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KČ 6,-

Vážení spoluobčané,

Ú

neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejhezčího období roku. Vánoc. Pro
VODNÍK
každého jiný pocit, jiná představa, jiná forma a způsob jejich trávení.
Ale v každém z nás je vzpomínka, přání nebo předsevzetí. Je přirozené, že čas Vánoc nás
vrací do minulosti, do let mládí a dětských časů. Do domova, ve kterém vládl pocit bezpečí a
atmosféra pokoje v prostředí plném lásky. A určitě v každém z nás je přesvědčení a vůle vytvořit podobnou atmosféru v našich
domovech, v našich rodinách. Přesuňme tuto atmosféru i do ulic, na naše náměstí, do školy a dalších prostor. Zachovejme si
úctu k těmto svátkům, svátkům pokoje, lásky a porozumění.
Zároveň vzpomeňme na všechny naše nejdražší, kteří již nejsou mezi námi, zůstali ale v našich myšlenkách a srdcích.
Tento čas je i časem bilancování. Při této příležitosti bych Vám chtěla tak jako každý rok, vážení spoluobčané, poděkovat za
vaši práci v tomto roce ve prospěch naší obce. Za dobrovolnou činnost ve všech spolcích a organizacích, které reprezentují
naši obec a za velké množství pořádaných kulturních a sportovních akcí v letošním roce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám spolu se zastupiteli obce radostné a pokojné prožití vánočních svátků, aby se splnily
Vaše přání, očekávání a předsevzetí. Těm nejmenším přeji, aby pod stromečkem našli ten nejhezčí dárek, který si přáli. Zároveň
do nového roku Vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních a pracovních úspěchů.
Blanka Čebišová, starostka obce
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NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

POZEMKOVÉ ÚPRAVY, PRODEJ STROMKŮ, VÝZVA,
OPRAVA, JUBILEA

Pozemkové úpravy
Po provedených pozemkových úpravách jsou vlastníci pozemků povinni pro další
zdaňovací období podat na Finančním úřadě v Rakovníku do 31. 1. 2017 nová daňová
přiznání.

Prodej vánočních stromků
Vánoční stromky se budou prodávat u obecního úřadu. Termín bude vyhlášen.

Jubilanti
60 let
Koubová Helena, Čistá
Zeman Zdeněk, Čistá
Blecha Miloslav, Čistá
Čermák Antonín, Nová Ves
65 let
Maršálek Jan, Zdeslav
75 let
Janowská Jindřiška, Čistá
80 let
Voráčová Jindřiška, Čistá
81 let
Hotěk Zbyšek, Čistá
83 let
Krejza Miroslav, Čistá

Výzva
Pokud máte nějaké neuhrazené závazky vůči obci Čistá, upozorňujeme Vás, že pokladna obecního úřadu bude otevřena
pouze do středy 28. prosince 2016 a poté až v pondělí 2. 1. 2017.

„Poděkování“
Poděkování v uvozovkách patří čisteckým občanům, kteří zakládají novou černou skládku na zahradě čp. 95 u Herlesů.
Přestože zahrada je hned vedle sběrného dvora, měl někdo potřebu dva plné pytle odpadu raději hodit přes zeď na
soukromou zahradu. V pytlích, které se dopadem z výšky roztrhly a vysypaly, byly i dětské pleny. Takže … jen tak dál mladá a
perspektivní generace!!!
/Pozn. redakce: Jedná se jistě o závažnou věc, i tak již v budoucnu nebudeme moci zveřejnit nepodepsanou zprávu. /

Oprava
V článku od pí. Hausnerové „Řemesla v Čisté“ bylo opět chybně uvedeno jméno. Tentokrát místo kováře p. Krause bylo
uvedeno jméno Kransl. Ani tato chyba nebyla ze strany redakce zpravodaje, přesto se za ni čtenářům a pamětníkům
omlouváme.
/Pozn. redakce: Redakce je velmi vděčná za zasílané vzpomínky, korekce jmen a upřesňování údajů je spíše zajímavá práce
než vada./

Poslední leč
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OZVÁNKY

POSLEDNÍ LEČ, VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, VÁNOČNÍ TURNAJ,
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, DIVADLO, BOHOSLUŽBY

Česko zpívá koledy

Vánoční turnaj

Do redakce přinesla K. Lauberová

Vánoční zpívání
Zveme vás opět na Vánoční zpívání s dětmi do kostela sv. Václava
v Čisté 24.12. v 15 hodin. Betlémské světlo bude k dispozici.
Pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ Čistá a hosté

Vánoční divadlo
Divadelní soubor Tyl bude uvádět 24. 12. v 22h v kostele sv. Václava
další vánoční příběh.
/Nové www stránky spolku: dstyl-cista.webnode.cz/
DS Tyl Čistá, z.s.

