rádi,
když se akcí zúčastní co nejvíce lidí. V dnešní době, kdy na nás z medií
vystupují samé negativní zprávy, je zapotřebí si najít činnost, která vás
potěší, udělá radost. A to určitě všichni pořadatelé mají v úmyslu, proto to
také dělají. Příprava všech akcí zabere všem hodně času a úsilí. Všem
pořadatelům akcí tímto děkuji.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné květnové dny plné sluníčka, ale i
dostatek vláhy pro celé naše území.
Vaše starostka

Výstavba kanalizace a ČOV

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Stavba kanalizace a ČOV pokračuje podle plánovaného
harmonogramu. Vyskytly se problémy s tvrdostí zeminy v Nádražní
ulici, kde už nestačí ani bagr s pikováním. Bude zde muset být asi použita fréza na skálu, ale to vše si řeší
zhotovitel stavby. Nás teď čeká asfaltování vozovky v Jižní ulici a Komenského ulici. Postupně se silnice a
chodníky vrací do původního stavu. Každý měsíc se snažím Vás informovat o postupu prací a o tom, kde aktuálně
probíhají uzavírky a omezení. Od 2. května je zcela uzavřena silnice směrem od křižovatky na Zdeslav k nádraží.
Pokud to situace dovolí, je povolen vjezd místním občanům k jejich nemovitostem. Kvůli uzavírce došlo ke
změně jízdních řádů na linkách spojující naše místní části. Všechny změny jsou vyvěšeny na autobusových
zastávkách, na webových stránkách obce a ještě jsem vytiskla několik kopií jízdních řádů do autobusů, aby je
řidiči cestujícím rozdali. Snažím se, abyste dostali co nejvíce informací a nedocházelo k nedorozumění.
Samozřejmě se můžete na nás obracet, pokud vznikne nějaký problém při postupu prací. Vše okamžitě řešíme
se stavbyvedoucím a se stavebním dozorem.
Starostka obce

Vodné a stočné 2022
Připomínáme, že v dubnu obec prováděla odečty vodoměrů za období 1. 5. 2021 – 30. 4. 2022. V případě, že
jste nebyli zastiženi doma, nahlaste neprodleně stav Vašeho vodoměru, nejpozději do konce května 2022:
v kanceláři OÚ pí. Valigurčinové, telefonicky na č. 313 549 454, e-mailem: cista.obecni-urad@seznam.cz nebo
vhodit do schránky u vstupu do obecního úřadu lístek, kde bude uvedeno datum, čp. domu odečtu, Vaše jméno
a stav vodoměru.
Děkujeme za spolupráci, Jana Valigurčinová

____________________________________________________________________________
Přihlášení do soutěže Vesnice roku 2022
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této
soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam
venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj
domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
A protože se máme čím pochlubit, poslala naše paní starostka po dohodě se zástupci spolků opět po 9 letech přihlášku do
této soutěže. Krajské kolo je naplánováno na 1. týden v červnu, kdy proběhne 2 hodinová prezentace naší obce.
Držme si palce.
__________________________________________________________________________________________________

POZVÁNKY

Pochod Údolím Javornice 2022

Pochod Údolím Javornice se uskuteční v sobotu 14. května 2022. Sraz pochodníků v 8,30 hod na autobusové
zastávce v Čisté, odkud vyrazíme na trasu pochodu po dolním toku Javornice k soutoku s Berounkou u Zvíkovce.
Délka 18 km. Pro zpáteční cestu bude v cíli pochodu přistaven autobus cca v 15 hodin s konečnou stanicí v
osvěžovně na hřišti v Čisté. Startovné 20 Kč. Buřty sebou.
Těšíme se na vás, Coufalovi

Příobecní tábor v Čisté aneb Výlety po Česku
Datum konání: 8. – 12. 8. 2022
Program: Výlety do sklárny v Nižboru, turistika a koupání v Jesenici,
zábavní park MIRAKULUM, koupání v Kralovicích.
Určeno pro děti 1. až 5. třídy.
CENA: 1 800,- Kč
V ceně zahrnuto pojištění, vstupy, doprava, obědy, doprovodný program.
Přihlášky: mailem na: katkacoufalova@seznam.cz nebo osobně u K.Coufalové
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Český den proti rakovině
Veřejná sbírka Český den proti rakovině se po dvou letech vrací
do tradičního květnového termínu - proběhne ve středu 11. května.

