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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- Sběr odpadu
Tříkrálová sbírka
OÚ Čistá
Úřední hodiny: omezený režim
Pondělí 8:30 - 11:30 15 - 17
Úterý
Středa 8:30 - 11:30
15 - 17
Čtvrtek
Pátek
__________________________
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:
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 18,313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek

8 – 12
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ZŠ A MŠ ČISTÁ
Z historie
Spolkové zprávy
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11

Žijí mezi námi - myslivci
Tradice a zvyky
Co ano a co ne

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku
2021, do roku, do
kterého vkládáme velkou
naději, že bude výrazně lepší než rok předcházející. I když nikdo teď nemůže
vědět, jak dlouho důsledky covidové krize potrvají. Spolu s vámi doufám, že se
díky očkování situace postupně vrátí do normálních kolejí a budeme se moci
opět vídat při různých společenských, sportovních a dalších akcích a také při
řešení problémů, které vás trápí. V současné době je těžké plánovat, zda se
uskuteční v únoru Masopust nebo dětský karneval, spíše musíme počítat, že
nikoliv, ale zároveň jsme se s kulturním výborem dohodli, že tak jako každý
rok budeme od ledna plánovat Anenskou pouť a další akce a vše budeme
přizpůsobovat aktuální situaci. Rovněž všechny spolky plánují svoji činnost na
letošní rok, což je velice dobře. Zároveň se budou připravovat nové akce tak,
abychom dodrželi platná nařízení, ale zároveň abychom dál nějak
společensky, kulturně a sportovně žili. Věřím, že se nám společně podaří
zvládnout danou situaci, tak jako doposud.
S novým rokem jsou před námi důležité projekty obce. Hlavním
projektem na dva roky bude výstavba nové čistírny odpadních vod a
splaškové kanalizace. Pokud sledujete zápisy zastupitelstva a čtete
Čistecký zpravodaj, tak víte, že již dlouhé roky obec usilovala o získání
dotace na tuto výstavbu. Až v loňském roce se nám podařilo tuto dotaci
získat a tak nás čeká velká akce, velká stavba, která nebude vůbec
jednoduchá, ale pevně věřím, že to zvládneme, prostě musíme. Zatím vše
běží podle plánovaného harmonogramu, předpokládaný termín zahájení
výstavby je duben 2021 a dokončení prosinec 2022. Nyní nás čeká etapa,
kdy budou všichni vlastníci nemovitostí seznámeni s postupem prací a
bude jim sdělen termín návštěvy projekční firmy. Bohužel situace nám
zatím nedovoluje svolat všechny vlastníky na jednání do kulturního domu,
jak jsme plánovali na měsíc leden, proto bude probíhat zatím pouze
písemný kontakt a jednotlivé návštěvy nemovitostí. Obec ve výběrovém
řízení vybrala dodavatelskou firmu na zhotovení projektových
dokumentací na napojení splaškové vody ze všech nemovitostí. To
znamená, že každou nemovitost v obci navštíví projektant, probere
s vlastníkem této nemovitosti možnost přepojení a oddělení splaškové