Vánoční bohoslužby
Římskokatolická farnost ohlašuje následující bohoslužby: 24. 12., Kralovice 16:00h, vánoční mše svatá pro děti - 24. 12.,
Čistá 22:00h, vánoční divadlo s DS Tyl - 25. 12., Boží hod vánoční, Čistá 8:30h mše svatá
Daniel Váhala
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POLKOVÉ ZPRÁVY

Sdh

SDH, ČSZP, ČRS

„Hasičství zdar - požárům zmar!.“

Odborná příprava
Během tohoto období se jednotka několikrát sešla za účelem údržby techniky, agregátů a provedení kondičních jízd. Dále
proběhla teoretická příprava z několika témat, která byla zaměřena na prověřovací cvičení.
1)
Zásahová činnost
Jednotka v období od 21. 9. do 13. 11. 2016 zasahovala u jedné události.
Dne 6. 11. 2016 ve večerních hodinách jednotka zasahovala v katastru obce Drahouš. Jednalo se o spolupráci se složkami IZS
při pátrací akci po pohřešovaném muži v lesním prostoru lokality Svatý Hubert. Jednotky byly po příjezdu seznámeny se situací
a rozděleny do úseků. Během brífinku bylo PČR sděleno, že muže již našla. Tím byl zásah ukončen a jednotky se vrátily na
základny. Tímto bych rád poděkoval členům výjezdové jednotky, kteří se v téměř plném počtu zúčastnili výjezdu.

Taktické cvičení
Dne 30. 9. 2016 bylo provedeno prověřovací
cvičení v areálu mlýnu Čistá. Cvičení se zúčastnily
jednotky HZS Rakovník, JSDHO Hvozd a JSDHO
Čistá. Zde byl námětem cvičení požár v balírně.
Jednotka všechny zadané úkoly splnila bez
vážných problémů. Po cvičení se jednotky
seznámily s prostory mlýna, hlavně s novým
provozem tzv. žitným mlýnem.
Dne11.10.2016 bylo provedeno prověřovací cvičení v ústavu sociální péče Domov
Domino Zavidov. Tématem tohoto cvičení byl požár v ubytovací části tohoto ústavu a
vyhledání tří osob v zakouřeném prostoru. Rovněž se prověřovala evakuace objektu.
Prostory byly zakouřeny pomocí vyvíječe kouře. Jednotky zasahovaly v dýchací
technice. Tohoto cvičení se zúčastnily jednotky HZS Rakovník, JSDHO Čistá, JSDHO
Lubná a JSDHO Hvozd. Jednotka se poprvé seznámila s tímto objektem, který je dle
vedení požárního zásahu zcela specifický. Byla nacvičena spolupráce s duševně
postiženými klienty a seznámení se s prostory tohoto ústavu.

Více foto a videí naleznete na stránkách SDH: www.sdh-cista.cz
Za SDH Čistá Jan Rohr

Čszp
Zápis výborové schůze ČSZP Čistá konané dne 10.11.2016
1. Jubilanti:
29. 11. p. Uher
28. 12. pí. Vilímová oba ze Chříče - gratulaci předají pí. Bezstarostová a p. Vojtášek
8. 12. p. Krejza - gratulaci předá p. Radvanyi
2. Byl přijat nový člen Libor Špecián, Čistá
3. 17. 11. se uskuteční zájezd do bazénu v Berouně - odjezd v 8.30 hod, cena 100,-Kč členové, ostatní 130,-Kč
4. Od prosince začne korálkování pro děti i dospělé - výroba vánočních ozdob - 1. kurz bude 9. 12. od 14.00 hod
5. V říjnu proběhlo vysazování krokusů u obchodního domu
6. V prosinci budou uskutečněny předvánoční návštěvy s předáním dárků u pí. Petržílkové. p.Krejzy, p. Navrátila a u p.
Porscheho
7. 8. 12. bude vykonána návštěva v ústavu Domino v Zavidově, kde budou předány dárky
8. 27. 11. - 4. 12. pořádá náš spolek lázeňský pobyt ve Františkových Lázních. Zúčastní se 20 zájemců.
Anna Štillerová