DOŠLO DO
REDAKCE
ČISTÁ

I v letošním roce se děti v doprovodu dospělých hasičů opět zapojí a v 15:30 vyrazí do ulic naší obce.
Při letošní sbírce dárci dostanou ke kytičce s fialovou stužkou i informační letáček o prevenci
nádorových onemocnění reprodukčních orgánů, konkrétně děložního čípku a varlat. Cílem informační
kampaně, která se ke sbírce váže, je upozornit na možnosti prevence. U rakoviny děložního čípku se
jedná o účinné očkování proti HPV viru, který je původcem až 99 % onemocnění. Rakovinu varlat
mohou muži odhalit při samovyšetřování ještě v raném stadiu a nastoupit tak včasnou léčbu.
Ve středu 11. května tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách vyrazí do ulic nabízet kytičky a letáčky.
Minimální příspěvek za jednu kytičku činí 20 Kč. Pokud lidé „svého“ dobrovolníka nepotkají, mohou
podpořit aktivity Ligy proti rakovině i na dálku. Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KVET 30
nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. Poté dárce obdrží kód, díky němuž si může
stáhnout e-kytičku a umístit si ji na sociální sítě.
Výtěžek sbírky slouží k základnímu cíli Ligy – snížení úmrtnosti na rakovinu v České republice. Finance
budou rozděleny podle dlouhodobých pilířových programů:
· nádorová prevence
· zlepšování kvality života onkologicky nemocných
· podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace
onkologických pracovišť

[3]

Výsledky dotazníkového šetření v MŠ

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Naše školka se zapojila do projektu dotazníkového
šetření Mapa školy, které pro české školství
připravila nevládní společnost SCIO zabývající se
problematikou vzdělávání.
Zcela anonymní dotazníkové šetření, které proběhlo i v naší školce v rámci projektu
Mapa školy, zjišťuje zpětnou vazbu od rodičů, učitelek a provozních zaměstnanců, kteří
se do akce dobrovolně zapojili. Výsledky, které poté společnost SCIO nejen statisticky zpracovala, ale i porovnala
s výsledky všech do projektu zapojených školek, dávají naší školce možnost nového pohledu na potřeby rodičů,
práci učitelů i provozního personálu.
Kontext s jinými školkami dává nahlédnout do předností i slabin školky a umožňuje tak vedení školy nejen
pokračovat ve správných, již nastoupených a dobře hodnocených trendech (výuka, vzájemná komunikace,
spokojenost rodičů/učitelů a dalšího personálu), ale i připravit nápravu pro zlepšení tam, kde hodnocení
nevyznělo příznivě.
Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci březnu. Naše školka se podle celkového hodnocení a porovnání výsledků
mezi zúčastněnými školkami umístila na výborných předních místech ve všech oblastech posuzovaných
účastníky dotazníkového šetření. A v čem naše školka vyniká (mimo jiné) v porovnání s ostatními mateřskými
školami? Šlo zejména o tyto oblasti: způsob předávání informací rodičům ze strany školy, přístup učitelek
k dětem, vedení/organizace školy, přístup školy ke vzdělávání dětí, provozní doba školy, školní zahrada, vzhled
a výzdoba vnitřních prostor školy aj.
A jak vnímají rodiče atmosféru v naší školce? 78 % zákonných zástupců odpovědělo, že ve třídě jejich dítěte je
dobrá a pohodová atmosféra. 13 % rodičů nedovedlo tuto oblast posoudit. Na otázku „Chodí Vaše dítě do školy
rádo a je v ní spokojené?“ uvedlo 79 % rodičů, že rozhodně ano a 21 % spíše ano. 96 % rodičů by si znovu vybralo
pro své dítě tuto školku, pokud by se mohli znovu rozhodnout.
Kompletní výsledky naleznete na našich webových stránkách www.zsmscista.cz.
Děkujeme všem zúčastněným rodičům za jejich zpětnou vazbu a i nadále se budeme snažit, aby naše školka
patřila mezi ty nejlepší.

