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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- Změna otev. doby - knihovna
- Povinné čipování psů
- Naši zastupitelé
OÚ Čistá
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 11:30
12 - 17
Úterý 8 - 11:30
12 - 16
Středa 8 - 11:30
12 - 17
Čtvrtek
není úřední den
Pátek 8 - 11:30
12 – 15
___________________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
___________________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
Pondělí
8 - 11 14 - 17
Úterý
8 - 11 13 - 16
Středa
8 - 11 14 - 17
Čtvrtek
8 - 11 13 - 16
Pátek
8 - 11 13 - 16
___________________________________
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 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek
8 – 12

KČ 6,-

3 POZVÁNKY
- Poslední let broučků
- Znovu na Letnou
- 30 let svobody

8

12

Z HISTORIE
- Plačkův – Truksův mlýn
- Co se psalo před 100lety
ZAUJALO NÁS

Vážení spoluobčané,
podzim nás pomalu opouští, do vánoc zbývá necelých 8 týdnů a již za
necelý měsíc nám nastane adventní čas. Ale v listopadu nás ještě čeká
významný státní svátek 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.
Letos oslavíme již 30. výročí, proto i naše obec se připojí k celorepublikovým
oslavám koncertem vážné hudby. Koncert hudebního uskupení Sorgenti
Quintett se bude konat v sobotu 23. 11. 2019 od 17.00 hodin v obřadní síni
obecního úřadu. Téhož dne se od 8.00 hodin přeneseme do předvánoční
atmosféry, neboť se budou konat naše tradiční malé předadventní trhy,
rovněž v obřadní místnosti OÚ.
V pátek 29. listopadu v 17.00 hodin s žáky a dětmi z naší školy společně
slavnostně rozsvítíme vánoční stromek. Děti s paní učitelkami již pilně
nacvičují své vystoupení a určitě se moc těší. Jste všichni srdečně zváni,
přijďte nasát tu krásnou atmosféru adventního času a vánoc společně s našimi
dětmi. Pro všechny bude připraven již tradičně svařák, čaj a něco sladkého. A
samozřejmě si budete moci v stánku zakoupit výrobky našich dětí.
Za týden v sobotu 7. prosince nás navštíví Mikuláš se svými pomocníky a
rozdá všem našim dětem dárečky v kulturním domě. Tradiční Mikulášká
zábava se bude konat od 13.30 hodin. Poté bude od 17.00 hodin následovat i
Mikulášské posezení nejen pro seniory, ale pro všechny, kdo si chtějí přijít
popovídat, zatančit a zazpívat. K tanci i poslechu zahraje kapela Šlapeton a
určitě také nás navštíví Mikuláš.
To bylo krátce, co se chystá za kulturní akce v měsíci listopadu a začátkem
měsíce prosince.
Ke konci roku nás ale čeká na úřadě a v obci hodně práce. Do konce roku
musíme dokončit několik projektů, jsou to zejména rybníky ve Zdeslavi a ve
Lhotě a oprava kapličky v Křekovicích. Zároveň jsme započali dva velké
projekty, a to je obnova a výsadba alejí a vybudování Centra vědy, techniky a
robotiky v ZŠ a MŠ Čistá.
V současné době také zpracováváme podklady pro stanovení ceny za odpad
na rok 2020. Podle posledního jednání s odvozovou firmou ceny za svoz
odpadu opět porostou. Je to i tím, že celkově roste i množství odpadu
z domácností. Roste množství plastového odpadu, který nelze recyklovat, a za
který obec platí. Roste rovněž množství velkoobjemového odpadu
z domácností. Je to možná i tím, že dnes nábytek ale i elektro spotřebiče
nevydrží to co dříve a vše je dostupnější. To vše se potom odráží na celkové
ceně za odpad vypočítaný na jednu osobu. Možná sami vidíte, co odpadu se
hromadí ve sběrném dvoře i u kontejnerů. V budoucnu se budeme muset
všichni zamyslet, jak dál s odpady. Jak šetřit životní prostředí, jak snížit
množství odpadu z domácností, například mít vlastní obaly na potraviny. Obec
vždy musí vycházet ze skutečných nákladů předchozího roku a podle toho
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stanovit cenu na 1 občana nebo rekreační objekt na rok. Každoročně ale tyto náklady obec dotuje ze svého
rozpočtu nemalou částkou.
Vážení spoluobčané, to bylo jen ve zkratce pár informací z obce a úřadu o některých akcích, které řešíme,
připravujeme a realizujeme. V současné době připravujeme projekty a žádosti do podzimních dotačních výzev.
Pokud máte nějaké nápady a připomínky, co by bylo dobré v naší obci udělat, nebo máte zájem si prohlédnout
připravované projekty, budeme rádi.
Vážení spoluobčané přeji Vám klidné a pohodové podzimní měsíce.
Blanka Čebišová, starostka obce
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Změna otevírací doby v knihovně obce Čistá
Přechodně je do konce roku 2019 upravena otevírací
doba v knihovně. Pondělí zůstává stejné od 13 do 17
hodin a místo čtvrtka je otevřeno ve středu od 15 do 17 hodin.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Upozorňujeme občany, kteří nemají uhrazen poplatek za vodné a stočné za období 1. 7. 2018 – 30.
6. 2019, že splatnost poplatku je k 31. 12. 2019.
Čipování psů
Čipování psů proběhne v neděli 10. 11. 2019 (neděle) od 10:00 hod v areálu sběrného dvoru Čistá. Cena čipu
- 400,- (čip + úkon). Na místě bude možné nechat psa i oočkovat a zakoupit odčervovací tablety.
Nezapomeňte na očkovací průkaz.
Kdo jste ještě nenahlásili svého psa k čipování, máte možnost do 7. 11. 2019 u p. Jany Králové.
Čipování zajistí
MVDr. et Mgr. Tomáš Nový, soukromý veterinární lékař KVL 6076
tel.: 776786797
__________________________________________________________________________________________