Český rybářský svaz, místní organizace Čistá
Oznamujeme občanům, že také v letošním roce nemůžeme nabídnout na Váš stůl čisteckého vánočního kapra. Důvodem
jsou hospodářské škody z uplynulých let, které způsobily nedostatek kaprů v patřičné míře.
Český rybářský svaz také děkuje všem dárcům, dobrovolným pomocníkům a podporovatelům, a přeje všem obohacující
prožití vánočních svátků a též dobrý rok 2017.
Výbor MO

Zajímavosti z naší obce
Ve dnech 15. srpna – 1. září 1908 se v Kralovicích konala krajinská
jubilejní výstava v budově školy. Za školní budovou byl postaven
krytý pavilon, ve kterém byly umístěny stroje, vozy a váhy a také
OŠLO OD VÁS
v té době moderní sušárna na chmel. Ve školní budově byly v
přízemí expozice zemědělská a včelařská. Celkem v 11 velkých
ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE, KAPLIČKY
místnostech se nacházela dále jednotlivá řemesla se svými
výrobky: zámečník, kovář, knihař, sklář, keramik, křidličkář, cihlář,
hrnčíř, malíř, košíkář, lupenkář, cukrář, pekař, truhlář, čalouník a
sedlář, kolář, strojník, parketář, hodinář, tiskař, vlásenkář, řezbář, obuvník, krejčí a tkadlec. Také zde byly expozice výkresů a
rysů z keramické školy v Bechyni, výkresů žáků školy v Kralovicích a Pokračovací průmyslové školy v Kožlanech, v Kralovicích a
v Čisté. Této výstavy se zúčastnila i řada čisteckých občanů. Eduard Stanislav vystavil 10 lahví medoviny, Josef Mattes
medomed a dýmák, Moric Budecius cihlář, tašky na střechu, Jarolím Matas krejčí, kabát k nošení na obě strany, Josef
Gebouský krejčí, stejnokroj četnický, Jan Koutecký řezbář, vystavil Krista v hrobě a sochu v životní velikosti.
I. cenu stříbrná medaile obchodní a živnostenské komory obdržel Jarolím Matas, krejčí, Josef Mattes a Eduard Stanislav.
III. cenu stříbrná medaile obdržel Jan Koutecký, řezbář.
VII. cenu diplom uznání obdržela Pokračovací škola průmyslová v Čisté. Diplom také obdržel učitel této školy Alois Rác.

D

23. prosince 1911 začalo z nezjištěných příčin hořet v místnosti domku čp. 127. Toto stavení bylo od základu celé
dřevěné a byla obava, že by se mohl oheň rozšířit i na okolní stavení. Když se lidé k požáru seběhli, zjistilo se, že v místnosti
shořela celá postel, na které spávala Josefa Rusá. V místnosti bylo tolik kouře, že nebylo možno do místnosti vkročit a tak byla
vyražena okna a hořící postel uhašena. Majitelka domu pak byla nalezena na podlaze místnosti udušena kouřem. Soudní
pitvou provedenou dne 24. prosince MUDr. Šťáralem z Čisté a MUDr. E. Engelthalerem z Kralovic, bylo zjištěno, že zemřela
otravou kysličníkem uhelnatým. Spoluobyvatel domku Václav Korb 82 roků starý byl zatčen, neboť byl podezřelý ze spáchání
tohoto trestného činu.

Dne 26. února 1912 byl bývalý sládek Václav Korb, podezřelý z vraždy své hospodyně Josefy Rusé plzeňskou porotou
osvobozen. Byl však odsouzen pouze k tříměsíčnímu vězení, poněvadž padělal podpisy svědků na poslední vůli, kterou též
sám zhotovil.
Okrašlovací spolek v Čisté uskutečnil 9. března 1912 v místnostech hostince pana Vojtěcha Vajchra svou řádnou
valnou hromadu. Z přednesené zprávy bylo patrno, že spolek čítá 62 členů a je členem Svazu českých okrašlovacích spolků.
Od tohoto svazu spolek každoročně dostával od státních školek lesní sazenice a okrasné keře. Ze zprávy také bylo patrno, že
spolek svým nákladem dal srovnat návrší u kostela a farní budovy. Prostranství kolem kostela a silnice byla osázena kůlovitými
akáty a Vlachův vrch osázen lípami.
Spolek k podpoře chudé školní mládeže 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 Vajchra. Z Velké Chmelištné
a Zdeslavi chodily děti na polévku zvlášť a platil ji odbor Národní Jednoty Pošumavské na Královských Vinohradech. Celkem
bylo vydáno 2222 porcí za cenu 177 K 76 h.
Dne 20. března roku 1913 o druhé hodině noční, začalo hořet ve mlýně pana Antonína Kočky ve Strachovicích.
Následkem silného větru shořel mlýn, obydlí a hospodářské budovy a také veškeré zásoby. Mimo domácího lidu se k hašení
nedostavil nikdo, neboť oheň vypukl v noci a ze sousedních obcí následkem toho, že mlýn leží v údolí, nebyl oheň zpozorován.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/Pozn.: text není redakčně upravován/

