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Vážení čtenáři,

Ú

v minulém čísle Čisteckého zpravodaje byly zveřejněny informace o novém
dotačním programu naší obce, který je výsledkem aplikace nové právní úpravy
v oblasti poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce. Po celý měsíc
VODNÍK
březen běžela zákonná lhůta, ve které měli všichni případní žadatelé možnost
seznámit se s novými dotačními pravidly a vypsanými dotačními programy,
popř. se mohli zúčastnit semináře o tom, na co lze žádat, jak žádat, na co
nezapomenout, případně co přiložit, aby žádost byla úspěšná. Od prvního dubna lze žádosti podávat s tím,
že lhůta pro podání žádostí končí v pondělí jedenáctého dubna. Veškeré informace naleznou žadatelé na
internetových stránkách obce (www.cista.cz), pomoc jim však budou připraveni poskytnout i pracovníci
obecního úřadu. Je přáním všech zastupitelů obce, kteří budou o žádostech s konečnou platností
rozhodovat, aby se sešly žádosti kvalitně vyplněné, odůvodněné a smysluplné. Jsem přesvědčen, že takové
přání mají i občané našich obcí včetně jednotlivých žadatelů.
PAVEL TINTĚRA
místostarosta obce

I

NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zdvořile žádáme občany, aby k obchodu Jednota
v Čisté chodili výhradně po chodníku, který je k tomu
určený, a nekrátili si cestu přes udržovaný zelený
trávník.
Stejně tak zatravněné veřejné prostranství v Čisté a
okolních obcích neslouží k parkování Vašich aut.
Děkujeme

VÝZVA
Zájemci o účast v Poradním orgánu ZO Čistá pro zpracování žádostí o dotace se mohou přihlásit osobně v
kanceláři OÚ nebo prostřednictvím jednotlivých zastupitelů a to nejpozději do 11. dubna 2016.

BABYBOX funkční
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém posledním zasedání o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení
BabyBoxu v rakovnické nemocnici. BabyBox již byl zprovozněn a je připraven naplnit svůj účel.

DRUŽEBNÍ NÁVŠTĚVA POLSKA
Obec Břežany ve spolupráci s SDH Hedčany a obcí
Čistá pořádají zájezd do polské obce Giecz (Hedeč).
Jedná se o navázání partnerství v souvislosti
s osídlováním naší oblasti Hedčany. Odjezd v pátek
10. dubna, návrat v neděli 12. dubna. Doprava na
místo a zpět je hrazena. Více informací na obecním
úřadu nebo u paní starostky.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
60 let
65 let
70 let

80 let

Fiala Jiří, Lhota
Stárková Zdeňka, Čistá
Vachata Jaroslav, Čistá
Vojtášek Emil, Čistá
Blechová Antonie, Čistá
Hofrajtrová Oldřiška, Zdeslav
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VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 17 ZE DNE 10. BŘEZNA 2016
Návrh usnesení č. 216/16: ZO souhlasí a schvaluje takto navržený program jednání.
Pro - 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 216/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 217/16: ZO po projednání návrhu výboru pro ŽP zamítá žádost pí. P. o úpravu velikosti pronajaté
části pozemků parc.č. 1309/1 a 1310 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
Pro – 11; Proti – 0; Zdržel se - 1 Mgr. Váhala; USNESENÍ č. 217/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 218/16: ZO po projednání souhlasí s prodloužením smlouvy na dodávku elektřiny s firmou
AmperMarket a.s. do 31. 12. 2016 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 218/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 219/16: ZO po projednání schvaluje ponechání hospodářského výsledku ve výši 95.151,84 Kč
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ s tím, že bude celý použit na fond obnovy majetku.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 219/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 220/16: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na zřízení BabyBoxu v Rakovníku ve výši 5.000,- Kč a
s uzavřením smlouvy na poskytnutí daru.
Pro – 11; Proti – 0; Zdržel se – 1 p. Turek; USNESENÍ č. 220/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 221/16: ZO zamítá žádost Mezinárodní policejní asociace na poskytnutí finančního příspěvku na
vydání brožury „Péťa potřebuje pomoc“.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 221/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 222/16: ZO po projednání souhlasí s podáním žádosti na MZe o poskytnutí dotace na opravu kapliček
v obcích Zdeslav, Nová Ves a Lhota.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 222/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 223/16: ZO po projednání souhlasí s koupí pozemku parc.č. 1144/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře
2
935 m za částku 10.000,- Kč od sl. V.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 223/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 224/16: ZO schvaluje použití probiotik v kanalizačním systému obce Čistá.
Pro – 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 224/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 225/16: ZO po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Daruma na prezentaci obce Čistá
na multimediálním panelu v Rakovníku.
Pro - 1 p. Votroubek; Proti - 7 p. Čebišová, Mgr. Tintěra, Mgr. Váhala, ing. Vachata, p. Tajbl, Koky, Schuh; Zdržel se - 4 p.
Pešek, Turek, Rohr, ing. Coufal; USNESENÍ č. 225/16 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 226/16: ZO po projednání souhlasí s podpisem Dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace na
pečovatelskou službu s OPS Nové Strašecí na rok 2016.
Pro - 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 226/16 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 227/16: ZO po projednání předběžně souhlasí se směnou pozemku parc.č. 12/4 za část pozemku
parc.č. 12/1 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka před domem čp. 29.
Pro - 12 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 227/16 BYLO SCHVÁLENO