Naši zastupitelé
Jako redakce Čisteckého zpravodaje jsme se rozhodli postupně představit nové zastupitelstvo,
zvolené v podzimních komunálních volbách 2018. Tento měsíc bude odpovídat Jiří Votroubek
(44 let, kandidoval za KSČM).
1. Už jsi v zastupitelstvu několikáté volební období. S jakými očekáváními jsi šel do prvních
voleb do obecního zastupitelstva a s jakými nyní? Změnilo se něco? Co pro tebe znamená
členství v obecním zastupitelstvu?

Je pravda, že v tuto chvíli jsem asi "služebně nejstarším" členem zastupitelstva. Do prvních voleb jsem šel
jako nezkušený "mladík" s elánem pro obec něco udělat, přispět svými názory k tomu, abychom zde
všichni spokojeně žili. Jen jsem si naivně myslel, že věci jdou řešit jednoduše. Ne vždy je to ale bohužel
pravda. Musím říci, že plány se za tu dlouhou dobu nezměnily, pouze jsem, myslím, vyzrálejší. Po celou tu
dobu pro mne členství v zastupitelstvu znamená aktivně se podílet na rozvoji naší obce i s odpovědností,
která se k tomu váže. Nejen o tom mluvit mezi přáteli.
2. Obec Čistá dlouhodobě čerpá dotace z evropských, národních a krajských dotačních programů. Již se podařilo
uskutečnit spoustu projektů. Z kterého máš největší radost?

Já mám radost ze všech projektů, které se podaří zdárně uskutečnit. Ať na poli obecním, kulturním, či
sportovním. Je pravda, že těch vypsaných dotačních titulů je o mnoho více, než na začátku mé kariéry
komunálního politika. Jen si vybrat. Myslím, že žádáme a čerpáme dotace, které mají pro naši obec smysl
a které bychom sami ze svého rozpočtu i těžko realizovali. A u kterých bych rád byl, než skončí toto
volební období? Kulturní dům, Staré kino - mateřská škola a náš "kostlivec" - kanalizace.
3. Jsi předsedou finančního výboru. Můžeš nám přiblížit, čím se tento výbor zabývá?
Náš výbor se schází několikrát ročně. Primárně se zabývá kontrolou hospodaření s financemi a
majetkem obce, dále kontrolou vyúčtování dotací v rámci Dotačního programu obce. Ve spolupráci s
pracovníky obce připravuje rozpočet obce. Povinností finančního výboru je i kontrola hospodaření naší
ZŠ a MŠ.
[2]
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8. listopadu 2019 oslaví manželé Zdenka a Josef Sodomkovi
ZLATOU SVATBU.
Do dalších let hodně zdraví
přejí synové Josef a Václav s rodinami
a bratr Miroslav s rodinou

__________________________________________________________________________________________________

Ani se nenadějeme a přijde zima. A proto musíme
ještě vyprovodit broučky před zazimováním na jejich
posledním letu.
Poslední let broučků

POZVÁNKY

se koná tentokrát v neděli 10. listopadu 2019. Sraz broučků a berušek je u základní školy a po
Čisté se rozletíme v 17°° hod. Přijďte všichni, malí, velcí, s lampióny, s lucerničkami a s dobrou
náladou. Na fotbalovém hřišti pak bude tradiční překvapení a všichni se světýlkem dostanou
odměnu.
Těšíme se na vás, Coufalovi.