Co by nám prozradily kapličky, kdyby uměly mluvit…
(pokračování)
Už jsem si říkala, zda se kapličky o něco ještě s námi podělí. Dlouho, dlouho jsem vyčkávala, lamentovala a pohrávala s
myšlenkou, že to snad bylo jejich první a poslední sdělení pro nás, o nás. A pak to přišlo… Když člověk nečeká, ale když
naslouchá krokům intuice a pokory, pak vše, po čem tolik toužíme, přijde. Samo od sebe, bez zbytečných slov, jen tak, jakoby
za odměnu, jakoby za nicnedělání, no ve skutečnosti za hlubokou oddanost a pokoru vůči životu samému.
Kaplička ve Zdeslavi se překvapivě hlásí o slovo jako první. Možná má výčitky svědomí, možná potřebuje dokázat, že čin je ten
nejlepší pomocník v případech, kdy se nám hroutí život. Zdeslavská kaplička v energiích muže dokáže naslouchat
kolemjdoucím. Přesně tak i mně. A hned mě nabídla, abych otevřela její dveře. Vystoupala jsem po strmých schodech jakoby
do nebe. Klika sklouzla lehce směrem dolů a dveře se otevřely. Člověk si říká, copak tam jenom bude, v takové stavbě, malé,
nízké, jiné než jsou ty ostatní běžné? Nebylo tam vůbec nic! Podivila jsem se tomu neuvěřitelnému obrazu, který byl vlastně
jen bílo-cihlový, protože bylo nově vymalováno a na podlaze byla položena cihlová dlažba. A pak mi to došlo. To jsou ty nové
začátky v elementu muže, který symbolizuje čin, konání, akci, postup směrem dál. Teď je konečně ten zlom, který nám dává
možnost postoupit na jinou kolej. Změnit život úplně naruby, pokud s tím původním nejsme spokojeni. Už zbývá jen pár
okamžiků pro to, abychom nabrali odvahu a postoupili dál. Vše tomu přeje. Prázdno v kapličce značí, že má za sebou veliký
úklid a prázdnota je teď tedy žádaná. Přišlo mi, že je to špatně, teď ale vím, že vše je v pořádku. Prázdno nám umožní přijmout
něco nové. Třeba právě to, po čem tak moc toužíme. Prázdno je vlastně dar, který ale musí být odhalen, že je darem, nikoliv
trestem. I to je kus poznání, které nám kaplička nyní předává. Míní, že i nic je hodně. Z hloubi srdce je prázdné nic největší dar
života, protože vše, co bude následovat, řídíme odteď jen my sami a jsme to my ti kapitáni lodě, kteří mají kormidlo v rukou
a vesele udávají směr. Proto promysleme naše následující kroky životem a něco si přejme, i zlom v podobě nového roku krásně
zapadá do vlny tohoto příběhu. Vlastně se tyto řádky napsali tak trochu sami. Chytili vlnu a pluli řekou papíru.
Ať nám nový rok přinese to, co si skutečně přejeme z hloubi našich srdcí a ať se nám všem daří!
Myslíte, že kapličky umí mluvit? Už jste zaslechli jejich dech? Zaslechli jste jejich slova? Možná nám něco říkají denně, možná
jsem jen popustila uzdu mé nezkrotné fantazii.
A tak jako minule: Pokračování příběhu příště… tedy, jestli prozradí něco víc…

Co by nám prozradily kapličky, kdyby uměly mluvit…
zdvořilá reakce
Vážená paní Radko Jurkovičová,