Inzerce
Prodám rodinný dům 3+1 v Kožlanech, topení plyn, hospodářské budovy, dvůr.
K doptání na tel. 732 990 015
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KOPANÁ V ČISTÉ

Z

V NOVINÁCH KRALOVICKÝ OBZOR Z ROKU 1923 JE
ZPRÁVA, O FOTBALOVÉM UTKÁNÍ MEZI SPARTOU
KRALOVICE A SK ČISTÁ, VE KTERÉM ČISTÁ DNE 26.
SRPNA 1923 PROHRÁLA VYSOKÝM ROZDÍLEM 3:13.
JAK A KDY SE VLASTNĚ ZAČALA KOPANÁ V ČISTÉ
HRÁT?
V roce 1923 byl z popudu zubního technika Blažeje
Kubičky založen v Čisté Sportovní klub. Činnost
klubu se zaměřila hlavně na kopanou, která v té
době do Čech začala pronikat. Tato hra u mladých
našla mnoho příznivců, ale u většiny staršího
obyvatelstva byla pokládána za hru surovou, což
ostatně dokazovaly občas přeražené nohy hráčů,
ale i jiná zranění. V té době měl klub 40 členů.
Začalo se hrát na loukách, později na poli pod
Holubím vrchem, až konečně si od hospodářství č.
232 a hostince Za branou, najali vhodný pozemek,
který oplotili. Peníze si členové klubu získávali na
svou činnost různě. Tak například, dne 23. února
1924 uspořádal Sportovní klub v sále hostince
Karla Gebouského v Čisté, první věneček
Sportovního klubu.

HISTORIE

sportovním dni hostovalo družstvo Bohemians
Praha, které čistecký tým porazilo 5:0.
Dne 26. července 1931 byl pořádán v pořadí již
pátý tradiční sportovní den. Dopoledne bylo
věnováno lehké atletice a závodům na kole.
Odpoledne se konal průvod městem a odpoledne
byl sehrán přátelský zápas SK Rozdělov – SK Čistá s
výsledkem 3:0. Další sportovní den, který se konal
2. července 1933, se stal největší akcí, kterou
v tomto roce uspořádal Sportovní klub v Čisté.
V témže roce po vzoru Čisté a Plas z předchozích
let, vyhlásila Sparta Kralovice vlastní soutěž o
Frölichův pohár, který vyhrál tým místní vojenské
posádky. Soutěže se zúčastnil i SK Čistá. Na zápas
se Spartou Kralovice byl povolán rozhodčí
z Rakovníka, jinak zpravidla soudcoval člen
hrajícího týmu. V 25. minutě byl vyloučen Janda
z Čisté, který ani na výzvu kapitána i předsedy
klubu neopustil hřiště, a tak byl zápas za stavu 2:0
pro Spartu Kralovice předčasně ukončen.