[3]
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DOŠLO DO REDAKCE

Co by nám prozradila Čistá, kdyby uměla mluvit
Tam, kde se začínají psát verše sami, není nezbytné
zasahovat do ladného zpěvu místního ducha. Pouze
naslouchat a nechat se unášet...
Tam v údolí říčky Javornice,
co by si mohl přát člověk více,
jedna věc je vskutku jistá,
zrodila se kdysi Čistá.

Spánek dlouhý, místní věci,
přerod nastal poté přeci,
po těžkém čase bez nálady,
naděje je opět tady.

Byli hojné, chudé časy,
v lehkém vánku váli klasy,
v širém poli na obzoru,
lid měl mouky velkou horu.

To už se píšou dnešní data,
staví domy, dělaj´ vrata,
veselí se, děti rodí,
rybníky se v létě brodí.

Radost válka rozkousala,
lidská duše rázem malá,
krutou silou pokropená,
boje mažou zdejší jména.

A co popřát naší vísce?
Ať má vždycky v její misce,
lásku, hojnost, není hlad,
ať se má vždy každý rád.

Někdy nám naslouchání věnuje více než bychom si dovedli představit.
Radka Jurkovičová
__________________________________________________________________________________________
Poděkování za podzimní úklid alejí
Veliké poděkování patří všem, kteří přišli v sobotu 26. listopadu na podzimní úklid alejí před novou
výsadbou. Celkem přišlo 55 občanů naší obce (dospělých i dětí) a za pár hodin jsme společně zvládli
uklidit celé aleje. Poděkování patří našim hasičům, myslivcům, dětem ze ZŠ a MŠ, občanům naší obce ……
Poděkování patří i dětem a vedoucím z mysliveckého kroužku, kteří uklízeli již v pátek 25. listopadu.
Zároveň bych chtěla poděkovat za zajištění občerstvení a zapůjčení techniky. Všichni jste odvedli veliký
kus práce, který je vidět. A ještě k tomu byla po celou akci výborná nálada a hezké počasí. Děkujeme.
Blanka Čebišová, starostka obce

[6]
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Přehled plánovaných akcí na měsíc L I S T O P A D
4. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
29. 11.

PROTIDROGOVÝ VLAK, beseda 8. a 9. ročník
VOLBA POVOLÁNÍ, návštěva z ÚP pro 8. a 9. ročník
VÝSTAVA K VÝROČÍ LISTOPADU 1989, 8. a 9. ročník, Rakovník
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V RAKOVNÍKU, MŠ
JAK CULINCE UTEKLA BRAMBORA, představení pro MŠ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ČISTÉ

Podrobné informace najdete na: www.zsmscista.cz
Facebook: ZŠ a MŠ Čistá
Marie Kruntová

Stolní tenis slavil úspěch
16. 10. se vítězové školního kola ve stolním tenise zúčastnili v Rakovníku kola okresního. Soutěžili žáci
šesté až deváté třídy ve čtyřech kategoriích. V kategorii starších žákyň obsadila děvčata krásné druhé
místo ze sedmi škol (Iveta Králová, Kristýna Nováková, Anna Krausová). V kategorii mladších žáků a
žákyň děti obsadily pěkná čtvrtá místa (Jiří Šourek, Petr Kašpar, Robert Kalán, Liliana Švarcová, Jůlie
Spěváčková, Slavěna Razýmová). Chlapci z nejstarší kategorie se do semifinále neprobojovali (Petr Král,
Michal Marek, Aleš Fišer). Všem žákům naší školy velice gratuluji k úspěšnému reprezentování školy.
K. Lauberová

