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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace praktického lékaře
Dotační program obce
Pečovatelská služba

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
Provozní doba:
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
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POZVÁNKY
Čistecký masopust 2022
ZŠ A MŠ ČISTÁ
HASIČSKÉ OKÉNKO
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Z HISTORIE
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ

FOTOSOUTĚŽ – výsledky

Vážení spoluobčané,
první měsíc nového roku
rychle utekl, rozběhly se
opět práce na stavbě
kanalizace a ČOV. V současné době se pracuje na několika místech, i když
chvilku výkopové práce zabrzdila skála a také onemocnění covid. Bohužel
covid se nevyhýbá ani pracovníkům na stavbě. Jak jsem již psala, pokládka
nového potrubí probíhá na čtyřech místech, a to na Pavízkách, na náměstí
Jar.Vrchlického, v Žatecké ulici a na přivaděči na novou ČOV. Jelikož práce
probíhají na více místech, je i více techniky po obci a také omezení. Ale čím
dříve bude vše hotové, tím dříve bude obec uvedena do původního stavu.
Proto Vás prosím o trpělivost, pochopení a o součinnost při realizaci vašich
přípojek. Jen tak vše můžeme dobře zvládnout.
V současné době nás čeká jednání o několika uzavírkách silnic v naší obci.
Na 14 dní je plánovaná úplná uzavírka směrem na Bělbožice z důvodu
dokončení stoky C1 od mlýna po křižovatku. Přepokládaný termín uzavírky
je od 1. 4. 2022 do 15. 4. 2022. Dále nás čeká částečná uzavírka na jeden
měsíc hlavní silnice nad mlýnem, kde bude doprava řízena semafory.
Předpokládaný termín této částečné uzavírky je naplánovaný od 16. 4. 2022
do 15. 5. 2022. A poslední a nejdelší uzavírka silnice na Zdeslav, resp.
k nádraží, cca na půl roku od 1. 4. 2022. O všech uzavírkách a daných
podmínkách pro místní občany vás budeme včas informovat
prostřednictvím obce a hlavního stavbyvedoucího. Za informace, že se bude
pracovat před vaší nemovitostí, zodpovídá stavbyvedoucí.
V prosinci 2021 si většina majitelů nemovitostí prostřednictvím obce
objednala revizní šachty včetně nástavců a poklopů. Na základě všech
potvrzených objednávek došlo k hromadné objednávce. V současné době
nám dovezli zhruba polovinu objednaného materiálu. Jakmile bude vše
naskladněno, budou všichni informováni o ceně, způsobu a možnosti
převzetí. Zároveň je možné se domluvit s obcí a odebrat si objednaný
materiál až budete svoji přípojku budovat. Vše je o domluvě a spolupráci.
Jsme více jak za třetinou vybudované nové kanalizace, zatím se nevyskytly
žádné větší problémy, které by se nedaly vyřešit. Proto věřím, že i další
úseky nové kanalizace budou probíhat stejně dobře jako doposud.

SLOVO STAROSTKY

Výstavba kanalizace a ČOV je náročná pro celou naši obec, ale postupně se blížíme ke zdárnému cíli. Chtěla
bych vám poděkovat za spolupráci, za pochopení s problémy, které se při výstavbě již vyskytly a ještě určitě
vyskytnou.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné zimní měsíce, dětem bych na blížící se prázdniny přála sníh a mráz, aby
si užily zimní radovánky, a všem přeji pevné zdraví.
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________

Informace praktického lékaře

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Vážení pacienti, pokud je to možné a jste bez obtíží, odložte ve
vlastním zájmu /např. u chronických kompensovaných onemocnění/
návštěvu ordinace a kontaktujte nás telefonicky.
Tel.: 737 526 622 v době od 8.00 - 11.00.
Vyšetření pacienta lékařem bude vždy po předchozím telefonickém objednání na určený čas, který bude pro
pacienta závazný. OBJEDNÁVKY SE TÝKAJÍ I ODBĚRŮ KRVE.
Mimo určený čas a nebo bez objednání nebudou pacienti ošetřeni. Chronicky užívané léky budou i nadále po
telefonickém objednání ZASÍLÁNY FORMOU E-RECEPTU na mobilní telefony.
Vstup do čekárny a ordinace bude pouze po jednotlivých objednaných pacientech. Je nepřípustné, aby se v
těchto prostorách shromažďovalo více pacientů.
VSTUP DO ORDINACE POUZE S OCHRANNÝMI POMŮCKAMI, pokud bude pacient nachlazen, před vstupem
se prokáže negativním testem na Covid-19.