Častým soupeřem Čisteckých byla hlavně Sparta
Kralovice a to i po roce 1931, kdy bylo otevřeno
v Kralovicích nové hřiště za kasárny, dále SK
Kožlany, SK Kaznějov, SK Plasy, SK Trnová, ale i
další kluby na Kralovicku a Rakovnicku jako Velká
Chmelištná, SK Senomaty, Český Lev Kolešovice, SK
Šanov, Sparta Lužná, SK Slavoj Chrášťany, SK Kryry
a další, hlavně z míst, kam se nechalo zajet vlakem.

V roce 1933 se objevuje první návrh na uspořádání
„místní ligy“ systémem „každý s každým doma i
venku“. V letech 1935 a 1936 se začala hrát vůbec
první „ligová“ soutěž, nazvaná Pohár Kralovicka.
Vedle Sparty Kralovice se jí dále zúčastnily týmy SK
Plasy, SK Čistá, SK Kožlany, SK Kočín a SK
Mladotice. Soutěž se hrála dvoukolově systémem
každý s každým. Celkovým vítězem Poháru
Kralovicka se stala Sparta Kralovice.

V roce 1928 se vážně začalo uvažovat o zřízení
svého vlastního hřiště. Poněvadž však klub
nedisponoval dostatečným kapitálem k zakoupení
potřebného pozemku, obrátili se členové na
příznivce sportu a také rodáky, Čechoameričany, a
prosili je o sebemenší dar, kterým by podpořili
zdravou sportovní výchovu naší mládeže.

V roce 1936-1937 prochází Sportovní klub v Čisté
krizí a v listopadu 1937 se jeho členové rozešli.
Hlavním důvodem byl nedostatek nových členů a
dorostenců. Hradbu kolem svého hřiště prodali
členové klubu v dražbě za 500 Kč, tímto splatili
dluhy a hřiště propustili z nájmu. Sportovní úbory
si ponechali jednotliví hráči a míč byl již
k nepotřebě. Jiný majetek klub neměl a tak se
snadno rozešel.

V neděli 28.září 1930 uspořádal Sportovní klub
sportovní den. Dopoledne se konaly závody v lehké
atletice a odpoledne fotbalová utkání. Z iniciativy
Sportovního klubu Čistá byla v tomto dni
uspořádána první fotbalová soutěž na Kralovicku.
Vítězi této soutěže, kterým se stal SK Plasy, věnoval
Sportovní klub Čistá pohár. Jediným, kdo pohár
nemohl získat, byl vyzyvatel, tedy SK Čistá. Ten se
zřejmě také postaral, o první návštěvu velkého
pražského klubu na Kralovicku, když zde na

V roce 1939 však SK Čistá znovu rozvijí svou
činnost, a to zejména častými zápasy v kopané.
Dne 23. července byl uspořádán turnaj v kopané,
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kterého se zúčastnila nejen družstva z nejbližšího
okolí, ale i z Plzně a Loun. Turnaj byl uspořádán
pod záštitou městské rady a měl klidný a napínavý
průběh.

bylo ohrazeno. Klub měl v té době nejen hřiště na
kopanou, dráhu na běh a místo na odbíjenou, ale i
pěkné hřiště pro mládež s houpačkami, trávníky,
pískovištěm a besídkou.

Nejdůležitější událostí tohoto roku bylo vytvoření
kralovického okrsku v rámci Západočeské fotbalové
župy. V Kralovicích se sešli zástupci klubů již v župě
organizovaných, tak i neorganizovaných (Čistá,
Kožlany, Plasy, Mladotice, Manětín a Mrtník). Po
diskusi všichni zúčastnění souhlasili s vytvořením
kralovického okrsku, kluby neorganizované se
vstupem do župy a uspořádáním mistrovství
okrsku, jehož vítěz by postoupil do III. třídy
mistrovství Západočeské župy. Ovšem ne vše šlo
tak, jak bylo naplánováno a okrskové mistrovství se
nakonec začalo hrát až od roku 1940 a ne všechny
kluby se jej zúčastnily. SK Čistá se soutěže
systémem podzim-jaro zúčastnil.