[7]
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Plačkův – Truksův mlýn, Čistá
čp.116.
Tento mlýn stojí na hranici
Kralovického
okresu a byl
postaven v roce 1590 po vypálení
obecního mlýny na Vidomi,
Hansem Rothem zvaným Plaček,
který se v Čisté usadil. Po něm pak
obdržel mlýn jméno. Kolem roku
1620 se do mlýna přiženil Matouš
Kunc a roku 1622 převzal mlýn o
dvou kolech, pilu a stoupu a jeho
rod zde mlynařil až do roku 1727.
S manželkou Markétou měli šest
dětí. V roce 1660 pracuje na mlýně
syn Martin a v roce 1691 syn Jan
Kunc.
S jednou dcerou se oženil
Josef Kočka ze sousedního
Drahotovic
mlýna.
Ovdovělá
tchyně Anna Marie Kuncová ho
přijala za hospodáře, ale vedení
mlýna se nevzdala. Mlýn a pilou a
třemi čtvrtinami lánu byl tehdy
odhadnut na 1000 kop grošů. Dle
Tereziánského katastru z roku
1713 mlynářka Mariána Kuncová,
vdova po Janu Kuncovi těží
z mlýna a pily 45 zlatých ročně.
Roku 1724 mlýn vyhořel, ale byl
znovu postaven. Teprve roku 1727
předala tchyně mlýn Josefu
Kočkovi, když si vyhradila do smrti
byt v klenuté komoře a bohatý
výměnek.
Josefu
Kočkovi
postoupila obec kus pole Na
Průhoně, aby ji mletím sladu
zásoboval. Slady do měšťanského
pivovaru se teda mlely v Plačkovic
mlýně.
Mlynář Josef Kočka zemřel
roku 1744 a vdova Anna se znovu
provdala za Filipa Valentu, který
dal mlýn opravit nákladem 70 kop
a 13 grošů. Podle nejasného
zápisu v cechmistrovské knize
mlýn zřejmě vyhořel. Valenta na
mlýně hospodaří až do roku 1760.
Poněvadž po jeho smrti byl mlýn
sešlý, lze se domnívat, že pan otec
nijak nešetřil, ale vystupoval nad
poměry.

V roce 1764 je mlýn s pilou
uváděn jako sešlý a byl odhadnut
v částce 1054 zlatých. Mlynářem
na něm byl Josef Kočka, syn
předchozího majitele Josefa a
Anny Kočkových. V tomto roce se
Josef
oženil
s Alžbětou
Hamplovou. Mladí manželé to
neměli lehké. Josef vyženil 200
zlatých a čtyři a půl strychu pole,
ale peníze musel rozdělit mezi
sourozence. Bratrům Jakubovi
vyplatil 50 zlatých, Janovi 70
zlatých,
sestrám
Veronice,
provdané Emerlové a Anně po 50
zlatých a matce 3 zlaté a výměnek.
Na mlýně byla od roku 1735
povinnost mletí sladu pro čistecký
pivovar a hlídat lesy Kobylí horu a
Vrábíkov za kus obecního pole.
Josef Kočka zemřel roku
1797. Vdova Alžběta se po roce
vdala za Josefa Krále a roku 1809
předala mlýn i s hospodářstvím
bez odhadu synovi Antonínu
Kočkovi. Za to byl povinen
poskytnout výměnek nejen matce,
ale i otčímovi v naturáliích a
penězích 5 zlatých ročně, sestře
Elišce vyplatit při provdání 200
zlatých, jalovici a 10 zlatých na
nábytek. Bratru Josefovi při
dosažení plnoletosti 200 zlatých a
po dvou letech dalších 200 zlatých
a šatstvo.
Antonín Kočka zemřel roku
1816 a jeho manželka se znovu
v následujícím roce provdala za
Šrámka a mlýn prodala za 800
zlatých manželům Karlovi a Kláře
Zimmerhaklovým. Stalo se tak
v roce 1817 a pan otec
Zimmerhakl mlel na mlýně až do
své
smrti.
První
z rodiny
Zimmerhaklů přišel do Čech
z Bavor a usídlil se na Čoubově
mlýně na řece Střele. Jeho synové
se potom usazovali na dalších
mlýnech. Jeden se usadil na
Křečkově mlýně pod Smrkem,
druhý na Vojtovic mlýně, další měl
mlýn s pilou na Prostředním
[8]
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rybníce a Plačkův mlýn koupili
Karel a Klára, kteří mlýn začali
přestavovat. Jejich syn František
se roku 1849 ve svých 33 letech
oženil s Marií Liprtovou ze
Senomat. Věnem dostal 2200
zlatých a od rodičů mlýn. Za to si
oni vymínili slušný výměnek. Po
dvou letech se mladým manželům
narodil synek, kterému dali jméno
po otci František. Když mu bylo 29
let, přivedl si 23 letou Marii
Holmanovou z Hořosedel. Svatba
se konala roku 1880 a z tohoto
manželství se zrodilo devět dětí.
23.prosince 1891 hořelo
v Plačkovic mlýně a požár byl
uhašen Sborem dobrovolných
hasičů z Čisté. V roce 1895 má
mlýn dvě mlýnská složení o dvou
vodních kolech na svrchní vodu a
třetí kolo pohání pilu. Fošnová
vantroka jsou 6,35 m dlouhá, 1,16
m široká a 1,16 m hluboká a při
vtoku stavidlem jsou opatřena. Na
jejich konci jsou dvě stavítka.
V pravé straně vantrok ve
vzdálenosti 3 m od jejich počátku
je při dně otvor, stavítkem krytý,
kterým voda na vodní kolo pily na
svrchní
vodu
přitéká.
V severozápadní,
k lukám
obrácené strany stájí, stojí v levém
břehu mlýnského náhonu jalové
stavidlo 1 m široké a 0.43 m
vysoké. K vlastnímu regulování
přítoku vody ke mlýnu slouží
v nejhořejší části náhonu umístěné
stavidlo. Přebytečná voda odtéká
od tohoto stavítka přes luka a
nemá žádného určitého koryta.
Dne 28.srpna 1917 byl
v Haliči zabit Gustav Zimmerhakl,
svobodný syn mlynáře z Plačkovic
mlýna. Ve mlýně se mlelo až do
roku 1925 a od té doby se pouze
šrotovalo.. V roce 1927 se do
mlýna a na hospodářství přiženil
František Truksa z Krupé u
Rakovníka.
Mlýnské kolo o
průměru 4,2 metru, hloubce
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lopatek 27 cm a šířce 63 cm
pohánělo zařízení mlýna: 1
francouzský kámen na šrot,
příslušenství a také mlátičku.
František Truksa na mlýně
hospodařil společně s manželkou