Dotační program Obce Čistá na rok 2022
Program č. 1 „Běžná činnost spolků:
alokace 125.000,- Kč, maximální výše dotace 30 000,- Kč, maximální míra podpory – 80%
Program č.2 „Kulturní a kulturně společenské akce“
alokace 50.000,- Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč maximální míra podpory – 90%
Program č.3 „Sportovní a sportovně společenské akce“
alokace 45.000,- Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč maximální míra podpory – 90%
Program č.4 „Vzdělávání a volný čas dětí“
alokace 60.000,- Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč maximální míra podpory – 90%
Dále zůstává v podmínkách, že nepřesáhne-li požadovaná či přiznaná dotace v jednotlivých případech
částku 3.000,-, potom maximální míra podpory činí 100%
Program č. 5 „Sociální služby a činnosti v sociální oblasti“
alokace 10.000,- Kč, maximální výše dotace 10 000,- Kč maximální míra podpory – 90%
Program č.6 „Životní prostředí“
alokace 10.000,- Kč, maximální výše dotace 10 000,- Kč maximální míra podpory – 90%
Harmonogram 2022:
Schválení Dotačních programů na rok 2022 s alokovanou celkovou částkou 300 000,- Kč - 26. 01. 2022
Zveřejnění programů na dobu min. 30 dní – 31. 01. 2022 – 04. 03. 2022
Lhůta pro podávání žádostí – 7. 03. 2022 – 25. 03. 2022
Rozhodnutí o přidělení dotací – nejpozději do 31. května 2022 – dle termínů ZO, může být rozhodnuto dříve.
Podrobné informace k jednotlivým dotačním programům obce na:
https://www.cista-obec.cz/obec-e989/dotacni-program/
Blanka Čebišová, starostka obce
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Okresní pečovatelská služba
Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. zajišťuje péči v těchto mikroregionech, Novostrašecko,
Křivoklátsko, Jesenicko a Čistecko. Tato péče je poskytována těžce zdravotně postiženým a starým občanům,
kteří nejsou schopni si sami obstarat práci v domácnosti nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření
jinou osobu či další osobní péči jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci.
Jaké služby poskytujeme
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6) Doprovod k lékaři
7) Pomoc při prosazování práv a zájmů, jednání na úřadech
8) Dohled nad dospělým občanem.
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hod.
V obci Čistá zajišťuje tuto službu paní Martina Pešková
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POZVÁNKY

Milí příznivci Čisteckého masopustu, jsme rádi, že se v letošním roce bude konat tradiční průvod masek obcí a ranní
zvaní po okolních obcích, tak jak jsme po dlouhá desetiletí zvyklí. Loňský, tak trochu jiný masopust byl také pěkný a
určitě kdo chtěl, tak si ho také užil. Ale letošní si užijeme určitě mnohem více.
Cirkus Sarasány dorazí do naší obce přesně ve 14.00 hodin v čele s principálem, jeho madam a celým svým zvěřincem.
Bylo by patřičné je přivítat, jak se patří a sluší u nás v Čisté. Proto bychom vás chtěli všechny vyzvat, připravte si masky,
povozy, zvířectvo a přijďte ve 14.00 hodin před hasičskou zbrojnici nebo se přidejte po cestě do průvodu. Společně za
doprovodu čistecké kapely Šlapeton projdeme obcí, zatančíme si, zazpíváme si a pak si dáme něco dobrého před
hasičskou zbrojnicí. Po dvou letech k nám zavítají kamarádi hasiči z Čisté u Litomyšle a z Čisté u Horek, kteří se k nám již
velice těší. Přijďte si užít společně náš Čistecký masopust, tradici, která nemá v okolí obdoby, a také podpořit náš sbor
dobrovolných hasičů, který v letošním roce oslaví 145. výročí založení. Těšíme se na Vás! Za SDH Čistá Blanka Čebišová