V tomto roce vyhrál soutěž SK Kaznějov, který
suvereně vyhrál i III.třídu a postoupil do vyšší
soutěže, následovala Sparta Kralovice, SK Trnová,
SK Čistá, SK Plasy, SS Manětín a Olympie Kožlany.
V sezoně 1941/1942 se mistrovství kralovického
okrsku zúčastnilo pouze pět týmů. Hned v prvním
zápase Sparta Kralovice, která prohrála s SK Čistá,
podala protest, kvůli nastoupení neregistrovaného
hráče na straně soupeře. V sezoně 1942/1943
pokračovalo mistrovství kralovického okrsku kde
mezi 12 týmy hrál i SK Čistá.
A to je tak asi vše o začátcích kopané u nás v Čisté.
Z pramenů: Městečko Čistá a okolí, Kralovický
obzor a Vlastivědný sborník, připravil kronikář

V roce 1941 je práce Sportovního klubu Čistá
hodnocena velmi kladně. Vlastní prací členů bylo
postaveno desetitisícovým nákladem hřiště, které

Jaroslav Sklenář

CO SE U NÁS PSALO
VĚDĚLI JSTE, JAK DLOUHO MÁME V ČISTÉ KNIHOVNU? ZNÁTE PŘÍBĚH O TOM, JAK SE DO TRUKSOVIC MLÝNA
DOSTALO CEMBALO? O TOM VŠEM A JEŠTĚ O MNOHÉM DALŠÍM PSAL ČISTECKÝ ZPRAVODAJ NA PRO
MĚSÍCE BŘEZEN A DUBEN ROKU 1984.
Březnové číslo zpravodaje u příležitosti měsíce knihy připomnělo založení a historii knihovny v Čisté. Založena
byla v roce1861 a tehdy měla 123 svazků českých a několik německých knih. V roce 1983 již měla 6.273
svazků knih a počet čtenářských návštěv dosáhl čísla 2 641, z toho 1 984 dospělých a 657 mládeže.
Březnové číslo dále přineslo informaci o průběhu školení občanů v civilní obraně, což bylo považováno za
jeden z důležitých úkolů národního výboru. Současně s tím proběhlo školení vojensko-politického téma
„Varšavská smlouva – záštita socialismu a míru“, které navázalo na praktické školení na téma „Jaderné
zbraně“.
Březnové číslo také shrnulo výsledky plenárního
zasedání MNV Čistá, informovalo o ocenění
některých osob, nastíněny byly
plány v několika oblastech na rok
1984 a v závěru předseda MNV
upozornil, že je třeba, aby si
obyvatelé před svými domy
upravili prostranství po výkopu
vodovodu.

americký barevný film ÚTĚK Z ALKATRAZU nebo
sovětský katastrofický film RYCHLÍK 34. V březnu se
také uskutečnil masopustní rej
včetně velkého maškarního
bálu, oslavy MDŽ, DS Tyl sehrál
hru Kolébka a ve zdeslavském
kulturním
domě
proběhla
Josefská taneční zábava.
Závěr zpravodaje je věnován
článku
Jaroslava
Janaty
s názvem „Jak se dostalo
cembalo do Truksovic mlýna“. V první části článku

V březnu
1984
uvedla
KINOKAVÁRNA mimo jiné nový
český barevný film KDYŽ ROZVOD, TAK ROZVOD,
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je nabídnuta verze, o které psal před rokem 1977
redaktor Mladé fronty Ondřej Neff do přílohy
Víkend. V té době bylo zjištěno, že ve mlýně se na
půdě nachází hudební nástroj, který by mohl být
cembalem, navíc renesančním. Jak se tam dostalo,
se nepodařilo věrohodně doložit, postupně však
byly zjišťovány zajímavé skutečnosti. Nejprve byl
objeven štítek, který datoval vznik nástroje do roku
1703. Později byl objeven další štítek, tentokrát
slonovinový, který datoval vznik nástroje do roku

1696. Později se ukázalo, že původní cembalo
někdo přestavěl na jednoduchý kladívkový klavír,
jehož vznik je datován do roku 1726. Na závěr pak
Ondřej Neff konstatuje, že se mohlo jednat o první
dochovaný klavír v českých zemích, pokud to nebyl
vůbec první klavír, postavený v naší zemi. Tolik
první díl, který přinutil Jaroslava Janatu převzít roli
detektiva a pátrat dál po stopě „mlýnského“
cembala.