Marií až do roku 1947, kdy zemřel.
Marie Truksová bydlela ve mlýně
až do své smrti v roce 1977. Po její
smrti byla celá usedlost prodána
ZV ROH Okresního stavebního

podniku Kladno, který zde
vybudoval rekreační středisko.

Jaroslav Sklenář
/redakčně bez zásahu/

Co se psalo před 100lety?
Ošetření stromů po sklizni ovoce
Jest pravda, že se stromy a ovocnými keři zachází se hrozně nemilosrdně. Lidé je milují jen tenkráte, když jsou
obsypány květy a ještě spíše ovocem, ale jindy se o ně pranic nestarají, aby se stromům odvděčili a k větší
plodnosti nějakým ošetřením povzbudili. Ano, jest rozšířen mylný, skoro hloupý náhled, že stromy jen každý
druhý rok nesou ovoce, po dobré úrodě si strom musí prý odpočinouti. To jest nesprávné a slouží jen k tomu,
aby se zakryla nevědomost neb lenost lidí.
Jest vůbec s podivením, že při tolika odborných škol rolnických, lukařských a jiných ovocnictví se pranic
nezvelebuje, ano spíše upadá.
Každý strom potřebuje ošetření kmene i půdy, v které stojí jako každá jiná užitečná rostlina. Musí býti hnojen,
zaléván, čištěn, prořezán a čím více si ho majitel hledí, tím bohatěji se mu strom odmění.
Všechny výživné látky, které strom z půdy svého okolí vypotřebuje, musí se mu zase dodati, neboť každý cent
ovoce skládá se z velkého dílu rostlinných látek výživných, které kořeny stromů přijímají a ve spojení
s dýcháním listů mění v cukr, bílkoviny, železo, magnesii a jiné a jiné látky a plodům přivádí. Strom potřebuje
také velmi mnoho škrobovin pro vlastní vzrůst, pro příští poupata a květy, pro rozšíření větví a kořenů.
Výborným hnojivem stromů, které je stále přehlíženo, jest močůvka a záchodový hnůj. Na podzim po očesání
ovoce i v létě, hlavně za podmračených dnů, kdy se očekává déšť, jest zalévání močůvkou znamenitým
prostředkem k dobrému vývinu stromů. Nikdo ať si nemyslí, že se močůvkou pokazí chuť ovoce. Každý strom
si vybere jen to, co potřebuje. Rozmočený, tekutý hnůj sají hned kořeny a vede až do koruny. Často stojí ve
dvoře u samého hnoje nebo teče močůvka strouhou, podle níž jsou vysázeny stromy a jaké je na nich ovoce?
Pravidelně nejlepší a nejvíce!
Každý strom by vyžadoval týdně 2-3 vědra močůvky, nikoliv k pni, nýbrž v takovém obvodu kolem stromu,
kam sahají kořeny, pravidelně v obvodu koruny. Výsledek takového zalévání objeví se při sklizni ovoce. Kdo si
všímá ovocných stromů, neušlo mu, že strom nasazuje na květ potažmo na ovoce už v létě a stále až do
podzimu, když dozrává ovoce. Kdo hnojí, sám sobě dobře slouží, neboť bude dvojnásobné množství ovoce
sklízet.
Na podzim se hnojí také půda kolem pně a také hnojivem umělým, aby se přes zimu v prsti rozmočilo a ve
vodě, která do země vnikne deštěm a sněhem, rozpustilo. Na podzim se sype kainit, asi 100 gramů na
čtvereční metr nebo draslo, asi polovice této dávky na čtvereční metr. Moučky Thomasovy se dává také asi
100 – 150 gramů a vápna 200 – 250 gramů. Nemůže se přesně určit, kolik se potřebuje. To musí majitel sám
vyzkoušet. Strom prozradí, čeho se mu nedostává. Roste-li příliš a má málo ovoce, nepotřebuje látek
dusičnatých, nýbrž vápna, drasla a fosforečné kyseliny. Nasazuje-li na mnoho ovoce, ale málo nových
výhonků, potřebuje hnoje a amoniaku. Musí se mu tedy scházející hnojivem dodati. Hlavně se musí zalévati,
nejvíce v půdě lehké, neboť pouze voda přinese mu zdar, an rozpouští látky strom vyživující. Vždyť pod
každou jednoroční bylinou se hnojí a žádá se déšť, jak by hnoje a vody nepotřeboval strom, který stojí na