SLOVO STAROSTKY

vody do nové kanalizace a poté vše zpracuje do dokumentace. Stávající jednotná kanalizace zůstane
zachována pouze jako dešťová kanalizace, tak jak je to v podmínkách rozhodnutí. Vím, že to nebude vůbec
jednoduché v některých nemovitostech přepojit, ale projektant navrhne to nejlepší řešení u každé
nemovitosti. Před návštěvou projektanta si připravte, pokud máte, projektovou dokumentaci rozvodů
kanalizace, nebo jen náčrt pokud víte, jak je z vaší nemovitosti odváděna splašková voda. Takže v lednu
mohou vlastníci nemovitostí v obci Čistá očekávat informační dopis o podmínkách napojení jejich nemovitosti
na novou splaškovou kanalizaci a sdělení termínu návštěvy projektanta. Pokud již teď máte nějaké dotazy,
můžete se obracet na mě nebo na pana Jana Majera, vedoucího stavebního úřadu.
Dalším projektem nebo spíše problémem, který budeme během příštího roku muset vyřešit a nastavit
jiné podmínky, je likvidace odpadu na celém území obce. Dlouhá léta se snažíme, abychom měli všichni co
nejlepší podmínky a možnosti likvidovat odpad, jak komunální, tak i odpad separovaný. Více jak před pěti lety
se vybudoval sběrný dvůr, velké množství domácností bylo vybaveno kompostéry, po obci se rozšířila místa na
tříděný odpad, a přesto nám odpad všeho druhu neustále přibývá. Přibývá nejen ve sběrném dvoře, ale i u
míst na tříděný odpad. Stává se, že si někteří pletou tato místa se sběrným dvorem a vyhazují u kontejnerů
nábytek, elektrospotřebiče atd. Kolem těchto míst je stále více nepořádku. Pro některé občany je pohodlnější
odhodit celou krabici, než ji pořádně sešlápnout nebo je jednoduší před kontejner odložit staré křeslo. A
pokud to vyhodí takto jeden člověk, řekne si další, proč bych čekal na středu nebo sobotu, až bude otevřený
sběrný dvůr, vyhodím to také tady, on už to někdo zlikviduje. Nikoho už ale potom nezajímá, kdo tento odpad
uklidí, protože svozová firma, která přijede pro tříděný odpad, toto neodveze a pokud ano, naúčtuje firma obci
vývoz kontejneru navíc. Nakonec odpad musí uklidit zaměstnanci obce, kteří mají jinou práci. A také občas si
vyslechnu jak já, tak i úřednice obce, že je bordel kolem kontejnerů, ať s tím něco děláme. Ale co víc dělat? Je
to začarovaný kruh, který musíme řešit společně. Vážení občané, apeluji na Vás, abyste do kontejnerů dávali
jen ten odpad, co tam patří a neukládali nic mimo tyto kontejnery. Nedělejme z těchto míst smetiště, je to
vizitka nás všech. Samozřejmě ne všichni jsou stejní, musím pochválit ty z vás, kteří naopak u kontejnerů
odpad ještě uklízíte, když vidíte, že něco leží mimo kontejnery a ještě se to do nich vejde.
Zároveň jak se zvedá celkové množství vyprodukovaného odpadu na území obce (komunální odpad
z domácností a hlavně zvýšení množství odpadu ve sběrném dvoře) tím se zvyšují náklady obce na jeho
likvidaci. Tyto všechny náklady se poté promítají do výpočtu poplatku za odvoz odpadu na další rok. A bohužel
v dalších letech tyto náklady porostou, neboť 1. ledna 2021 vešel v platnost nový zákon o odpadech č.
541/2020, dle kterého se bude zvyšovat cena za skládkovné již v letošním roce a bude stanoveno povolené
množství vyprodukovaného komunálního odpadu na osobu. Zatím neznáme přesné podmínky, ceny a limity,
které tento zákon stanovuje, neboť nejsou k tomuto zákonu prováděcí vyhlášky. Proto Vás žádám, zaměřte se
více ve svých domácnostech na likvidaci odpadu, sledujte, co vše vyhazujete do popelnice, jak třídíte odpad,
zda plasty jsou dostatečně sešlápnuté, zda krabice je rozložena, aby nezabírala v kontejneru hodně místa, zda
popelnice při vývozu je dostatečně naplněna atd…. To vše se potom odrazí na ceně nákladů obce na
následující období.
Vážení spoluobčané, i když nás čeká výstavba kanalizace a ČOV, shodli jsme se se všemi zastupiteli, že i
nadále v letošním roce budeme připravovat další drobné projekty a zároveň budeme využívat dostupné
dotační programy. Rádi bychom například dokončili rekonstrukci zbylých učeben v ZŠ a MŠ Čistá, připravili si
projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku podél komunikace II/229 od čp. 241 ke křižovatce pod KD,
revitalizovali návesní rybník ve Lhotě, doplnili herní prvky ve sportovním areálu obce a také pro děti ve školce
a další projekty, se kterými Vás budeme postupně seznamovat. Seznam projektů a akcí je pravidelným bodem
veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Vážení a milí spoluobčané, moc bych si přála, abychom si do nového roku 2021 přenesli jen to dobré,
sílu a pospolitost, naději a vytrvalost, schopnost i nadále pomáhat druhým, radovat se z maličkostí. A umění
přizpůsobit se situaci a obrátit ji v něco nového a dobrého pro každého z nás. To jsou podle mého názoru
vlastnosti, které pod přívalem loňských negativních zpráv úplně zapadly. A já pevně věřím, že jsou to vlastnosti
bez pochyby vlastní každému z nás. Přeji Vám, abyste nikdy nezapomínali na to, že ač se to někdy nezdá, síla
překonat i tu zdánlivě nejhorší a nejtěžší životní situaci, je v každém z nás.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Palivové dřevo
Obec Čistá znovu zlevňuje prodej palivového dřeva.
Od 1. října 2020 bude cena 300,- Kč/prm + DPH. Manipulace
zůstává 200,- Kč/prm.

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Odečty vodoměrů
Odečty vodoměrů budou v roce 2021 opět prováděny k datu 30. dubna 2021. V této souvislosti žádáme chataře a
chalupáře, kteří nebudou v zimě své nemovitosti navštěvovat, aby si poslední stav vodoměru zaznamenali tak, aby jej
mohli poskytnout k výpočtu vodného a stočného do 20. dubna 2021. Děkujeme za pochopení.
Dosud někteří z Vás neuhradili vodné a stočné
Upozorňujeme občany, že 31. 12. 2020 byl posledním dnem splatnosti poplatku za vodné a stočné (vyúčtování bylo k 30.
4. 2020). Zkontrolujte si, zda právě Vy nejste ten, kdo ještě nemá poplatek uhrazen.
Platbu můžete provést nejlépe bezhotovostním převodem na účet č. 9021-542373389/0800 a do poznámky napište
„vodné za čp. …. (příslušné číslo domu) a Vaše jméno“. Popřípadě lze uhradit v pondělí a ve středu ve stanovené úřední
hodiny hotově v kanceláři pí. Valigurčinové.