Dubnové číslo zpravodaje ve svém úvodu připomnělo 35. výročí založení pionýrské organizace
v Československu, jejímž cílem bylo vychovat budovatele socialismu. V ZŠ Čistá bylo z celkového počtu 186
žáků v PO organizováno celých 183, z toho bylo 107 žáků pionýry a 76 žáků jiskřičkami.
Místní výbor ČSPO (Československého svazu požární ochrany) uzavřel v dubnu na počest 120. Výročí vzniku
dobrovolné požární ochrany socialistický závazek, v němž se zavázal k odpracování 248 hodin při údržbě
požární techniky, 300 hodin při plnění volebního programu, 210 hodin v investiční a neinvestiční výstavbě a
300 hodin v zemědělské pomoci. Dále se zavázal odevzdat 1 100 kg sena a 2 700 kg železa.
MNV v Čisté upozornil na zákaz vypalování trávy při jarním úklidu pod pokutou až 500,- Kčs.
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal pro patnáctileté občany obce slavnostní předání občanských
průkazů. Předány byly dvaceti dospívajícím chlapcům a děvčatům.
V dubnu 1984 uvedla KINOKAVÁRNA mimo jiné
český barevný film PRINC A VEČERNICE, nový film
v koprodukce ČSSR a Rakouska ŠÍLENÝ KANKÁN
nebo sovětský barevný film ACH TO MLÁDÍ.
V dubnu se také uskutečnilo pět plenárních
zasedání nebo členských schůzí, jedna beseda,
jedno školení řidičů, Velikonoční zábava a diskotéka
s Kampanusem.

zahaleno rouško tajemství i nadále. Je velmi
pravděpodobné, že v roce 1703 byl nástroj
upravován jakýmsi Walterem (dokládá nalezený
štítek), ovšem je zde kostěný štítek s letopočtem
1696, který uvádí pouze monogram H.N. Byl-li však
tento neznámý H.N. hledaným stavitelem, proč se
Walter podepsal v roce 1703 pod jeho dílo? Do
mlýna se pak upravený nástroj (původně cembalo
neznámého původu) dostal postupně tak, že
nejprve byl převezen na zámek ve Chříči, kam se po
smrti svého manžela Václava Josefa Lažanského
přestěhovala vdova Marie Gabriela. Ve své poslední
vůli odkázala majetek dědicům, kteří však nebyli
schopni zaplatit všechny dluhy na panství váznoucí
a tak se chříčské panství Lažanských dostalo „na
buben“. Majetek přišel do dražby a až v roce 1758
jej koupil pan otec Valenta z Čisté. Tím se cembaloklavír dostalo do čisteckého mlýna, kde bylo až do
roku 1977, kdy zemřela poslední mlynářka na
tomto mlýně, a překážející nástroj byl přesunut na
hambálky, kde se stal hnízdištěm holubů a
rejdištěm myší do doby, než si jej odvezl nový
majitel.

Dubnové číslo obsahovalo také sportovní zprávy –
rozpis zápasů v kopané, pozvánku na turnaj
v kopané o zemědělský pohár a informace
šachového oddílu. Prohrou v Roztokách a
Křivoklátě ztratili čistečtí naději vyhrát okresní
přebor.
Závěr dubnového čísla zpravodaje je věnován
dokončení článku Jaroslava Janaty o hledání
okolností, za kterých se dostalo do Truksovic mlýna
tajemné cembalo. Jak píše Jaroslav Janata,
původně bylo zakoupeno do zámku v Manětíně,
kde bylo roku 1726 přestavěno na klavír. Kdo však
byl stavitelem původního cembala, zůstalo

