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Poplatek za odpady

Zájezd do divadla U hasičů

Retroreflexní prvky

Připomínáme trvale hlášeným
občanům, že splatnost poplatku za
likvidaci komunálního odpadu na
rok 2018 uplynula dne 31. ledna
2018. Pokud nebudou mít poplatek
uhrazen do konce dubna 2018,
bude jim jedenkrát navýšen
platebním výměrem.

Ještě je několik volných vstupenek
na pátek 20. dubna do divadla U
hasičů na komedii Kšanda. Cena
vstupenky i s dopravou činí 410,Kč. Informace u pí. Valigurčinové,
tel. 313 549 454.

Obec nainstaluje na Nám.
Václavském zásobník s reflexními
prvky a pokud budete mít zájem,
můžete si ze zásobníku zdarma
odebrat samolepící reflexní prvek
se znakem obce Čistá, který je
možný upevnit na kolo, batoh,
bundu apod. Jedná se o reklamní
předmět obce Čistá určený pro
návštěvníky obce i pro místní
občany, proto prosíme, abyste
zásobník neničili a vzali si pouze
takový počet reflexních prvků, který
využijete. Děkujeme.

Nové ordinační hodiny praktické lékařky MUDr. Jenšovské v Čisté
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
PÁTEK

ordinace zrušena
7,30 – 12,30
12,30 – 14,00 pouze na obj. (tel. 737526622, 739990048)
7,30 – 10,30
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Poděkování

ÚDOLÍM JAVORNICE
Zatrhněte si ve svém kalendáři
V sobotu 12. května 2018 se koná další pochod Údolím Javornice - dolní
tok. Podrobnosti příště
Kateřina Coufalová

J

Rádi bychom tímto veřejně
poděkovali všem, kdo se
profesionálně i dobrovolně
podíleli na hledání paní Marty
Vopatové.
Rodina Vopatova

ARO 1945
Opis záznamu z naší obce Čistá, který se mi podařilo zachránit od zničení

3. dubna 1945
Na tento den žádný z nás
nezapomene, neboť jsme zažily
nálet hloubkových letců. Každý
den létala přes Čistou, anglická a
americká letadla, každý se na ně
bez obav díval, ale dnes to
každého z nás přece velmi
změnilo. Odpoledne o půl páté
jsme náhle slyšeli letadla, která
létla velmi nízko. Vyběhli jsme
ven z kanceláře, lidi ze mlýna
také a tu jsme viděli, jak krouží
nad mlýnem a když jsme slyšeli,
jak střílí, nikomu nebylo do
smíchu. Tu již lidé říkali, že hoří
hospodářské družstvo. Rychle
jsem běžela se podívat
s ostatními k ohni a pomoci tam.
Na náměstí jsme se však
dozvěděli, že to není družstvo,
nýbrž stodola strejdy Francka.
Když jsme tam doběhli, byla celá
stodola v plamenech. Nedalo se
zachránit vůbec nic. Strejda tam
měl uloženo úplně vše, obilí,
řezačku, elektrický motor, slámu,
krmení a hospodářské nářadí. Na
nádraží hořely dva vagony a
kolejnice byly hodně rozstřílené.
Jednu paní ze Zdeslavi a její
dceru to poranilo. Pan Kulovaný,