__________________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2022 opět naživo
Všem koledníkům, dárcům a dalším spolupracovníkům patří velký dík. Jsem
rád, že se nám i přes přetrvávající nepřízeň podařilo sbírku dělat
doopravdy, tedy s osobním přáním všeho dobrého v novém roce a
také s přáním Božího požehnání. Doufám, že další rok bude již bez
obav z nákazy, v plné síle, i s následným setkáním všech koledníků
na "Afterparty". Podporujeme již mnoho let projekty Diecézní
charity Plzeň, jsou za to rádi a peníze z kasiček jsou opravdu
použité na dobré věci. Distribuce dobra všemi směry je
charakteristikou této sbírky a je opravdu skvělé být nějak u toho.
Pozvání patří každému.
S pozdravem za všechny organizátory sbírky Daniel Váhala

DOŠLO DO
REDAKCE
ČISTÁ

Adventní stezka se líbila
V měsíci lednu proběhlo vyhodnocení Adventní stezky. Na procházku v adventním čase se vydalo mnoho lidí
malých i větších. Na OÚ se sešlo neuvěřitelných 53 vyplněných startovních karet, často i s poděkováním za
pěknou adventní hru a přáním, aby se brzy přišlo s podobným nebo jiným nápadem.
Za organizátory této Adventní stezky děkuji za aktivní účast i za slova chvály. Adventní stezku určitě připravíme
i v roce 2022. A mohu Vám prozradit, že již připravujeme stezku Velikonoční.
Za kulturní výbor Slavěna Razýmová
__________________________________________________________________________________________

Andělský plot kolem areálu školy
V prosinci loňského roku jsme oživili plot kolem areálu školy. Vystavili jsme
výtvarné práce žáků z 1. – 9. ročníku s tématem „Anděl“. Všichni si mohou
prohlédnout celkem 80 obrazů, které zdobí naši školu.
Marie Kruntová

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Okresní kolo družstev základních škol ve stolním tenisu
Každé úterý a čtvrtek se scházejí žáci naší školy, kteří mají zájem se rozvíjet ve stolním tenisu, v tělocvičně, kde
se mohou tomuto krásnému sportu v rámci zájmového kroužku věnovat.
Jejich píli a úsilí jsme 25. 1. 2022 jeli zhodnotit do Rakovníka, kde se uskutečnilo okresní kolo družstev
základních škol ve stolním tenisu. Naši školu reprezentovalo 11 žáků, kteří byli nejlepší ve školním kole. K naší
radosti jsme získali dvě sady medailí. Mladší žáci, Denis Bedenk, Ondřej Šindler, Prokop Turek a James Reed ve
své kategorii zvítězili a postupují do krajského kola. Starší žákyně, Věnka Razýmová, Lili Švarcová obsadily
krásné 3. místo. Všem medailistům velmi gratulujeme a držíme palce do kola krajského.
Kateřina Lauberová
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Kateřina Lauberová
__________________________________________________________________________________________

PLACENÁ INZERCE
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 199 - 245,- Kč/ks
Prodej: 7. 3. 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