Radka Jurkovičová

jako jeden z redaktorů tohoto zpravodaje musím konstatovat, že příspěvky do zpravodaje od kohokoliv jsou vítané a dotvářejí
tvář našeho zpravodaje, za což jsme velice rádi. Stejně tak jsme rádi za Vaše příspěvky. Já osobně však musím říci, že z mého
pohledu je věc ohledně kapliček přeci jen trochu jednodušší. Obyvatelé malých vesnic uměli v minulosti žít v rytmu celého
roku. Měli v úctě svoji práci, svůj majetek a věděli, že člověk sám si nemůže vystačit. S vírou pak stavěli na polích kříže a na
návsi kapličky. Chtěli tak dát jasné znamení Boží přítomnosti a zároveň chtěli mít místo, kde by mohli s pokorou pokleknout a
pomodlit se. Devastace víry za komunismu v naší zemi byla opravdu obludná, protože ničila nejen lidskou víru, ale i místa a
znamení té víry. Obnova těchto památek pomáhá znamení víry navracet na svá místa. Obnova osobní víry a pokory je však
mnohem složitější a není na ní vypsána žádná dotace. Nevím, jestli může opravená kaplička inspirovat někoho k návratu k víře
v Boha, kéž by tomu však takto bylo.
Jen na okraj vyjadřuji poděkování obci za to, že se o tato znamení víry dobře stará. Stejně tak všem jednotlivcům, kteří na
takováto místa nezapomínají a starají se o ně.
Paní Jurkovičová, nevnímejte tento článek jako polemiku s tím, jak vidíte věc Vy. Napsal jsem jenom to, co říkají kapličky mně.
Daniel Váhala

Výpis usnesení
ze zasedání
Zastupitelstva obce Čistá č. 24, ze dne 27. října 2016

V

ÝPIS USNESENÍ

Návrh usnesení č. 287/16 :
ZO souhlasí s navrženým programem jednání a s jeho doplněním
o žádost p. S.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 287/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 288/16 :
ZO po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 288/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 289/16 :
ZO schvaluje podání žádosti na zpracování Územního plánu obce Čistá u MÚ Rakovník, odbor územního plánování.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 289/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 290/16 :
ZO schvaluje provedené vícepráce na budově ZŠ a MŠ ve výši 123.536,40 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu
dodatku ke smlouvě se zhotovitelem akce.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 290/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 291/16 :
ZO schvaluje pronájem části pozemku v k.ú. Čistá u Rakovníka podle původní evidence parc.č. 1313 a podle nové evidence
parc.č. 2465 za částku 3,- Kč/m2 p. S.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 291/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 292/16 :
ZO po projednání předběžně schvaluje prodej pozemku parc.č. 216 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za částku 100,- Kč/m2.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0 , Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 292/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 293/16 :
ZO po projednání schvaluje Římskokatolické farnosti Jesenice finanční příspěvek na opravu kaple sv. Anny ve výši 65.000,Kč a na kapli v Nové Vsi ve výši 70.000,- Kč.
Pro – 7 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, Mgr. Váhala, p. Tajbl, Ing. Vachata, p. Turek a p. Schuh, Proti – 3 p. Votroubek, p. Koky a
p. Rohr, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 293/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 294/16 :
ZO po projednání schvaluje mimořádný finanční příspěvek ve výši 21.000,- Kč Pěveckému souboru Václav na zakoupení
nových varhan.
Pro – 10 všemi hlasy,Proti – 0, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 294/16 BYLO SCHVÁLENO.

Inzerce
Prodám jídelní rozkládací stůl a šest židlí, zelené polstrování, stav
zachovalý. Cena 1.500,- Kč.
K. Coufalová.
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3. 12. 2016, 13:30h, KD Čistá - Dětská mikulášská
3. 12. 2016, 17h, Chříč - Adventní sobota – mše svatá v kostele, koncert skupiny VOSK, posezení ve sladovně
10. 12. 2016, 16h, kostel sv. Markéty ve Břežanech - Adventní koncert – Vivaldiho čtvero ročních období – Lucie
Sedláková Hůlová a ENSEMBLE LUCIS /v 15:30h bude z autobusové zastávky v Čisté odjíždět autobus/
10. 12. 2016, 17h, evangelický kostel v Kralovicích - Česká mše vánoční – soubor VÁCLAV
11. 12. 2016, 15h, KD Jesenice - Vánoční koncert – soubor KARMÍNA
14. 12. 2016, 18h u vánočního stromečku - Česko zpívá koledy
17. 12. 2016, 20h, Hostinec U Srdíčka Břežany - Poslední leč Mysliveckého spolku Javorna Čistá
24. 12. 2016, 15h, kostel sv. Václava v Čisté - Vánoční zpívání – pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ Čistá a hosté +
Betlémské světlo
24. 12. 2016, 22h, kostel sv. Václava v Čisté - Vánoční divadlo – DS Tyl Čistá
25. 12. 2016, 8:30h, kostel sv. Václava v Čisté – Mše svatá na Boží hod vánoční
26. 12. 2016, 17h, kostel sv. Václava v Čisté - Vánoční koncert – pěvecký soubor Václav