který byl také na nádraží, utíkal
tam odtud, ale kulka ho zasáhla
do nohy, takže to prý má velmi
nebezpečné. Mimo to vyhořely
ještě dvě stodoly, a sice u
Zábranských a potom vedle nich
jak bydlí nyní Libkovic. Věra
chtěla opět jet vlakem do
Berouna, ale nejela nikam a tak
pojede až zítra ráno. Strejdovi
Vénovi rozstříleli mezi
Kralovicemi a Hadačkou auto.
Jemu ani závozníku se nic
nestalo.
16. dubna 1945
Dnes zanechali hloubkoví letci
po sobě v Čisté opět pěknou
památku. Večer jsem měla
s dětmi cvičení. Tu však slyšíme
hukot letadel. Ani jsme si jich
valně nevšímaly, neboť létají
přes Čistou pořád. Letadla však
kroužila nad Čistou a létala stále
níž. Běžely jsme se schovat do
sokolovny. Tu již slyšíme, jak
střílí. Rozstříleli auto ze mlýna,
které se postavilo před náš dům.
Také náš dům zasáhlo 26 ran. Po
některých jsou dosti velké díry.
Jedna prolítla roletou do krámu a
rozbilo se sklo ve výkladní skříni.
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Musíme však říci ještě: Bohu dík,
že to tak dopadlo, že se nám
žádnému nic nestalo. U hostince
Za branou zabili hloubkový letci
dva koně. Kočímu se nic nestalo,
poněvadž skočil ještě včas do
strouhy.
17. dubna 1945
Dnes dopoledne byl velký nálet
na Beroun, Kladno a Plzeň. Přes
Čistou letělo asi 300
bombardovacích letadel. Věra
byla v Berouně a tak jsme měli o
ní velký strach. Ona však
večerním vlakem přijela. Říkala,
že v Berouně napadli hloubkoví
letci dopoledne 7 lokomotiv a
odpoledne shazovali metrákové
bomby na nádraží, na továrnu
Siemens a potom ještě shořelo
několik domů. V Kladně bylo
také poškozeno nádraží.
5. května 1945
Dnes ráno se mi ani valně
nechtělo do práce, neboť se
říkalo, že je konec války.
V kanceláři jsme nic nedělali. Pan
ředitel Hössler se připravoval,
aby odjel s autem
pravděpodobně někam do Sudet.
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Myslí si, že tam bude v bezpečí.
Ráno asi o osmé hodině přišlo
plno kluků a ptali se, zda jsou ve
mlýně nějaké obrazy Adolfa
Hitlera. Ihned jsme jim je dali.
V kanceláři visel jeden a vedle
v místnosti byl také jeden obraz.
My jsme je ráno sundali a dali na
stůl. Kluci je rozbili, roztrhali a
pošlapali. Hössler jim řekl, že má
v bytě také jeden obraz, aby šli
s ním. Kluci tam však někde
viděli revolver tak ho sebrali a
utekli s ním. Všechny firemní
německé nápisy strhali. Potom
se Hössler sám bál jet a tak s ním
jel p.Šajner přes Čistou, neboť si
myslel, že by ho Češi mohli
zastřelit. Já jsem asi o půl desáté
šla z kanceláře a už jsem se tam
nevrátila. Kája tam byl asi do 11
hodin.

V

9. května 1945
Dnes odpoledne projíždí Čistou
vlak s ruskými zajatci. Byla jsem
s děvčaty na nádraží a nesly jsme
od Bendlů salám a chléb. Lidé
jim dávali na nádraží pečivo a
kávu. Když zajatci mluvili, tak
jsme jim něco rozuměli velmi
dobře, něco však vůbec ne.
Odpoledne jsme se děvčata
domluvily a šest děvčat si vzalo
na sebe dorostenecké kroje. Byly
to: Zdena H.,Lída Š., Máňa S.,
Zorka M., Lída a já. V Čisté byli
francouzští zajatci, kteří odjížděli
a ze Sudet sem přijeli belgičtí
zajatci. Lidé jim nosili
občerstvení a jídlo. Od
belgických zajatců dostala každá
z nás fotografii i s věnováním.
Také nás s nimi několikráte
fotografovali. Odpoledne

odjížděli belgičtí a francouzští
zajatci do Plzně a my jsme s nimi
jely do Kralovic. V Kožlanech
mají pěkně ozdobený dům pana
prezidenta Dr. Edvarda Beneše.
Na domě mají opět pamětní
desku a potom pod ní je velký
obraz a přes silnici u tohoto
domu je celá klestová brána, na
které jsou vlajky
Československá, Ruská, Anglická
a Americká. Zajatci zůstali před
tímto domem stát a všichni se
postavili do pozoru. Z Kralovic
jsme se svezly v četnickém autu
s americkou vlajkou do Kožlan,
kousek jsme šly pěšky a pak nás
svezlo nákladní auto do Čisté.