Výroční zpráva za rok 2021
Jednotka v době různých opatření spojených s Covidem se nemohla pravidelně
scházet v měsíčním intervalu. Přesto jednotka byla schopna plnit úkoly jak
v zabezpečení požární ochrany obce, tak i v případě plnění úkolů spojených
s opatřením Covid.
K těmto úkolům byla jednotka jak ze strany OÚ, tak i HZS dovybavena ochrannými
prostředky a přípravky na dezinfekci. Během tohoto období za dodržování
hygienických podmínek přesto probíhaly kondiční jízdy a nejnutnější opravy a údržba.
Bohužel nemohlo probíhat měsíční školení za plné účasti členů jednotky. To začalo znovu probíhat po uvolnění
opatřeních. Provedl se výcvik v dýchací technice se simulací zakouřeného prostoru a výcvik s proudnicí a
novými prostředky. Jednotka v roce 2021 pořídila z rozpočtu jednotky hasící hřeb, vysokotlakou hadici D a do
dopravního automobilu Ford se zakoupil výjezdový tablet s výjezdovou technologií. Hasící hřeb slouží k hašení
požáru v nepřístupném prostoru např. podhledy, půdní prostory, kořenové systémy u lesních požárů atd.
Vysokotlaká hadice slouží k prodloužení vedení vysokotlaku na CAS – 30. Členská základna je neměnná a
stabilní.
Bohužel nás neustále trápí nevyhovující prostory k parkování techniky. Nyní prochází Š – 706 RTHP menší
opravou členy jednotky, ale bohužel nadále nebude kam zaparkovat. Díky výborné spolupráci s vedením obce
se vybudoval další nadzemní hydrant a počítá se s vybudováním dalších dvou až tří, které by pokryly obec z
důvodu dostupnosti pro naši techniku. Dále došlo k modernizaci zabezpečovacího systému zbrojnice, která je
nyní napojena na pult ostrahy. Tady patří poděkování opět vedení obce. Došlo rovněž k přidělání klíčů od
zbrojnice. Nyní má klíč každý strojník a velitel. Rovněž díky spolupráci se starostkou došlo k dotažení
smluvních vztahů mezi členy jednotky a obcí, které jsou nyní na právní úrovni.
Jednotka v druhé polovině roku 2021 z důvodu dovolených atd. prováděla jenom nejdůležitější činnosti
potřebné k zabezpečení akceschopnosti. Tím byla hlavně oprava náhonu požárního čerpadla na CAS – 30 T –
815/7, která se musela odvézt do THT Polička. Tato oprava se protáhla na měsíc z důvodu celozávodní
dovolené v THT. Ta se nakonec 13. 8. přivezla z opravy. Dále to bylo provedení STK na CAS – 25 RTHP před
odvozem CAS – 30 do opravy. Samozřejmě proběhly pravidelné druhé neděle, kde proběhlo ošetření a
zkoušky agregátů.
Jednotka dále provedla nákup náhradních lišt a řetězů k motorovým pilám. Tento nákup nás donutil po
zásazích dne 29. 6. kdy při silné bouřce jednotka vyjela k několika popadaným stromům. Typy zásahů
odstraňování překážek neustále přibývají a jednotka musí být na tento typ dostatečně vybavena. Po zásahu při
této silné bouřce se opět projevil malý prostor v hasičské zbrojnici. Jednotka není vybavena prostředky pro
usušení zásahových oděvů a obuvi. Po návratu byli všichni členové mokří na kůži. Tím dochází samozřejmě k
poškození
této drahé výstroje např. plesnivění zásahových rukavic. Tento problém se mírně zlepšil po nákupu sušáku na