Odpady
Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání stanovilo poplatek za komunální odpady pro rok 2021 ve výši 800,- Kč za
trvale bydlící osobu (splatnost do 28. 2. 2021 nebo ve dvou splátkách, druhá platba do 30. 6. 2021).
Poplatek za rekreační objekt je stanoven ve výši 800,- Kč (splatnost do 30. 6. 2021).
Víte vlastně co patří do směsného komunálního odpadu – tedy do Vaší černé popelnice:
- zbytky masa, ryb, uzenin, kosti, skořápky
- sáčky z vysavačů s vysátým obsahem
- trus zvířat
- znečištěný papír, obaly od másla, voskovaný papír, účtenky-termopapír, časopisy na křídovém papíru, fotografie
- mastné a znečištěné obaly od potravin, sáčky od polévek, koření a kávy
- tuby od zubní pasty, zbytky kosmetiky, řasenky, malá zrcátka
- molitan (malé výplňové kousky)
- víčka od zavařovacích sklenic
- běžné žárovky (nikoli úsporné zářivky a výbojky)
- popel (nikdy ne žhavý)
- použité čistící utěrky a různé houbičky
- hygienické artikly, vata, vatové tyčinky, papírové kapesníky, jednorázové pleny
- keramika
- silně znečištěné nebo ne zcela vyprázdněné obaly
- bakelit, celofán, guma, juta, krabičky od cigaret
Nepatří sem:
- bioodpad (tedy ani zbytky ze zeleniny a ovoce), papír, lepenka, kovy, skleněné láhve, plasty, CD/DVD, odpady
obsahující škodlivé látky (barvy, laky, rozpouštědla, chemikálie, léky), stará elektronika, baterie, úsporné zářivky
a výbojky, velkoobjemový odpad, dřevo, korek, stavební odpad.
Zároveň bychom chtěli znovu upozornit, že sběrný dvůr není bezedný a je možné v něm uložit každoročně jen určité
množství odpadu. Uvědomte si, že i tento odpad a náklady vynaložené na jeho likvidaci se promítají do ceny poplatku
pro občany.
Při ukládání odpadu se musí všichni, kdo sběrný dvůr využijí, prokázat obsluze dokladem o úhradě odpadu na konkrétní
rok a zároveň občanským průkazem. Zapsané množství a druh uloženého odpadu občan potvrdí svým podpisem v knize.

Co do sběrného dvora můžeme odvézt?
Pneumatiky, pouze z osobních aut:
Trvale hlášení občané v obci mohou odevzdat maximálně 4 ks/osoba/rok. Od chalupářů a chatařů se pneumatiky na SD
nevybírají.
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Směsné stavební a demoliční odpady – suť:
Trvale hlášení občané v obci mohou odevzdat maximální množství 2m3/nemovitost/rok.
Chalupáři a chataři, vlastnící nemovitost na území obce, mohou odevzdat maximální množství 1m3/nemovitost/rok.
Pouze proti dokladu o úhradě odpadu na konkrétní rok.
Velkoobjemový odpad:
Trvale hlášení občané v obci mohou odevzdat maximální množství 3m3/nemovitost /rok.
Chalupáři a chataři, vlastnící nemovitost na území obce, mohou odevzdat maximální množství 1 m3/nemovitost/rok.
Pouze proti dokladu o úhradě odpadu na konkrétní rok.
Nebezpečný odpad:
Eternit, eternitové šablony – na tento nebezpečný odpad není sběrný dvůr uzpůsoben. Tento odpad
občané odevzdávají po dohodě, na vlastní náklady, přímo do firmy Marius Pedersen a.s., provozovna Kralovice,
Nádražní ul. 878, tel. 493 647 106, 602 333 233.
Likvidace pozůstalosti, vyklizení bytu - domu:
Tuto službu si občané zajišťují objednáním přistavení kontejneru přímo od firmy.
Marius Pedersen a.s., provozovna Kralovice, tel. 493 647 106, 602 333 233.
Podnikatelské subjekty řeší likvidaci odpadu z podnikání smlouvou přímo s firmou, zabývající se likvidací odpadu.
V letošním roce budou vyzváni všichni podnikatelé na území obce Čistá a okolních obcí, aby předložili na obecním
úřadu k nahlédnutí smlouvu uzavřenou na rok 2021 s firmou likvidující odpad z jejich podnikání.

__________________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2021

DOŠLO DO REDAKCE

Vážení příznivci tříkrálové sbírky. Koledníci hledají možnost
jak Vás navštívit a je možné, že to nepůjde. Přispět však
můžete do kasičky na obecním úřadě v Čisté a také v potravinách COOP a také můžete poslat svůj dar přímo na
účet sbírky. Prosíme, využijte některou z možností a pozvěte k tomu i Vaše známé a příbuzné. Děkujeme.