Jaroslav Sklenář
kronikář

Ať si dotyčný „milovník zvířat“ laskavě uvědomí, že tím
porušuje Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání. Konkrétně se jedná o
trestný čin nazývaný zoosadismus. Kolik zvířátek zde
ještě bude umírat tímto hrozným sadistickým
způsobem? A otrávilo někdy nějaké zvíře člověka.
Zabilo a okradlo o peníze někdy nějaké zvíře – zvíře
nebo člověka? Zvířata se řídí zákony přírody. Některým
lidem vadí i vyměšování zvířat na jejich pozemku. To je
ovšem přirozený pud veškerých živých tvorů i nás lidí!

ážení občané Čisté,

chtěla jsem vás tímto požádat o spolupráci
v nepříjemné záležitosti. V naší vesničce se pohybuje
jistý člověk, který se zřejmě rozhodl vyhubit všechna
místní zvířátka. Používá k tomu prudký jed, po kterém
pak zvíře nesmírně trpí. Bohužel otrávil i našeho
milovaného černobílého kocourka Pupíčka, kterého
jsme měli 8 let. Stalo se tak v sobotu 17. února. Ve 14.00
hodin šel někam ven a byl úplně v pořádku. Ovšem
hororových 15 minut začalo ve 14.45 hodin – třásl se,
padal na zem a zase se zvedal a v 15.00 hodin zemřel.
Poté jsme volali Policii ČR.

My lidé jsme přece lepší a něco více než zvířata !!!
„Vytvořit pouta?“ „ Ovšem.“ řekla liška. „Ty jsi zatím pro
mne jen malý chlapec podobný statisícům jiných
malých chlapců. Nepotřebuji tě a ty mě také
nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liška podobná
statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme
potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na
světě a já zase pro tebe jedinou na světě …“ „
Malý princ“ Antoine de Saint-Exupéry

Prosím tedy ty z vás, kterým tímto způsobem také
zemřelo zvířátko o následující: napište mi – kdy vaše
zvíře zemřelo (přesné datum), jestli to byl pejsek nebo
kočička, jak dlouho umíralo, a dopis dejte k nám do
kaslíku na adresu: Petra Amlerová, Komenského 87,
Čistá. Ráda bych věděla i v jaké lokalitě zvíře zemřelo.
Tak pokud se nebojíte, napište i svou adresu. Kdo
nechce, nemusí uvádět ani své jméno a ani adresu.

Petra Amlerová
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Inzerce

Základní škola a Mateřská škola Čistá
pořádá

v pátek 6. dubna 2018
Srdečně zveme všechny zájemce k prohlídce naší školy i k nahlédnutí do výuky.
Od 8:00 do 13:30 hodin máte příležitost nahlédnout do kterékoliv z vyučovacích hodin a prohlédnout si
prostory naší školy. Žáci devátého ročníku Vás po škole provedou, vyhledají Vám hodinu, kterou byste si přáli
navštívit, a rádi zodpovědí Vaše otázky.
V odpoledních hodinách od 13:30 do 16:00 hodin je škola zcela otevřena k nahlédnutí. Během této doby Vám
poskytneme informace, které Vás budou zajímat.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů a žáků školy

www.zsmscista.cz

Facebook: ZŠ a MŠ Čistá

Inzerce

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Arakauna . Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.
Prodej: 2. května a 6. června 2018
Čistá – u hostince U Šimků - 14.45 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601 576 270, 728 605 840
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PROČ ZVOLIT NAŠI ŠKOLU A ČÍM SE ODLIŠUJEME OD JINÝCH?

Nabízíme srdečnou
otevřenost
školy vůči rodičům.
Spolupráci s rodiči.

Podporujeme
zájem
vzdělávat se.

Máme
kvalifikované
a
kamarádské
učitelské
osobnosti.

Využíváme
moderní,
atraktivní a
kreativní výuku

Zajišťujeme
příjemnou a
Disponujeme

pohodovou

moderní didaktickou

atmosféru

technikou.

studia.