obuv na 3 páry. Jednotce prostě chybí sociální zázemí na vyprání, usušení a ošetření této drahé výstroje. To
nemluvě o umístnění techniky, kdy CAS – 25 musí stát venku v prostoru dvora Jednoty, kde je i hasící přívěs v
plechové garáži.
Dále co se týká vybavení byl proveden nákup nářadí pro vnikání do uzavřených prostorů. Takže v případě
zabouchnutí, vylomení zámku je jednotka schopna pomoci. S pomocí se mohou občané obrátit na starostku
obce, která by jednotku kontaktovala.
V této části bych se rád zmínil o pomoci, kdy 25.6.2021 nabídla naše jednotka vedení HZS Středočeského kraje
osobní a věcnou pomoc při likvidaci následků po tornádu na Hodonínsku. Bohužel byly na místo vyslány
jednotky blíže této oblasti. Proto vedení obce zprostředkovalo pomoc v obci Stebno dne 27. 6. po dobře
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známém tornádu, kde byly rovněž velké škody po tornádu. Zde jednotka, starostka a další občané z naší obce
poskytli pomoc
místním občanům. Tímto patří všem velké poděkování za pomoc při odstraňování následků a šíření dobrého
jména naší obce. Další akcí, na kterou můžeme být právem hrdí, je zapojení naších členů do výpomoci
nemocnicím v rámci opatření Covid. Na žádost krajského krizového štábu, která byla směrována přes HZS se
tři naši členové, a to Martin Plincner, Marek Čihák a Michal Brodňan, dobrovolně přihlásili k této výzvě a týden
před Vánoci dojížděli do kladenské nemocnice, kde pomáhali s ošetřováním Covidových pacientů ve 12 – ti
hodinových směnách bez nároku na odměnu. Členové naší jednotky byli jediní z okresu, kteří reagovali na tuto
výzvu. Tímto jim patří zasloužený obdiv a poděkování.
V roce 2021 byl s obcí Zavidov a Šípy vytvořen smluvní vztah k zabezpečení požární ochrany v těchto obcích.
Takže v současné době zajišťujeme požární bezpečnost a ochranu čtyřem obcím a to již zmíněné obce a dále
obce Řeřichy a Václavy.
Jako již tradičně členové jednotky spolu se členy SDH Čistá zabezpečovali pálení čarodějnic, pokládání věnců,
pouť na náměstí a další akce. I těmto členům patří velké poděkování za hladký průběh oslav.
Vedení jednotky spolu s obcí se rovněž zaměřilo na zpracování dotací za zásahovou činnost, odbornou
přípravu a poškozené prostředky.
Co se týče spolupráce s obcí, tak si myslím, že je na dobré úrovni. Jednotka se snaží spolupracovat s obcí a
spolky obce. Je zde patrné, že jak stát tak potažmo obce kladou důraz na zkvalitnění činnosti JSDHO. Jsme rádi,
že i vedení naší obce a občané jsou si vědomy potřeby mít v obci kvalitní a funkční jednotku. Tímto bych
nejdříve poděkoval všem členům výjezdové jednotky za jejich činnost a zápal, které provádí na úkor svého
pracovního a osobního života. Dále jejich partnerům, kteří je podporují a trpí činnost pro JSDHO. S tím souvisí
ještě jednou velké poděkování vedení obce v čele se starostkou paní Blankou Čebišovou. A doufám, že
nastolené vztahy budou přetrvávat a rozvíjet se k lepšímu.
Hlavním úkolem na rok 2022 je zkvalitnění odborné přípravy, zpracování projektu a využití dotací na přístavbu
hasičské zbrojnice.

