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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Odečet vody
Plán osazení obec. kontejneru
Výstavba kanalizace a ČOV

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
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
-----------------------------------------Bohoslužby kostel sv. Václava
Úterý 16:30
Neděle 8:00
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HASIČSKÉ OKÉNKO
ROZPIS FOTBAL. UTKÁNÍ
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
TO JE DOBŘE, TO JE ŠPATNĚ

Vážení spoluobčané,
již více než měsíc probíhá
válka na Ukrajině. Válka,
která ovlivňuje prakticky
život každého z nás. Denně dostáváme nové a nové katastrofické zprávy
z ukrajinských měst, sledujeme reportáže v televizi, na internetu a v dalších
mediích a říkáme si, kdy to skončí, co se bude dít dál. Válka na Ukrajině
ovlivňuje naší ekonomiku, ceny pohonných hmot, potravin, energií a všech
dalších věcí potřebných k normálnímu životu. Když jsme si přáli do nového
roku 2022, pevné zdraví a štěstí, určitě by nás nikoho nenapadlo, že bychom
si měli přát mír a svět bez válek a utrpení, mír jsme brali jako něco
samozřejmého.
Co mě nejvíce na této válce vadí, je, že trpí ženy a děti, staří lidé, nemocní
lidé… Nedokážu si představit být v jejich situaci a zažít to co oni. Odejít
z domova s jednou taškou, s dětmi a odjet někam, kde najdu pomoc. Odejít
do cizí země jako uprchlík, ale budu v bezpečí a budu mít jistotu, že jsem
zachránila své děti. Nebudu muset při každém zaslechnutí sirény do sklepa a
čekat, co bude. Ano, to je realita všech těch lidí, kteří z válkou sužované
Ukrajiny utíkají. Zažila jsem s rodinou, která našla nový domov u nás v obci,
co všechno si musí zařídit a opravdu to není jednoduché.
Rodina, která našla nový domov u nás v Čisté; maminka, její dva synové ve
věku 4 a 10 let a babička, k nám do Čech cestovali z Mykolaiva 6 dní přes
celé Polsko do německého Hanoveru, dále do Berlína a následně do Prahy,
kde na ně čekali naši hasiči s panem Martinem Sklenářem. Tato rodina jela
cíleně do naší obce, neboť manžel maminky, který před třemi lety pracoval
ve firmě Dynal, požádal pana Sklenáře o pomoc. Po domluvě s panem
Sklenářem a rodinou Bobisudových, našla tato rodina nový domov právě u
této rodiny.
Společně s paní místostarostkou jsme s nimi následně byly v KAPCU
v Příbrami, kde bylo nutné vyřídit registraci, vízum, zdravotní pojištění a
úřad práce. Dále jsme jim pomohly zařídit účet v bance, dávky hmotné
nouze, praktického lékaře, dětského lékaře atd. Obec uspořádala materiální
sbírku pro tuto rodinu, kde jste darovali mnoho potřebných věcí. Jsem ráda,
že v naší obci žijí lidé s otevřeným srdcem a chutí nezištně pomáhat těm, co
to potřebují.