Poskytujeme širokou
nabídku volnočasových
aktivit – z d a r m a.

Základní škola a Mateřská škola Čistá
Tyršova 127, 270 34 Čistá

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
pro školní rok 2018/2019

se koná ve středu 18. dubna 2018 od 13.30 do 16.00 hod ve školní budově, v učebně 1. třídy
Týká se dětí narozených do 31.8.2012. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte, žádost a dotazník pro rodiče.
Tiskopisy obdržíte v kanceláři ředitelky školy nebo v mateřské škole.
A proč právě k nám?
Jsme malá škola rodinného typu se zkušeným týmem pedagogů. Nízký počet žáků ve třídách zajišťuje individuální
přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme moderní vybavení, tělocvičnu a venkovní hřiště, dvě
oddělení školní družiny. Školní jídelna je součástí budovy s výbornou kuchyní (dopolední přesnídávky a obědy,
pitný režim). Nabízíme širokou škálu bezplatných zájmových kroužků a další aktivity.
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy
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Základní škola a Mateřská škola Čistá
Tyršova 127, 270 34 Čistá

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2018/2019

se koná ve středu 2. května 2018 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, doklad o místě trvalého pobytu a vyplněnou žádost, kterou si zájemci
vyzvednou předem v MŠ.
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 39 ZE DNE 1. BŘEZNA 2018
Návrh usnesení č. 477/18: ZO schvaluje navržený program jednání, doplněný o bod č.12.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 477/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 478/18: ZO po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu
pro LHC s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029 s firmou Plzeňský lesprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, 32600 Plzeň za částku
440,- Kč/ha lesní půdy bez DPH, dle předloženého návrhu.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 478/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 479/18: ZO po projednání schvaluje zhotovitelem akce „Místo pasivního odpočinku v obci Lhota“ firmu
Drops Group, a.s., Oráčovská 416, 27033 Jesenice za nabídkovou cenu 257.224,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 479/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 480/18: ZO po projednání schvaluje zhotovitelem akce „Oprava hasičské zbrojnice v obci Čistá“ firmu
Drops Group, a.s., Oráčovská 416, 27033 Jesenice za nabídkovou cenu 877.572,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy o dílo.
Pro – 9; Proti – 0; Zdržel se - 1 p. Turek
USNESENÍ č. 480/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 481/18: ZO projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo
obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech, připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým
snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Pro –7; Proti – 0; Zdržel se – 3 Mgr. Tintěra, Mgr. Váhala, p. Turek
USNESENÍ č. 481/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 482/18: ZO po projednání souhlasí s podpisem Dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytnutí dotace na
pečovatelskou službu s OPS Nové Strašecí ve výši 99.000,- Kč na rok 2018.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 482/18 BYLO SCHVÁLENO
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Návrh usnesení č. 483/18: ZO po projednání schvaluje podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12- 6022119/VB/002, Čistá – nový kNN parc.č. 87/3 s ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 483/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 484/18: ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci pro Základní a Mateřskou školu Čistá, okres
Rakovník s názvem projektu „Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ“. Projekt bude podán
v souladu s výzvou č. 2 MAS Rakovnicko.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 484/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 485/18: ZO po projednání schvaluje odložení rozhodnutí o přidělení dotací obce na rok 2018 na příští
zasedání ZO.
Pro – 9; Proti – 1 p. Votroubek; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 485/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 486/18: ZO po projednání schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu žáků na šk. rok 2017/2018.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 486/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 487/18: ZO po projednání schvaluje odkup 120 ks betonových panelů od p. Perglera za částku 90.000,- Kč.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 487/18 BYLO SCHVÁLENO
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
6. dubna 2018
od 8:00 hodin do 16:3O hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní škola a Mateřská škola Čistá

30. dubna 2018
od 17:30 hodin

SLET ČARODĚJNIC
v areálu Cihelna

Rodinný
cyklistický
výlet
21. dubna
11:00 hod
start u KD

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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