Sběr papíru
pátek 27. května od 9:00 -12:00 hodin
Svázané balíky papíru můžete ponechat u vašeho bydliště.
Svoz zajišťuje škola ve spolupráci s obecním úřadem.
Sběr budeme shromažďovat u budovy školy.
Veškerý výtěžek z této akce bude použit na vzdělávací aktivity našich dětí a žáků. Děkujeme

Exkurze ve firmě Dynal
V měsíci dubnu absolvovali naši žáci z druhého stupně exkurzi v místní firmě Dynal. Základním cílem návštěvy
bylo podnítit zájem žáků o technickou tvořivost a motivovat je k volbě technicky zaměřených středoškolských
oborů. Specifickým cílem bylo představit místní firmu, která má v obci dlouholetou tradici.
Vedení firmy ukázalo žákům celkovou výrobu a prezentovalo jednotlivá pracoviště. Děti měly možnost sledovat
pracovní úkony a dotazovat se na to, co je zajímá.
Z pohledu naší školy je vhodné se v této oblasti soustředit zejména na žáky druhého stupně, kteří se začínají
plánovitě zabývat svou budoucí profesní orientací. Právě v tomto období je nutné ukázat žákům náplň práce
různě technicky zaměřených profesí a jejich uplatnění na trhu práce, včetně možností dalšího kariérního růstu
nebo pozdějšího pracovního uplatnění přímo v místě bydliště a regionu.
Děkujeme firmě Dynal za přípravu exkurze a těšíme se na další spolupráci.
Marie Kruntová
[4]

Minifotbal základních škol
V úterý 26.4.2022 si sportovně nadaní chlapci ze šestého a sedmého ročníku zahráli fotbálek proti dalším sedmi
školám rakovnického okresu na hřišti SK Rakovník. V konkurenci velkých škol jsme obsadili dělené 5. – 8. místo.
Ráda bych vyzdvihla snahu celého týmu, bojovnost, slušné chování a vystupování po celou dobu turnaje. Touto
cestou bych chtěla poděkovala manželům Lucce a Pavlu Bedenkovým za fotbalovou přípravu chlapců, kterým
se v naší obci každý týden věnují.
K. Lauberová

Děti: Ondřej Šindler, Denis Bedenk, Šimon Šimek, Vítek Tintěra, Ema Marie Novotná, James Reed, Daniel
Navrátil, David Fišer, Radek Meduna, Ladislav Titlbach
[5]

SOUKROMÁ FIRMA BABUŠKA

PLACENÁ INZERCE

- zabývající se rostlinnou výrobou a službami
v zemědělství se sídlem v Kožlanech
přijme:
zaměstnance na pozici
traktorista
opravář zemědělských strojů
řidičské oprávnění skupiny C výhodou
Informace na tel.: 602 969 126

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shelltypu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů, cena 199 - 245,- Kč/ks
Prodej: 7. 5. a 22. 6. 2022 Čistá - hostinec U Šimků - 14.45 h.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 h., tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně
setkávat s činností SDH, výjezdové jednotky obce Čistá.
Budeme rádi za Vaše případné podněty k této rubrice.

HASIČSKÉ OKÉNKO

Okrsková soutěž hasičů
Po dvouleté „covidové“ přestávce pořádá okrsek dobrovolných hasičů Čistá ve
spolupráci s obcí Čistá v tradičním termínu, první květnová sobota, základní kolo
v požárním sportu.
V sobotu 7. 5. 2022 od 13,00 na hřišti v Čisté.
Program:
12 - 13 hod presence družstev
13 - 15 hod požární útoky
16 hod vyhlášení výsledků
Co je cílem takové soutěže?
Prověřit po zimě hasičskou techniku, která pak v průběhu roku může být potřebná při likvidaci mimořádných
událostí. Sejít se s přáteli a stmelit kolektiv při činnosti, která je nám, hasičům, vlastní! Presentovat naši činnost
a propagovat hasičské hnutí veřejnosti.
Přijďte podpořit své hasiče.
Za okrsek č. 13 Čistá Vás všechny zve Vlastimil Schuh
__________________________________________________________________________________________
V této rubrice chceme i tento rok přinášet světové události, tentokrát
z let 1902-2012, tedy končící 2.