jednom místě třeba 50 let?
Hospodyně, všímejte si stromů v zahradách, a kde se strom vysaditi dá, nemeškejte a na podzim vysaďte. To
jest doba nejpříhodnější. Kupte si stromky v dobré školce buď okresní nebo panské. Musí býti už opadané.
Jsou-li příliš čerstvy a lupení se násilím z nich odebere, seslábnou. Dokud je listí na stromě, jest v něm ještě
dost síly nahromaděno a ta se při prvních mrazech vrací do stromu zpět. Připraví-li se stromek o tuto sílu,
seslábne a neroste tak dobře.
Po zasazení musí se strom hodně zalíti a zasaditi k němu silný kůl, k němuž se přiváže. Musí se kupovati jen
dobré, silné stromky a keře ovocné a nepočítati tak s každým haléřem. Přílišná spořivost se zde špatně
vyplácí. Jáma, kam se stromek vsadí, musí se dobře vyhnojit.
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Zahrada v říjnu
V zahradě zeleninové jest sklizeň ukončena, neboť všechna zelenina jest uložena. Brambory jsou v bezpečí,
před mrazem ukryty. Všechna zelenina kořenová, která zůstane venku nebo v pařeništi, aby příštího roku
byla ponechána k vypěstování semene, musí se dobře opatřiti proti mrazům, ale při mírném počasí se větrá.
Sklizené záhony se pohnojí a zryjí. Neuhrabou se, nýbrž se nechají jen tak. Hroudy rozdrtí mráz. Také záhony
chřestu se pohnojí. Náčiní zahradní, pokud opravy potřebuje, se opraví, uloží do sucha. Rovněž ploty se
opraví. Pokračuje se v ničení vajíček škodlivého hmyzu. Všechna hnízda na stromech, plotech, prknech se
zničí. Zásoba zeleniny ve sklepích a komorách se musí každých 8 – 14 dní větrat a prohlížet, neboť co zůstane
zdravé, musí vydržet až do léta.
V zahradě ovocné jest sklizeň ukončena a hospodyně musí svoji pozornost věnovat stromům. Kmeny a silné
větve musí se očistiti z mechu a staré uschlé kůry, protože pod nimi se nalézá nejvíce vajíček škodlivého
hmyzu. Vše oškrabané se spálí, aby se později nic nevylíhlo a znovu neškodilo. Později se pně až po silné větve
natrou vápeným mlékem. Všechno uschlé ovoce se sebere a spálí. Domnění, že jest dobrým hnojivem, jest
mylné. Právě naopak. Jest pařeništěm hmyzu a nákazy nemocí stromů a musí se odstraniti. Nemrzne-li,
mohou se ještě sázeti stromky a keře ovocné, stromy se prořezávají, koruny probírají tak, aby nebyly tak
husté a větve aby se navzájem nestínily. Kolem stromů se zem zryje, nestalo-li se tak v říjnu, aby se hmyz se
stromů spadlý a do země zavrtaný i jeho zárodky zničily nebo rytím dostaly na povrch země, kde během zimy
bude zničen.
Stromy se pohnojí nejlépe močůvkou tak, že v obvodu koruny, několik stop od kmene udělá se rýha v zemi a
do té se hnojivo leje. Zalévání u samého kmene nemá žádného účinku, protože strom vybírá si potravu
vzdálenými kořínky.
Broskve, meruňky a víno se zakrývají.
Recept na listopad
Krupičkový nákyp
Utře se šest žloutků s 21 deka cukru, z jednoho pomoranče šťáva, s půl usekaná kůra, do husta. Připojí 4 deka
umletých mandlí nebo oříšků a tře se půl hodiny. Pak se ušlehá ze 6 bílků sníh, dá na to utřené těsto, na něž
deset a půl deka jemné krupičky, lehounce se to zamíchá, dá do velké, máslem vymazané formy nebo rendlíku
a peče se to tři čtvrti hodiny. Potom se nákyp pokropí slazeným čajem, potře zavařeninou, obloží bílkovým
oslazeným sněhem a dá ještě do trouby zapéci. Pro 3 – 4 osoby stačí z poloviny.
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919
__________________________________________________________________________________________