Za všechny koledníky Daniel Váhala
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Cesta do Betléma aneb krása Čisté

ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Předvánoční čas loňského roku mně a mým
žáčkům třetí třídy mile zpříjemnila krásná obecní
akce Cesta do Betléma 2020. Když jsem od své kolegyňky Káti Lauberové obdržela informace
o této akci, mé srdce zaplesalo, protože hned po přečtení instrukcí mi bylo jasné, že je to
báječná příležitost více poznat místa v obci Čistá. A že jich málo není. Možná se podivujete,
proč právě tato zajásání? Jsem přespolní učitelka třeťáčků v místní základní škole. Spojili jsme tedy s dětmi
příjemné s užitečným a vydali se společně postupně na všechna čtyři místa “cesty”. Byla to několikanásobná výzva
zejména pro děti. Za prvé staly se mými průvodci. Společně jsme našli jednotlivá stanoviště, na kterých nás čekalo
mnoho informací týkajících se adventního času. A nakonec těšili jsme se na plnění úkolů. Určitě nebylo jednoduché
vytvořit obsahy letáčků. Přiblížení významů každé adventní neděle, informace k tradicím a texty k zamyšlení na sto
procent naplnily edukační význam. Děti s nadšením plnily zadané úkoly, některé ve škole a jiné doma s rodiči. QR
kód naopak pomohl mně s poznáním historie a duchovní tématiky spojených s Vánoci. Do cíle kostela sv. Václava
jsme došli na Štědrý den, děti předaly namalované obrázky svých bydlišť s betlémskou hvězdou, papírové řetězy na
stromeček a hvězdičky. Domů si pak odnesly dáreček a certifikát. Bylo to velmi milé setkání u betlémů, o jejichž
historii popovídal pan farář. Napsaná přáníčka na papírcích pro své blízké jsme pověsili na obecní vánoční strom.
Držím palce, aby se vyplnila .
Chtěla bych spolu s dětmi velmi poděkovat všem lidem, kteří vymysleli, naplánovali a připravili tuto velkou věc pro
malou vesničku. Naše fotografie jsou důkazem nadšení a spokojenosti dětí. Udělat někomu radost je velký DAR.
Ing. Helena Alexová

V této rubrice chceme nově tento rok přinášet světové
události z let 1901-2011, tedy končící jedničkou.

Z HISTORIE

1901
G. Marconi uskutečnil první přenos radiotelegrafické
zprávy přes Atlantik. Svoji premiéru měla v Národním
divadle v Praze Dvořákova opera Rusalka. Nobelovu
cenu dostal za objev paprsků, později pojmenovaných
jeho jménem, W. C. Röntgen. Byla založena
Bohušovická mlékárna. Jako první žena dosáhla titulu
doktorka filozofie Marie Barborová. V Praze byl
sehrán první veřejný hokejový zápas mezi Slavií a
Bruslařským závodním klubem (vyhrála Slavia 11:4).
Rakouský lékař K. Landsteiner objevil tři hlavní krevní
skupiny. V Praze na Letné se konal IV. všesokolský
slet, na němž poprvé cvičily i ženy. Mezi Mostem a
Litvínovem začala jezdit elektrická tramvaj. V Čechách
se konaly Zemské volby. Byly objeveny dva nové
živočišné druhy – panda červená a okapi.

V tomto roce se narodili například: americký filmař
Walt Disney, básník a držitel Nobelovy ceny za
literaturu Jaroslav Seifert, politici později zavraždění
komunisty Milada Horáková a Rudolf Slánský, jazzový
hudebník Louis Armstrong, německá herečka
Marlene Dietrichová, čeští herci Hugo Haas, Jaroslav
Marvan a Marie Rosůlková, český básník František
Halas, gymnasta Josef Effenberger, později stříbrný
olympionik, pozdější japonský císař Hirohito, či
pozdější kontroverzní vojevůdce Andrej Vlasov.
Naopak zemřeli např. spisovatel Julius Zeyer, malíř
Václav Brožík, britská královna Viktorie (po 64 letech
vládnutí) či skladatel Giuseppe Verdi.

________________________________________________________________________________________

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Dobrovolní hasiči přejí Vám všem do nového
roku 2021 hodně zdraví, štěstí, osobních i
pracovních úspěchů.