Zásahy

29.6. TP – strom přes komunikaci Všesulov
30.6. TP – strom přes komunikaci Milíčov
31.7. požár – požár balíku Zdeslav
21.10. TP – strom přes komunikaci Křekovice
21.10. TP - strom přes komunikaci Břežany
9.12. požár – požár kůlny a RD Petrovice
17. – 23.12 – spolupráce se složkami IZS
výpomoc Covid nemocnice Kladno

2.1. požár – odpadu na poli Čistá, Lhota
8.2. TP – strom přes komunikaci, Křekovice
26.2. požár- požár klestí Čistá nádraží
27.4. požár – požár hrabanky Šípy
9.5. požár- požár kompostu Čistá
21.6. požár – požár lisu na balíky Čistá
24.6. TP – 2x stromy přes komunikaci Jesenice
Miloslav Svatoš

__________________________________________________________________________________________
V této rubrice chceme i tento rok přinášet světové
události, tentokrát z let 1902-2012, tedy končící 2.

Z HISTORIE

1912
V tomto roce byl v Praze slavnostně otevřen Obecní dům. V tomto roce vzniká český skauting. V dubnu se
potopil Titanic. Sopka Vesuv v Itálii vybuchla bez větších škod. V tomto roce se narodili například malíř Emil
Kotrba, loutkář a malíř Jiří Trnka, herečky Nataša Gollová a Vlasta Fabiánová, režisér například Pyšné princezny
Bořivoj Zeman, hudebník a textař Jiří Traxler, výsadkář a pachatel atentátu na Heidricha Josef Gabčík, skladatel
Vít Nejedlý, básník Viktor Fischl, malíř Kamil Lhoták, či americký hudebník Woody Guthrie. V tomto roce
naopak zemřeli spisovatelé Vilém Mrštík, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický a Zikmund Winter, polárník
Robert F. Scott, spisovatelé Karel May nebo autor Drákuly Bram Stoker.
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Nejčetnějším
cechem
byl dozajista cech ševcovský.
Všechny cechy udržovaly své
zvyky. Byly to především
církevní slavnosti, zejména Boží
tělo a Slavnost vzkříšení Páně,
kterých se cechy společně
účastnily. V průvodech měl
každý cech vyhrazeno své
místo. Cech pekařů šel jako
první, za ním cech ševcůobuvníků, dále cech mlynářů,
kovářů, krejčích, zedníci, tkalci,
řezníci.
Každý
cech
šel
samozřejmě
pod
svým
cechovním praporem.
Také pohřbů se členové
cechů zúčastňovali. Obuvníci
např. nesli zapálené svíce, které
cech hromadně kupoval. Byly to
svíce čtvrtkilové, které obuvníci
objednávali ještě v roce 1892
z Manětína a za kilo platili 2
zl.50 kr.
V popise z roku 1886 se
píše, že nejvíce obuvníků
v celém kraji je v Čisté. Cech
obuvníků
(později
společenstvo)
najímal
na
určitou dobu povozníka a jeho
členové jezdili hromadně na
trhy. Boty byly uloženy
v truhlách a podle jejich počtu a
vzdálenosti se platilo za dovoz.
Tak například v roce 1890 platili
za dovoz jedné truhlice do
Mostu
2
zlaté.
V městečku Čistá na
počátku 19. století žilo 100
obuvnických mistrů. Obuvnictví
bylo
také
nejrozšířenější
řemeslo v Čisté. Uvádí se, že
téměř v každém domě byl švec.
Čistá se proslavila i se
ševcovskými
výrobky,
především
polovysokými
botami z hrubé hovězí kůže,
zvané „ holštýblata“, které ševci
zhotovovali pro mistry, které je

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
potom rozváželi na jarmarky po
celých Čechách.
To, že bylo v Čisté pouze
osm
cechů
založeno,
neznamená, že jiní řemeslníci
zde nebyli. Někteří měšťané
provozovali i jiné řemeslo, které
v
Čisté
cech
nemělo.
Řemeslníci, kteří cech svého
řemesla pro malý počet zřídit
nemohli, bývali do řádně
zřízených cechů jiných řemesel
přijímáni, na určitý počet roků,
aby slabší cech byl lépe
zaplněn.
Uvádí se, že nebylo v Čisté
řemesla, které by zde nebylo
alespoň v určitém časovém
období
zastoupeno
a
provozováno. Celkem zde bylo
15 různých řemesel.
Mnozí
mistři
z
čisteckých cechů vynikali nad
průměr a jejich práce zůstávají
památkami do dnešních dnů.
Tak proslulo rodinné řemeslo
varhanářské, několika generací
rodiny Guthů, které bezmála
150 let proslavovalo naše
městečko. Kolik asi varhan
postavili, jejichž stavba si
vyžádala práci dvou let, a kde je
varhanáři tohoto rodu postavili,
opravili a předělali, za dobu
existence tohoto rodinného
řemesla. Úmrtím posledního
čisteckého varhanáře Karla
Gutha v roce 1893, končí toto
rodinné řemeslo varhanářské.
Čistecký rodák, řezbář
Václav Šajner, vyřezal sochu sv.
Václava, kterou věnoval na
hlavní oltář v kostele sv.
Václava. V roce 1879 vyřezal
dvě dřevěné sochy Kryšpína a
Kryšpiána, patronů obuvníků za