Nabídka věcí k prodeji – Sklenář Jaroslav, Čistá 315
Chladnička kombinovaná Philco 160
Chladnička kombinovaná Snaigé class1 160
Štěpkovač
Velká závěsná police na knihy
Vysoká rohová police
Větší polička na stěnu 4ks
Mikrovlnná trouba
Pojízdný stolek pod počítač
Šatní skříň s nástavcem 2ks
Kuchyňská židle bílá 2ks
Lavice k jíd. stolu s úložným prostorem 2ks
Pračka Zanussi na 4 kg prádla
Nábytek do obýváku, mahagon 16 ks celkem

1000 Kč
1000 Kč
200 Kč
300 Kč
200 Kč
40 Kč/ks
400 Kč
400 Kč
200 Kč/ks
40 Kč/ks
400 Kč
1000 Kč
3000 Kč

Všechny elektrické spotřebiče funkční.
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Myslivecký spolek Černá kočka
Doporučujeme se v dopoledních i odpoledních
hodinách v této lokaci nepohybovat, bude zde
probíhat naháňka – 7. 12. 2019.
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V nové rubrice „Zaujalo nás“ budeme zveřejňovat věci, které
stojí za to vidět, slyšet nebo promyslet. Je to rubrika otevřená a
proto může být zveřejněno také to, co zaujalo Vás.

ZAUJALO NÁS

Mne zaujala kampaň, které už nějakou dobu běží, ale i tak stojí za promyšlení. Jmenuje se „Eko hec“.
Facebokové stránky připojuji. Zároveň dávám do zpravodaje první dva Eko hecy.
https://www.facebook.com/laudatosi.cz/
Nechte se hecnout. Daniel Váhala