Z HISTORIE

1942
Tento rok byl poznamenán pokračující 2.světovou válkou. V lednu na konferenci ve Wannsee rozhodli nacističtí
pohlaváři o tzv. „konečném řešení“ židovské otázky, tedy vyvraždění všech Evropských Židů a dva měsíce nato
začaly fungovat plynové komory v několika vyhlazovacích táborech. Anna Franková začíná v úkrytu psát svůj
deník. 27.května tohoto roku byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Jako odvetu
v červnu vyhladili nacisté obce Lidice a Ležáky. Sedm parašutistů pak bylo zabito v kryptě kostela sv.Cyrila a
Metoděje v Praze. Odehrálo se několik klíčových bitev, jako např. bitva o Midway, o Tobruk, o Stalingrad. Po
výbuchu uhelného prachu v čínském dole Honkeika zemřelo na 1500 horníků. Při hurikánu v indické Bombaji
zemřelo na 40 tisíc lidí. V projektu Manhattan proběhla první zkouška jaderné zbraně. V tomto roce se narodili
například zpěváci Ivan Mládek, Petr Rezek, Jiří Štědroň, Jan Spálený a Jan Vyčítal, spisovatel Jan Kahoun, autor
Včelích medvídků, textař, skladatel a kapelník Karel Vágner, trampský písničkář Miki Ryvola, frontman skupiny
Olympic Petr Janda, herec Josef Dvořák, sportovní gymnastka Věra Čáslavská, karikaturista Pavel Kantorek,
legendární fotbalový brankář Ivo Viktor, básník Ivan Wernisch, režisér Vít Olmer, vrchní rabín Karol Sidon,
zpěvačka Marta Kubišová, hudebník Jiří Stivín, zakladatelka hospicové péče Marie Svatošová, sexuolog Jaroslav
Zvěřina, britský fyzik Stephen Hawking, boxer Muhammad Ali, zakladatel skupiny Moty Python Terry Jones,
kytarista Rolling Stones Brian Jones, spisovatel John Irving, zpěvák Lou Reed, hudebník John Cale, herci Michal
Dočolomanský, Harrison Ford a Michael York, herečky Barbra Streisandová a Emília Vašáryová, zpěvák a
kytarista Beatles Paul McCartney, metalový zpěvák Ronnie James Dio, režisér Martin Scorsese, módní návrhář
Calvin Klein, kytarista Jimi Henrix nebo současný americký prezident Joe Biden. Naopak v tomto roce zemřeli
například malíř Jindřich Štýrský, spisovatel Vladislav Vančura, generál Alois Eliáš, důstojník a odbojář Josef
Mašín, skladatel Jaroslav Ježek, šachista José Raúl Capablanca či vynálezce volejbalu William G. Morgan.

Z rozkazu nejvyšších úředníků bylo
roku 1620 zabráno Kapitule
městečko
Čistá
s podacím
kostelním,
kolaturou,
farou,
školou, s výsadním právem trestat
lidi zlé na hrdle, s lesy obecními,
jmenovitě Vrábíkovem, horou
Kobylou,
Jisinami,
Hájem
dubovým, v horách Bělbožických a
na Holubím vrchu ležícími. Dále
chalupou a platem ze tří čtvrtí lánu
v Křekovicích,
ves
Břežany
s kostelním podacím a krčmou
výsadní. Toto zboží bylo ihned
prodáno dědičně Janu Adamovi
z Nostic na Kounově za 12 700 kop.
Kupující zaplatil českým stavům
10 979 kop a zbytek měl odvádět
po 30 kopách ročně. Příkrostí
nového pána popuzení měšťané
prosili úředníky České koruny, aby
jim zajistila všechna privilegia,
dříve než Nosticovi tuto koupi
v desky vloží. Komora napomenula
Nostice, aby čistecké neutiskoval a
raději od zakoupení upustil,
poněvadž paní Anna ze Sulevic
(manželka Jiříka ze Vchynic) sama
Čistou koupit chce, a o 400 kop více
nabízí. Nostic však od zakoupení
neustoupil. Při konfiskační komisi
roku 1622 prokázal Jan Adam
Nostic, držitel Čisté, že proti králi
v ničem se neprovinil, a poněvadž
svých
10
dětí
v katolické
náboženství dal vychovat, byl od
pokuty osvobozen, ale Čistecký
statek musel vrátit Kapitule sv.
Víta na Hradě pražském.
První bezpečný záznam o
škole v Čisté je z doby, kdy odbojná
česká protestanská šlechta zabrala
Kapitule sv. Víta na Hradě
pražském městečko Čistá a prodala
je roku 1620 ještě před
bělohorskou
tragédií
Janu
Adamcovi z Nostic na Kounově za
12 700
kop.
V soupise
prodávaného majetku je uvedena
také škola. Škola v Čisté byla
zřejmě již od 14. století, ale o jejím
vzniku a jejich učitelích nejsou
žádné písemné doklady. Učitelem
na takové farní škole mohl být
kdokoliv, jen když se vyznal ve