Připravil
PAVEL TINTĚRA ml.
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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
Obec Čistá
pořádá zájezd na komedii
do divadla Radka Brzobohatého

SODOMA GOMORA
(odpolední představení)

„Každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán“
Hrají: Ernesto Čekan, Hana Gregorová/Vanda Karolyi,
Miroslav Hrabě/Vojtěch Hájek …
Kdy: sobota 7. května 2016 - od 15:00 hodin; Cena: 360,- Kč (vstupenka a doprava); Odjezd: 12:45 hodin
z autobusové zastávky
Závazné přihlášky u pí. Valigurčinové, tel. 313 549 454

Inzerce
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách. Stáří 14
– 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
24. dubna, 22. května a 26. června
2016 Čistá – hostinec u Šimků –
14.45 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.
601576270,
606550204,
728605840

Už jsou zase tady! A kdo? No přece

ČARODĚJNICE
A kdy? V sobotu 30. dubna 2016 od 17.00.
A kde? Budou všude okolo, ale Poletucha Pepáková přiletí
tradičně na Holubí vrch.
A proč? Protože je tam pěkná příroda a zajímavý terén na hraní.
A co vzít s sebou? Náležitý čarodějnický převlek, buřty, třeba
podložku na sezení a chuť na hraní a zpívání.
A co na závěr? Přileťte se všemi rodiči i prarodiči a s ostatními
příbuznými i dospěláci bez dětí, ať je veselo.
Poletucha Pepáková a Hejkal Lesní

SDH ČISTÁ

S

Snazší je požáry zakládat, než vdechovat jejich dým.

POLKOVÉ ZPRÁVY

Dne 2.3. 2016 proběhl první kontrolní den u dodavatele nového
zásahového vozidla CAS 30 T – 815/7 4x4. Návštěva byla
provedena ve výrobním závodě THT Polička, kde byly upřesněny
požadavky ze strany SDH a dovoz materiálu na montáž. Dále
proběhla kontrola prací na našem novém vozidle.
Při zpáteční cestě byla uskutečněna návštěva naší družební obce Čisté u Litomyšle.
Zde jsme se setkali s hasiči a starostou obce. Po ukázce nového kulturního domu a
hasičárny byla delegace pozvána na společný oběd. Návštěva byla krátká, ale o to
více vřelá. Kontroly a návštěvy se zúčastnila starostka obce Blanka Čebišová, Tomáš
Vopata a Miloslav Svatoš . Níže foto podvozku našeho vozidla.
[6]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Odborná příprava
Dne 12.3.2016 proběhlo na stanici HZS Rakovník
zaškolení strojníků k ovládání CAS-30 T- 815/7.
Dále dne 13.3.2016 od 13:00 – 16:00 proběhla
na hasičské zbrojnici zkouška techniky , ošetření
a doplnění výstroje. Rovněž proběhlo školení na
používání nového přetlakového ventilátoru a
taktiky přetlakové ventilace.

Zásahová činnost
V období 23.2.2016 – 19.3.2016
jednotka zasahovala u dvou událostí.
Dne 9.3.2016 jednotka vyjela na
žádost KOIS k požáru odpadu do
obce Zhoř s vozidly CAS - 25 RTHP a
DA AVIA. Jednotka se na místo
dostavila jako první. Po příjezdu bylo
průzkumem zjištěno, že prohořívá
domovní odpad navezený do
rozpadlého zemědělského stavení o
rozloze cca 2x3 metry. Jednotka na
likvidaci nasadila 1x D proud z CAS 25 RTHP a při hašení prováděla rozebírání odpadu pomocí kopáče.
Dne 10.3.2016 byla jednotka KOIS vyslána k likvidaci olejové skvrny v obci Čistá. Po provedení průzkumu
bylo zjištěno, že na silnici č. 229 vedoucí přes obec Čistá je vyteklý pruh oleje v délce cca 500 metrů.
Původcem byl odstavený kombajn E 524 na návsi, u kterého se nikdo nenacházel. Jednotka začala provádět
posyp uniklé látky sorbentem Absodan a pomocí sorbentu byl proveden konečný úklid vozovky i odstavné
plochy od uniklého oleje.