Pro dobrovolné hasiče, a nejen pro ně, je zimní období doba rekapitulace za
uplynulou sezónou soutěží, akcí a ostatních činností. Dovolím si Vás s naší činností
seznámit ve zprávě, která se při normální situaci předkládá členům na valné
hromadě sboru.
Uplynulý rok byl pro nás všechny jiný, specifický, složitý a mnohdy i těžký.
Hasiči se podílejí na různých akcích pro veřejnost, ať již jako prevence, pořadatel,
organizátor a také neseme sebou tradice, které založili naši předci. Takovou je v naší
obci masopustní průvod. V letošním roce připadá tato akce na 13. února. Tuto
dlouholetou tradici přerušila jen druhá světová válka. Mám vážné obavy, že nám
stávající situace a vládní nařízení v letošním roce neumožní přivítat „cirkus SARASANY“ tak, jak jsme zvyklí. Věřte
však, že pokud to jen trochu půjde, pokusíme se tuto tradici nepřerušit.
Není to jen jedna akce. V lednu měla proběhnout valná hromada sboru. Toto je zpráva pro členy našeho sdružení.
Výkonný výbor sboru po projednání přesouvá tuto na později. Termín a program bude upřesněn po uvolnění
opatření.
První sobotu v únoru, již dvanáct let, pořádáme pro mladé hasiče z kolektivů sborů našeho okresu netradiční zimní
soutěž „Čistecký uzel“, ve školní tělocvičně. Přípravy zatím běží, ale ….
A čekají nás další pravidelné akce, v květnu okresková soutěž v PS, čestná stráž u památníku padlých, aktivně se
zapojujeme do sbírky Ligy proti rakovině, někteří jsou rozhodčí a pořadatelé okresních a krajských soutěží,
v červenci někteří z našich členů zajišťují letní soustředění mladých hasičů OSH Rakovník, máme mezi sebou i
rozhodčí, kteří zajišťují Mistrovství republiky v PS mládeže, dorostu i dospělých. Pravidelně se naše soutěžní
družstvo mužů i žen účastní soutěže o pohár starosty SDH Velká Chmelištná. Podílíme se na přípravě, organizaci a
průběhu Anenské pouti v Čisté. V září pořádáme netradiční soutěž v požárním sportu o pohár starosty SDH Čistá.
Podílíme se i na dalších pravidelných, nepravidelných i mimořádných akcích. Udržujeme se v kontaktu s ostatními
„Čisťáky a Čistečáky“ (u Litomyšle, u Horek ) - oslavy, soutěže, výročí …
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Toto je zhruba náplň práce SDH Čistá, jakožto pobočného spolku při Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Informace o činnosti naší jednotky požární ochrany obce bude následovat v příštím čísle zpravodaje.
Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem těm, kteří se právě velmi aktivně zapojují, nejen při samotných akcích,
ale hlavně při jejich přípravě a plánování. Musím rovněž jménem vedení sboru poděkovat organizacím, které naši
činnost a aktivity podporovali a věřím, že i nadále podporovat budou. Vedení obce Čistá, vedení ZŠ a MŠ Čistá, TJ
Čistá, mlýn Čistá s.r.o., MO ČČK
Za SDH starosta sboru: Vlastimil Schuh