čtení, psaní a
početních
začátcích.
Ničemu jinému
se kromě katechizmu, který
vykládal
farář
víc
neučilo.
Dozorcem ke škole byl farář, který
navrhoval často i správce. Budovat
a opravovat farní školu měli za
povinnost osadníci.
Na spáleništi č. 3 byly 2.
května 1749 postaveny základy pro
novou školní budovu. Nebyla to
žádná výstavní škola, jen dřevěné
přízemní stavení se šindelovou
střechou. Postavili ji zedníci Josef
Tajbl a Václav Seifert s tesařem
Vítem Švarcem. Ještě téhož roku se
začalo v této škole vyučovat. Byla
to tedy již třetí školní budova o
jedné třídě. Až do roku 1823 byla
čistecká
škola
jednotřídní.
Poněvadž přibývalo dětí a ve třídě
bylo málo místa, bylo rozhodnuto,
postavit větší školní budovu. A tak
se v letech 1823-1824 stavěla nová
škola, když se dříve stará zbořila.
Po dostavění nové dvoutřídní školy
zde vyučoval učitel Antonín Majer
a
učitelským
pomocníkem
Františkem Leipertem.
V roce 1868 byl zakoupen
dům č. 89 od Václava Korba
(hostinec U Hraběte z Kolovrat) za
6000 zlatých r. č. (rakouského čísla)
aby mohla být otevřena další třetí
třída. Do roku 1874 byla škola
trojtřídní a do roku 1881 čtyřtřídní.
Některé třídy byly umístěny také
v č. 245 a na radnici. Od roku 1830
do roku 1868 byla škola také ve
vrchnostenské budově, č. 125.
Na počátku školního roku
1899/1900 bylo na čistecké škole
zapsáno celkem 374 dětí, z Čisté
302, ze Všesulova 39, z Křekovic 19,
z Bělbožic 19. K podpoře chudé
školní mládeže byl v roce 1902
založen Krejcarový spolek, také
zvaný Spolek k podpoře chudé
školní mládeže, který v zimních
měsících začal s vařením polévky.
Tento spolek měl proto své jméno,
že sbíral své příspěvky a milodary
po krejcarech, za které pak

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
v zimním období se opatřovala pro
přespolní a chudé děti polévka,
která byla rozdávána v hostinci
pana Vojtěcha Weichra. Spolek
uskutečnil dne 22. března 1912
valnou hromadu. Z přednesené
zprávy bylo zřejmé, že spolek
podělil 40 školních dětí polévkou,
která byla rozdávána v hostinci
pana Vojtěcha Weichra. Z Velké
Chmelištné a Zdeslavi chodily děti
na polévku zvlášť a platil ji Odbor
Národní Jednoty Pošumavské
v Královských
Vinohradech.
Celkem bylo vydáno 2222 porcí za
cenu 177K 76 h. V roce 1904 je
škola již šestitřídní a tak se muselo
vyučovat i v domku č. 90 a další
třída byla opět zřízena na radnici.
Od 1. září školního roku
1920/1921 byl v Čisté otevřen 1.
ročník měšťanské školy a od 1.
prosince pak druhý ročník. Jejím
ředitelem se stal učitel Vilém Ješke.
Od 1. září 1921 je pak otevřen třetí
ročník měšťanské školy, takže byla
již úplná. Chodili do ní žáci nejen
z Čisté, ale z celého širokého okolí,
z Milíčova, Břežan, Šípů, Bělbožic,
Křekovic, Všesulova, Krakovce,
Krakova,
Malinové
a
z poněmčelých obcí Zdeslavi,
Kůzové, Nové Vsi a Chmelištné. Pro
založenou měšťanskou školu byl
pořízen fond na zakoupení
školních pomůcek. Také byla
zřízena žákovská knihovna a
knihovna pro učitele.
Městská
školní
rada
vypsala 21. dubna 1924 veřejnou
soutěž na stavbu obecné a
měšťanské školy v Čisté, se všemi
řemeslnickými pracemi, za pevné a
závazné jednotkové ceny v celku,
jednomu podnikateli. Dne 29.
května byla stavba nové školní
budovy zadána staviteli Antonínu
Černému z Nového Strašecí za
921 878 Kč.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásah

Nová rubrika bude přinášet příležitostně texty,
u kterých bude ověřen původ a autenticita.