45 zlatých a tyto byly věnovány
cechem
obuvnickým
na
postranní oltář zdejšího kostela.
Řezbář Jan Koutecký,
zhotovil oltář sv. Tekly a různé
rámy k obrazům, jak do kostela
sv. Václava, tak na městskou
radnici.
V 19. století kvetl v Čisté
velmi čilý obchod s dobytkem,
koňmi i obilím. Zejména
obchodníci s koňmi, byli známí
na trzích po Čechách, Moravě i
v zahraničí.
Většina obchodníků a
živnostníků měla vedle svého
zaměstnání několik kousků polí
a dobytka a tak si doplňovala
polním hospodářstvím svoje
živobytí, poněvadž by samotný
obchod nebo živnost neuživily
celou rodinu.
Čistecká
vrchnost
Kapitula sv. Víta na Hradě
pražském, zakoupila v roce
1557 ves Tlesky a připojila je
k Čisté. V roce 1567 pak
kapitula zakoupila ves Břežany,
kterou připojila k Čisté a tím
vznikl statek čistecký.
Na statcích kapitulních
platil odedávna řád, který roku
1614 byl vložen spolu se
soupisem veškerého majetku
vrchnostenského
i
poddanského
do
Urbáře
čisteckého statku. Řád pro
poddané, který obsahoval 14
bodů byl vložen do urbáře, aby
se jím poddaní řídili.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

To je dobře

TO JE DOBŘE,
TO JE ŠPATNĚ

V obci vznikla nová služba pro občany – Zásilkovna.
Box najdete u sběrného dvora. Během měsíce února
by měla být zaktivována. K vyzvednutí balíku budete
potřebovat chytrý telefon stáhnutou aplikaci.

To je špatně
Máme ve vsi občany, kteří nevědí, že pneumatiky
nepatří do návesního rybníka. Prosíme je, aby se to
rychle naučili, protože nám ostatním se jejich chování
nelíbí.

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

SDÍLÍME OVĚŘENÉ

"Se znepokojením sleduji nárůst napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit
bezpečnost na evropském kontinentu, což by mělo ještě širší dopady. Srdečně vyzývám všechny lidi dobré
vůle, aby se modlili ke všemohoucímu Bohu, aby každá politická akce a iniciativa sloužila lidskému bratrství, a
ne stranickým zájmům. Kdo sleduje své vlastní cíle na úkor druhých, pohrdá svým vlastním lidským povoláním,
protože všichni jsme byli stvořeni jako bratři."
Papež František 23. 1. 2022
Zdroj cirkev.cz
__________________________________________________________________________________________

Výpis usnesení ze zasedání ZO Čistá č. 33 ze dne 26. ledna 2022
Návrh usnesení č. 340/22: ZO schvaluje návrh programu jednání 33. zasedání ZO. Pro - 8 všemi hlasy, Proti 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 340/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 341/22: ZO schvaluje navržený
Dotační program obce Čistá na rok 2022 a celkovou alokovanou částku ve výši 300.000,- Kč. Pro - 8 všemi
hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 341/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 342/22: ZO schvaluje
podání žádosti o dotaci na pořízení elektronické úřední desky. Pro - 8 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0,
USNESENÍ č. 342/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 343/22: ZO schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o
poskytnutí dotace na pečovatelskou službu s OPS Nové Strašecí na rok 2022 ve výši 132.000,- Kč a pověřuje
starostku jeho podpisem. Pro - 8 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 343/22 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 344/22: ZO souhlasí se směnou obecního pozemku parc.č. 41 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka o
rozloze 228 m2 s pozemky p. P.N. parc.č. 447/24 a 447/26 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka o rozloze 179 m2 a
s doplatkem rozdílu cen ve výši 37.855,- Kč. Pro - 8 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 344/22
BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 345/22: ZO schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2714 o rozloze cca
200 m2 za částku 1.500,- Kč/ročně manž. H. Pro - 8 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 345/22
BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 346/22: ZO schvaluje společný projekt občanů Čisté „Lavičky osobností“.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 346/22 BYLO SCHVÁLENO.

Přinášíme finálové výsledky celoroční fotografické soutěže.
Vybíralo se z fotografií, umístěných na 1. místech jednotlivých
měsíců, které jste mohli vidět po celý minulý rok v Čisteckém
zpravodaji. Nebylo lehké vybrat tři „nejlepší“ fotografie, u nás vyhráli všichni fotografové, kteří se zúčastnili.

FOTOSOUTĚŽ

1.místo Září - Jan Švarc – Východ slunce před Čistou

3.místo Duben - Šimon Váhala – Nádraží Čistá u Rakovníka

Gratulujeme
a děkujeme
za účast.
2.místo Leden - Karel Korbelář – rybník Blacák

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.
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