Zpráva o činnosti SDH Čistá v roce 2020
V současné době naše členská základna čítá 68 členů.
53 mužů, 15 žen, z toho 2 děti do 18ti let k 31. 12. 2020
25. ledna proběhla řádná valná hromada sboru, viz. zápis, kronika
8. února netradiční zimní soutěž pro MH, Čistecký uzel. Účastnilo se 154 závodníků z 12ti SDH našeho okresu.
Soutěžilo se ve 3 kategoriích,
přípravka – 1.místo – Lužná A, 2.místo – Lužná B., 3.místo - Zbečno
mladší – 1.místo - Lužná B., 2.místo – Skryje, 3.místo – Lužná A
starší – 1.místo – Lužná A., 2.místo – Lužná B., 3místo - Nesuchyně
Všechna ostatní družstva byla na 4. místě.
Mimo soutěž se koná i přebor jednotlivců. Každé družstvo může nominovat jednoho, ti pak vážou na čas pět uzlů.
Mistrem uzlu pro rok 2020 se stala v kategorii mladších Matušková Nela (Lužná) a za starší Čečrdle Pavel
(Kolešovice).
Děkujeme soutěžícím a hlavně jejich vedoucím, generálnímu sponzorovi Mlýn Čistá s.r.o., Obci Čistá, MŠ a ZŠ Čistá,
ČČK Čistá a všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu akce a závěrečném úklidu. Další uzel by se měl konat 6.
února 2021.
22. únor se naší obcí prohnal již tradiční Cirkus SARASÁNY
Shrnutí akce – účast hojná, jak dopoledne na zvaní sousedů z okolních vesnic, tak v odpoledním průvodu. V
průvodu šlo hodně masek, počasí nám přálo. Navštívili nás i přátelé z Čisté u Horek a z Čisté u Litomyšle. Dospěláci i
děti se rádi převlékli do masek. Na zahřátí byl připraven svařák a grog, kterého se vypilo obstojné množství. Na
večerní zábavu už masek přišlo o poznání méně, ale přesto jsme se bavili všichni do brzkých ranních hodin. Finanční
profit z této akce již dlouhodobě není téměř žádný, ale je to kulturní akce, která má v naší obci tradici a my v ní
budeme dále pokračovat. Další Masopust se bude konat 13. února 2021.
30. dubna mělo proběhnout tradiční stavění májky. Bohužel nám to nedovolila situace, kvůli které máme problémy
do dnes – Covid-19.
8. května čestná stráž a pokládání věnců u památníku padlých také nebyla. Věnce a zapálení svíček obstarala paní
starostka Blanka Čebišová spolu s místostarostkou Kateřinou Lauberovou.
9. května další událost, která bohužel neproběhla a to je Okrsková soutěž na hřišti v Čisté. Opět Covid-19.
V květnu ještě probíhá každoročně prodávání kytiček, Liga proti rakovině. Bohužel opět nouzový stav nám to
neumožnil.
Tradičně v červenci bývá soutěž na Velké Chmelištné, ani tu nám situace nepovolila.
24. – 26. července Anenská pouť přes veškerá opatření proběhla. Stánky, kapela, dětské divadlo, hry pro děti ….
15. srpna proběhla soutěž ve Velké Chmelištné O pohár starosty SDH. V rámci této soutěže proběhla i okrsková
soutěž přeložena z května. Zúčastnila se družstva: Čistá muži a ženy, Velká Chmelištná muži a ženy, Krupá muži,
Hamrska muži, Hadačka ženy a Nové Strašecí ženy.
5. září O pohár starosty SDH Čistá. Do sportovního areálu obce Čistá se sjely 4 sbory na naší soutěž. Čistá, Velká
Chmelištná, Krupá a Hamrska. Soutěží se ve dvou disciplínách bez rozlišení kategorií. 1.místo obsadili Krupá muži,
2.místo Krupá smíšenky a 3. místo Čistá muži. Družstvu Hamrska moc děkujeme, že se soutěže zúčastnili, přijeli k
nám až od Jablonce a přivezli nám družstvo děvčat. A všem se moc líbilo.
16. září Liga proti rakovině. Děkuji Dáše Schuhové, Filipovi Schuhovi, Ivetě Pavlisové, Lucce a Terce Pavlisové, Nelče
Petržílkové, Anetě Votroubkové, Lucce Cyrmonové a Emě Novotné za prodávání kytiček.
Celkem se vybralo 8.193,-Kč a prodalo se 284 kytiček.
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5. prosince proběhla netradičně Mikulášská nadílka. Jelikož to opět situace nedovolila, dětská Mikulášská zábava v
kulturním domě se nemohla konat. Proto starostka obce se svojí družinou převlečeni za čerty, anděli a Mikuláše
obešli celou obec, hasičskou „dodávkou“ pak objeli i obce v katastru a dětem nadělili balíčky.
Pro informaci: z dotačních titulů obce Čistá jsme letos opět čerpali finanční podporu pro naši činnost. Bez podpory
by se nemohl uskutečnit např. Masopust, ani soutěž O pohár starosty, kde byli dotace použity na nákup pohárů,
odměn a cen do soutěže. Dále se použili na dovybavení našich členů, např. slavnostní uniformy, hodnostní
označení. Dotace na masopust je 10.000,-Kč, na Pohár starosty 3.000,-Kč a dovybavení členů je 15.000,- Kč. Celkem
jsme tedy čerpali 28.000,-Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, aby se mohly podat nové žádosti i na tento rok.

Předsedkyní mysliveckého spolku Javorna Čistá je Ing. Lucie Váhalová
(43 let). Krom myslivosti pracuje jako vedoucí plánování výroby v závodě
Valeo Autoklimatizace v Rakovníku. Je také maminkou 3 kluků.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Jak ses dostala k myslivosti? Není asi úplně běžné, že holka obleče zelenou uniformu,
vezme flintu a jde střílet divočáky.
Myslivost se kolem mě točila od dětství, taťka a děda byli myslivci, brácha je myslivec.
Taťka mě brával s sebou na čekanou, na brigády, na poslední leče, měli jsme loveckého
psa… Asi to mám v krvi a baví mě to.
Jinak předsedkyní jsem teprve půl roku, dříve byl předsedou pan Karel Zbíral z Břežan a
dlouhá léta mysliveckým hospodářem pan Vladimír Vopata z Čisté. Loni v létě byly nové
volby, kdy se rozhodli předat zodpovědnost mladším.
Myslivost není jen o střílení zvířat, že. Co ještě spadá do vaší běžné činnosti?
Teď je období strádání, takže na podzim a v zimě samozřejmě přikrmování zvěře, stavby a opravy mysliveckých
zařízení - krmelce, zásypy pro drobnou zvěř, posedy. Letos jsme vyráběli a vyvěšovali hnízdní budky pro sovy,
berličky pro dravce - to kvůli přemnoženým hrabošům, kteří škodí jak v lese ožíráním kořínků malých stromků, tak
na polích, pořádáme vycházky do přírody pro děti, pořádáme mysliveckou zábavu Poslední leč, odklízíme zvěř
sraženou dopravními prostředky... Lov je nedílnou součástí myslivosti - nelovíme pouze trofejovou zvěř, ale v
dnešní době ovlivněné člověkem je třeba udržovat stavy zvěře v určitém limitu, aby nepůsobila škody na lesních
porostech a na polích, nešířily se nemoci - např. v současné době je doporučen intenzivní lov divokých prasat kvůli
riziku zavlečení afrického moru prasat z okolních zemí. Loví se především zvěř slabá, nemocná, zvěř nízké chovné
hodnoty.
S jakými nejvzácnějšími druhy zvířat se v okolí Čisté můžeme setkat?
Můžete tu například potkat hejnko koroptví, což je v dnešní době opravdu vzácnost, to jen tak někde nemají. Loni u
nás hnízdil velmi vzácný dudek chocholatý, leckdo si ho v Čisté všiml. U vody můžete vidět lednáčka říčního, kulíka
říčního, potápku malou, ale také třeba vydru říční či bobra evropského. Vyskytují se tu i vzácní dravci jako orel
skalní, orlovec říční, luňák červený. A ze sov můžete slyšet houkat např. výra velkého či sýce rousného.
Spolu s rybáři vedete kroužek dětí. Jak vidíš budoucnost myslivosti a hlavně zájmu o přírodu v Čisté?
Jako v každém oboru, i v myslivosti si musíme vychovat své nástupce, ať už v rodině či v kroužku. O kroužek je u
dětí velký zájem, chodí do něj i několik let, tak věřím, že získané znalosti a dovednosti v životě využijí ku prospěchu
naší přírody. I když se vyloženě nestanou myslivci či rybáři, budou na nás alespoň nahlížet s porozuměním a budou
s námi umět spolupracovat.
__________________________________________________________________________________________