SDÍLÍME OVĚŘENÉ

TOJE DOBŘE,
TO JE ŠPATNĚ

To je dobře
Děkujeme Katce a Zbyňkovi za zorganizování
Čarodějnic na Holubím vrchu. Bylo to skvělé.

To je špatně
Jsme rádi, že škole pomáháte se
sběrem papíru. Ale ne tímto
způsobem. Děkujeme.

Fotografování nekončí.

Dál fotografujte zajímavá místa v našich obcích a posílejte členům kulturního
výboru na Whats App, FB nebo na email kulturnivybor.cista@gmail.com. Snímky budou teď již nesoutěžně umístěny
na www stránkách obce a za rok z nich opět vytvoříme nástěnný kalendář. Fotografie mohou posloužit i k dalšímu
využití. Proto choďte na vycházky a fotografujte. Děkujeme.

Výpis usnesení ze zasedání ZO Čistá č. 35 ze dne 4. dubna 2022
Návrh usnesení č. 355/22: ZO schvaluje návrh programu jednání 35. zasedání ZO. Pro - 10 všemi hlasy, Proti - 0,
Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 355/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 356/22: ZO schvaluje dodavatelem
veřejné zakázky „Elektronická úřední deska“ firmu Galileo Corporation s.r.o., IČ 25448714, Březenecká 4808,
43004 Chomutov za nabídkovou cenu bez DPH ve výši 310.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo. Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se - 1 Mgr. Váhala, USNESENÍ č. 356/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení
č.357/22: ZO schvaluje podané žádosti o dotace z Dotačního programu obce Čistá na rok 2022 ve výši upravené
a předložené finančním a kontrolním výborem obce. Celková schválená částka k rozdělení činí 299.000,- Kč. Pro
- 11 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 357/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 358/22: ZO
schvaluje účetní odpisový plán Obce Čistá na rok 2022. Pro - 11 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č.
358/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 359/22: ZO schvaluje ceník VT Zdeslav na rok 2022 navržený
finančním výborem obce Čistá. Pro - 9, Proti - 0, Zdržel se - 2 Ing. Coufal, Votroubek R., USNESENÍ č. 359/22
BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 360/22: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-6026410/1 na pozemku parc.č. 293 v k.ú. Čistá u Rakovníka za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč a
pověřuje starostku jejím podpisem. Pro - 11 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 360/22 BYLO
SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 361/22: ZO souhlasí s odložením projektu Osvětlení a kamerový systém
v prostoru okolo nádob na tříděný odpad a na hřbitově na podzim 2022, podle vývoje situace. Pro - 9, Proti - 0,
Zdržel se - 2 Mgr. Váhala, Votroubek J., USNESENÍ č. 361/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 362/22: ZO
schvaluje podání žádosti o dotaci u MAS Rakovnicko na dovybavení obce mobilním zařízením na kulturní a
spolkové akce. Pro - 11 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 362/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh
usnesení č. 363/22: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci u MAS Rakovnicko na vybudování naučné stezky v
Álejích. Pro - 11 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 363/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č.
364/22: ZO souhlasí s vypnutím lampy veřejného osvětlení na rozhraní pozemků parc.č. 474/4, 484/10 a 95/1
v k.ú. Nová Ves u Rakovníka, popř. s jejím odstraněním. Pro - 11 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ
č. 364/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 365/22: ZO souhlasí s podporou provozu krizové Linky bezpečí,
z.s. částkou 3.000,- Kč. Pro - 11 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 365/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh
usnesení č. 366/22: ZO souhlasí s podporou společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. částkou 3.000,- Kč. Pro - 11 všemi
hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 366/22 BYLO SCHVÁLENO.
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