_______________________________________________________________________________________________________
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 12, ze dne 17. října 2019
Návrh usnesení č. 121/19: ZO schvaluje navržený a doplněný program jednání 12. zasedání ZO.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 121/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 122/19: ZO schvaluje změnu účelu čerpání z Fondu investic ZŠ a MŠ Čistá na pořízení DDHM
v celkové hodnotě 19.378,- Kč.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 122/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 123/19: ZO schvaluje dodavatelem vybavení učeben ICT a PC firmu FLAME Systém s.r.o., Dr. Maye
468/3, 70900 Ostrava za nabídkovou cenu 1,291.700,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 123/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 124/19: ZO schvaluje dodavatelem vybavení multifunkčních učeben nábytkem a výukovými
pomůckami firmu Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 66451 Šlapanice za nabídkovou cenu 1,135.951,35 Kč bez DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 124/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 125/19: ZO schvaluje zhotovitelem stavebních úprav ZŠ firmu KRÁL PM CENTRUM s.r.o., Chebská
79/23, 32200 Plzeň za nabídkovou cenu 1,694.290,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 125/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 126/19: ZO vydává OZV obce Čistá č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně nakládání se stavebním odpadem na území obce Čistá
podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 126/19 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 127/19: ZO zamítá prodej pozemku parc.č. 141 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka.
Pro - 8; Proti – 0; Zdržel se - 1 Votroubek J., USNESENÍ č. 127/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 128/19: ZO předběžně souhlasí s odkupem lesních pozemků parc.č. 2568, 2385 a 2604 v k.ú. Čistá u
Rakovníka za částku 120.000,- Kč.
Pro - 2 Votroubek J., ing. Coufal; Proti – 7; Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 128/19 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 129/19: ZO předběžně schvaluje prodej pozemku parc.č. 252/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře
119 m2 za minimální částku 100,- Kč/m2.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 129/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 130/19: ZO předběžně schvaluje prodej části pozemku parc.č. 45/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za
minimální částku 100,- Kč/m2 + úhradu za vyhotovení geometrického plánu.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 130/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 131/19: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci
Čistá na MZe.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 131/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 132/19: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci
Čistá na SFŽP.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 132/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 133/19: ZO schvaluje firmu J&M Solutions, s.r.o., Malá Štěpánská 1932/3, 12000 Praha 2
zpracovatelem zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby u projektu Výstavba splaškové kanalizace a ČOV za
částku 75.000,- Kč bez DPH a zpracovatelem výběrového řízení na technický dozor stavebníka za částku 12.000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 133/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 134/19: ZO schvaluje úhradu vzniklých víceprací na realizaci výsadby ovocných stromořadí v částce
119.400,- Kč bez DPH.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 134/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 135/19: ZO schvaluje působnost Místní akční skupiny Rakovnicko o.p.s. v územním obvodu obce
Čistá pro programové období 2021-2027.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 135/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 136/19: ZO předběžně schvaluje prodej požárního vozidla Avie DVS 12 130 s jednonápravovým
přívěsem BAZ PPS 12 za minimální cenu znaleckého posudku ve výši 41.700,- Kč včetně DPH.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 136/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 137/19: ZO schvaluje přispět obci Čistá u Litomyšle symbolickým zakoupením 10 střípků na pořízení
nového zvonu v hodnotě 6.500,- Kč.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 137/19 BYLO SCHVÁLENO.
___________________________________________________________________________________________

Letos se můžete těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla
v obci Čistá. V případě, že máte zájem o naši návštěvu ve
čtvrtek 5. 12. 2019, neváhejte nás kontaktovat na e-mail:
mikulas.cista@seznam.cz nebo SMS na 737 808 555.
Uveďte své jméno, bydliště a přibližnou hodinu naší
návštěvy.
Těšíme se na spolupráci.
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LISTOPAD

KULTURNÍ PŘEHLED

Čistá

9. 11. 2019, po schůzi ČSZP – Duo Adamis, KD Čistá
10. 11. 2019, 17:00h – Poslední let broučků, sraz u budovy školy
17. 11. 2019, 17:11h – Zvoníme pro svobodu, čistecké náměstí
17. 11. 2019, 18:00h – Promítání dokumentu, hostinec U Šimků
23. 11. 2019, 8 – 12h – Malé předadventní trhy, OÚ Čistá
23. 11. 2019, 17:00h – Koncert k 30. Výročí sametové revoluce – Sorgenti Quintett, OÚ Čistá
29. 11. 2019, 17:00h – Rozsvícení vánočního stromu – ZŠ a MŠ Čistá, parkoviště před OÚ Čistá

Okolí
9. 11. 2019, 20:00h – The Oxford´s – koncert, KD Kralovice
15. 11. 2019, 20:00h – Svatomartinská zábava – KD Jesenice
16. 11. 2019, 10:00h – Z Kralovic do Mladotic – turistický pochod, kralovické nádraží
29. 11. 2019, 19:00h – Jaroslav Hutka – koncert k výročí sametové revoluce, Hospoda u Srdíčka Břežany

PROSINEC
Čistá
7. 12. 2019, 13:30h – Dětská mikulášská zábava, KD Čistá
7. 12. 2019, 17:00h – Mikulášské posezení, KD Čistá

Okolí
7. 12. 2019, 16:30h – Adventní koncert – Nezmaři, Břežany
7. 12. 2019, 20:00h – Myslivecká zábava, „myslivna“ Zdeslav
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Obec Čistá srdečně zve na
Koncert k 30. výročí sametové revoluce

Obřadní síň OÚ Čistá
sobota 23. listopadu 2019 od 17.00 hodin
Skladby přednese SORGENTI QUINTETT (www.sorgenti.cz)
Vstupné: 150Kč
počet míst omezen
Předprodej vstupenek na OÚ Čistá u p. Jany Valigurčinové
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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