DOŠLO DO REDAKCE

Připomeneme si Jana Palacha

V sobotu 16. ledna 1969 se upálil mladý student Jan Palach na
protest proti okupaci Sovětskými vojsky. Chtěl vyburcovat
národ od letargie a normalizačního „zvyknutí si“. Chceme si připomenout tento čin a zároveň apelovat, abychom i my
vyšli z letargie. Čeká nás volební rok. Kéž nás nenechá lhostejnými to, co se děje v naší politice. Svíčku, jako vzpomínku
na Jana Palacha můžete v sobotu zapálit u pomníku padlých, kde bude Palachova fotografie.
Za místní spolek Milionu chvilek pro demokracii V. Vácha
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Ověřte si s námi své znalosti o historii daných tradic a zvyků. Každý měsíc
přineseme aktuální kvíz i s článkem, kde můžete najít správné odpovědi. Tento
měsíc si představíme svátek Tří králů.

ZNÁTE ZVYKY
A TRADICE?

Jak se jmenovali Tři králové?
V jakém století tato jména dostali?
Kdy slavíme svátek Tří králů?
Kam se králové vydali?
Jaké dary Ježíškovi přinesli?
Která písmena píší Tři králové na dveře domů, které navštíví?
Co tato písmena na dveřích znamenají?
Připomínka legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit
novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky. Proto se i tento den nejčastěji
odstrojuje vánoční stromek. Tři krále neboli Zjevení Páně slavíme 6. ledna.
Svátek Tří králů je spjat s legendou, jež se vyvíjela více jak dva tisíce let. Její obsah se
postupem let měnil, základ ale vycházel z biblického příběhu z doby, kdy se narodil
Ježíš Kristus. V té době vládl v Jeruzalémě král Herodes.
Tenkrát přišli do Jeruzaléma mudrci z Východu (později byli považováni za krále, asi i díky hodnotě darů, které přinesli) a
ptali se po nově narozeném židovském králi, jemuž chtěli vzdát hold. Herodes je na základě rad svých rádců poslal do
Betléma. Tam se mudrcům zjevila betlémská hvězda, která je dovedla přímo do stáje k Ježíškovi. Obdarovali zde
narozeného Ježíše zlatem, kadidlem a myrhou (proto se uvažuje o počtu tří mudrců – 3 dary = 3 mudrci, ale jejich počet
biblický příběh neuvádí). Tu noc dostali ve snu zjevení, ať se raději při své zpáteční cestě vyhnou městu Jeruzalému, což
také učinili. Podobný sen se zjevil i Josefovi (Ježíšův otec), který mu radil, ať odvede svou rodinu do Egypta, což také
učinil.
Heroda rozzlobilo, že se mudrci do Jeruzaléma nevrátili a ze strachu o moc nechal v Betlémě a okolí zabít všechny
chlapce do dvou let, aby se tak zbavil i potenciálního nově narozeného krále Židů, tedy Ježíše. Až když Herodes zemřel,
mohl se Josef s rodinou vrátit do izraelské země.
Až v 5. století našeho letopočtu byli tito tři mudrci - králové pojmenováni jako Kašpar, Melichar a Baltazar (černé pleti).
Dodnes je připomínají malé děti - koledníci. Zatímco dříve se za ně převlékaly chudé děti, které tak měly poslední
možnost vykoledovat zásoby jídla na zimu, od roku 2000 tak činí děti, které vybírají peníze na Tříkrálovou sbírku, jež
pomáhá potřebným lidem.
Žehnání domů a další zvyky
Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách
obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Tří králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově
traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto příbytku".
Tři křížky za písmeny (K+M+B+) přitom nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici - tzn. Otce, Syna a Ducha
Svatého.
V některých obcích se dodnes dochovaly Tříkrálové průvody, které vždy procházejí obcemi a končí u jesliček, kde se
hraje pro návštěvníky dobové představení.
Mezi další zvyky patří věštění délky života. Každý člen rodiny zapálí stejně vysokou svíci, a komu dohoří nejdříve, toho si
nejdříve odnese smrt v podobě Morany. Pokud dým stoupal vzhůru a plamen byl jasný, čekalo dotyčného nebe. Když
svíce prskala, dým šel k zemi a plamen byl nerovnoměrný, čekalo jedince peklo.
Pevné zdraví šlo také na Tři krále zajistit tak, že jedinec našel odvahu a ponořil se do nějaké řeky či potoka. Nebo ten den
vypil nalačno posvěcenou vodu z kostela.
Dříve se také na Tři krále pekl mazanec, do kterého hospodyně zapekla peníz. Ten, kdo peníz našel, byl zvolen králem,
který mohl kropit dům a zahradu svěcenou vodou a psát písmena s křížky nade dveře.
Pranostiky
Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.
Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor.
Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.
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Výpis usnesení ze zasedání ZO obce Čistá č. 24,
ze dne 17. prosince 2020