Příspěvek
Tímto vás chceme požádat a dobrovolný příspěvek na dovybavení nového hasičského zásahového vozidla
CAS 30 T – 815/7 4x4, na které můžete přispět bankovním převodem/elektronicky na náš účet, nebo osobně
a to pokladní pí. Jarošové. A to až do konce DUBNA 2016.
Příspěvěk bude použit na dovybavení zásahového vozidla, a to těmito komponenty:
rám naviáku, naviák, stavoznak vody na bok automobilu, dýchací přístroje, tablet, autokamera, nárazníkový
monitor ovládaný dálkově z kabiny řidiče (přední proudnice).
Název účtu: Sbor dobrovolných hasičů ČISTÁ
Číslo účtu: 163960989/0300
Pí. Věra Jarošová, Čistá, tel. 737 881 492
Předem děkujeme za každý finanční dar či příspěvek.
Za SDH Čistá Jan Rohr
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SZP ČISTÁ
Zápis výborové schůze SZP Čistá dne 3.3.2016
1. Nová členka p. Benešová Jana – Dřevec
2. Jubilanti: p. Šmídová Marie – Rakovník – gratulace bude zaslána
p. Petržílková Jaroslava – Čistá – gratulaci předají p. Bezsrarostová a Štillerová
p.Piskačová – Lhota
p. Švarcová Bohuslava – Čistá – gratulaci předají p. Bezstarostová a Štillerová
3. Inventuru majetku SZP provede p. Henzlová a p. Králová
4. Zájezd do Biskoupek na vepřové hody se uskuteční 18. 3. 2016, odjezd v 16.30 hod., cena 130,- Kč
členové, 160,- Kč ostatní + 200,- Kč na jídlo
5. Akce SZP Rakovník:
7.3.
výroba velikonočních dekorací – platí se použitý materiál
15.3. divadlo J. K. Tyla – představení Hello Dolly - odjezd v 17.00 hod z autobusového nádraží
v Rakovníku – cena 560,- Kč
23.3. přednáška – Co by senioři měli vědět o lécích – začátek v 10.00 hod v zasedací místnosti
10.5. zájezd do Mariánských Lázní - cena 530,- Kč
6. 24.3. – velikonoční návštěva v Domově Domino v Zavidově
7. Seznámení s dotačním programem obce Čistá
8. Byl přijat sponzorský dar od firmy VATRA BOHEMIA v Kralovicích
9. Příprava zájezdu na zámecký statek Býkov a Zruč u Plzně – vojenská technika. Termín bude upřesněn.
10. Informace o stavu financí
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČISTÁ
Tyršova 127, 270 34 Čistá

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
se koná ve středu 20.dubna 2016 od 10.00 do 11.30 hod a od 14.30. do 16.00 hodin
v přízemí budovy v mateřské škole. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a vyplněnou žádost, kterou si
zájemci vyzvednou předem v MŠ.
Kontakt: 313 549 428, 736 752 155

KULTURNÍ PŘEHLED
2.4. 14:00h, VÍTÁME JARO S HUDEBKOU, jarní oživlá prohlídka Mariánská Týnice; 2.4. 20:00h, DR. JOHAN
FAUST (divadlo) – DS Tyl Čistá, Divadlo Horní Bříza; 5.4. 17:00h, PŘEDNÁŠKA JAN DRDA, Muzeum Jesenice,
Dr. V. Kubová; 8.4. 19:00h, PŘEDNÁŠKA JAN DRDA, Kulturní dům Kozojedy, Dr. V. Kubová; 9.4. 14:00h,
SETKÁNÍ S LIDOVOU PÍSNIČKOU, KD Senomaty, Malá muzika Nauše Pepíka; 18.4. 19:00h, ZELŇAČKA
(divadlo), LD Kralovice; 20.4. 19:00h, LOBKOWICZ TRIO, Muzeum Mariánská Týnice; 30.4. 17:00h,
ČARODĚJNICE, Holubí Vrch Čistá
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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