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZO

Návrh usnesení č. 247/20: ZO schvaluje navržený program jednání 24. zasedání ZO.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 247/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 248/20: ZO Čistá schvaluje schodkový rozpočet Obce Čistá na rok 2021 ve znění dle
zveřejněného návrhu rozpočtu. Schodek je financován z vlastních prostředků z minulých let. Schválený rozpočet
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se - 1 p. Pešek, USNESENÍ č. 248/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 249/20: ZO schvaluje finanční plán výnosů a nákladů na rok 2021 a střednědobý výhled plánu
výnosů a nákladů 2022-2023 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá ve znění zveřejněného návrhu a obojí je
nedílnou součástí tohoto usnesení. Výnosy 15,418.000,- Kč, náklady 15,418.000,- Kč. Zisk/ztráta 0.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 249/20 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 250/20: ZO schvaluje Dodatek č. 18 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového
hospodářství s firmou Marius Pedersen, a.s. na rok 2021 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 250/20 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 251/20: ZO schvaluje poplatek za likvidaci komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 800,- Kč za
fyzickou osobu trvale přihlášenou v obci Čistá a rok, resp. za rekreační objekt a rok.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 251/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 252/20: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
3. 1. 2021.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 252/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 253/20: ZO schvaluje dodavatelem manažerského řízení a realizace projektu „Splašková
kanalizace a ČOV“ firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IČ 60193689, Křížová 472/47, 15000 Praha 5
za nabídkovou cenu 435.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 253/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 254/20: ZO schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace „Přípojky splaškové kanalizace“
firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IČ 60193689, Křížová 472/47, 15000 Praha 5 za nabídkovou cenu
426.600,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 254/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 255/20: ZO schvaluje smlouvu o úvěru č. 0633134199/LCD s Českou spořitelnou a.s., pob.
Rakovník na projekt „Splašková kanalizace a ČOV“ v částce 40,000.000,- Kč za podmínek uvedených v návrhu
smlouvy a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 255/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 256/20: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6023356/1 za
jednorázovou náhradu 1.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 256/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 257/20: ZO schvaluje zpracování projektu na rekonstrukci učeben 2. NP ZŠ a MŠ Čistá a
dovybavení hřiště mateřské školy.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 257/20 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 258/20: ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce ve výši jednoho měsíčního platu
dle § 76 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, za práci vykonanou nad rámec povinností
v oblasti administrace projektů a dotací a práci v souvislosti s koronavirovou krizí.
Pro - 3, Proti – 6, Zdržel se - 1 pí. Čebišová, USNESENÍ č. 258/20 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 259/20: ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce ve výši jednoho a půl měsíčního
platu dle § 76 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, za práci vykonanou nad rámec
povinností v oblasti administrace projektů a dotací a práci v souvislosti s koronavirovou krizí.
Pro – 6, Proti – 3, Zdržel se - 1 pí. Čebišová, USNESENÍ č. 259/20 BYLO SCHVÁLENO.
_____________________________________________________________________________________________
Nová rubrika má sloužit k zveřejňování věcí, které se nám v našem
okolí nelíbí (např. černá skládka, odhozený odpadek, poničené
zábradlí atd…) a naopak věcí, které vám udělali radost a nějak
zlepšují naše žití v Čisté. Své fotografie s komentářem můžete
zasílat na adresu redakce kulturnivybor@gmail.com

TO JE DOBŘE
TO JE ŠPATNĚ

Jako první přinášíme fotku zatopeného údolí pod Strachovickým mostem.
To podle názoru redakce patří vlastně do obou kategorií 
Je to dílo bobra, který se v našich končinách
usadil a jistě je milé, že chráněné zvíře našlo
domov i v našich lesích. A obecně, že se bobři
vracejí zpět do naší přírody.

Na druhou stranu vodní hladina zhoršuje
průchodnost cesty a nebude mít asi moc příznivý
vliv na pilíře mostu…

[11]

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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