SLOVO STAROSTKY

Chtěla bych poděkovat celé rodině Bobisudových, za nabídku ubytování ukrajinské rodině. Velice si této
pomoci vážíme. Zároveň poděkování patří vám všem, kteří jste pomohli materiálně a finančně. Opravdu veliké
díky všem. Maminka, jak to jen bylo možné po vyřízení všech povolení, začala pracovat ve firmě Dynal. A
chlapci začali navštěvovat naší školku a školu. Věřím, že se jim u nás bude líbit a budou spokojeni a my všichni
je přijmeme mezi sebe.
Určitě znáte staré přísloví: Přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno. Uvědomili jste si někdy jak moc je
pravdivé? Možná si někteří z Vás říkáte, proč bych měl někomu pomáhat, něco dávat? Tím, že někomu
pomůžete, nedostane sice materiální odměnu, ale získáte pocit, který je nezapomenutelný. Někomu jste totiž
svým darem, svojí pomocí pomohli, opravdu důležitě. Udělali jste radost lidem, kteří to potřebují, uděláte
radost dětem. Možná vaše pomoc někomu i zachrání život. Děkuji všem, kteří pomáháte a pomáhat budete i
nadále.
Vážení spoluobčané blíží se Velikonoce, svátky jara. Jsem ráda, že ty letošní můžeme oslavit bez omezení a bez
dalších nařízení. Proto jsme pro Vás připravili již tradiční malé velikonoční trhy, které se budou konat v sobotu
9.dubna 2022 od 8.00 hodin v obřadní místnosti obecního úřadu. Přijďte si koupit a tím podpořit šikovné lidi
z naší obce a okolí.
Od pondělí 11.dubna 2022 budete zase moci zdobit velikonoční stromečky - břízky podél chodníku u Jednoty.
Již teď můžete doma připravovat kraslice a jiné jarní ozdoby. Další akcí bude Velikonoční stezka, kterou
připravuje kulturní výbor. Teď už jen doufat v krásné jarní počasí.
Přeji všem krásné Velikonoce a dětem bohatou pomlázku.
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________

Odečty vodoměrů za období 1.5.2021 – 30.4.2022

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE

Odečty vodoměrů se provádí již tento měsíc. V případě, že nebudete
zastiženi doma, můžete stav svého vodoměru nahlásit nejpozději do
konce května – v kanceláři OÚ pí. Valigurčinové, telefonicky 313 549 454, e.mailem cista.obecniurad@seznam.cz nebo vhodit do schránky u vstupu do obecního úřadu (uvést datum odečtu, čp. domu, jméno
a stav vodoměru). Děkujeme

Vývozní dny pro domácí komunální odpad
Vývoz jednorázových známek a pytlů – kterákoliv středa
Vývoz měsíčních známek (modrých) – 1. lichá středa v měsíci
Vývoz čtrnáctidenních známek (žlutých) – každá lichá středa
Vývoz kombinovaných známek (červených) – od 1.11. do 30.4. každá středa
od 1.5. do 30.10 každá lichá středa

Plán osazení obecního kontejneru na bio odpad 2022 v okolních obcích
DUBEN : víkend
15./17.
Zdeslav, Křekovice, Lhota
23./24.
Nová Ves, Kůzová

ČERVEN : víkend
4./5.
Kůzová, Nová Ves
18./19.
Zdeslav, Lhota
25./26.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice

KVĚTEN : víkend
30.4./1.
Zdeslav, Lhota
7./8.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice
14./15.
Zdeslav, Lhota
21./22.
Kůzová, Nová Ves
28./29.
Zdeslav, Křekovice, Lhota

ČERVENEC : víkend
9./10.
Zdeslav, Lhota
16./17.
Kůzová, Nová Ves, Křekovice
30./31.
Zdeslav, Lhota
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SRPEN : víkend
6./7.
Kůzová, Nová Ves
20./21.
Zdeslav, Křekovice, Lhota
27./28.
Nová Ves, Kůzová

ŘÍJEN : víkend
1./2.
Nová Ves, Kůzová, Křekovice
8/9.
Zdeslav, Lhota
15./16.
Nová Ves, Kůzová
22./23.
Zdeslav, Křekovice, Lhota

ZÁŘÍ : víkend
10./11.
Zdeslav, Křekovice, Lhota
17./18.
Nová Ves, Kůzová
24./25.
Zdeslav, Lhota

LISTOPAD : víkend
5./6.
Nová Ves, Kůzová
12./13.
Zdeslav, Křekovice, Lhota

V obci čistá nejsou kontejnery plánovaně osazovány.
Uložení bio odpadu řeší občané převážně odvozem přímo do sběrného dvora. Pokud je kontejner na bio odpad
postaven na veřejném prostranství, je možné drobný bio odpad (tráva, listí) do tohoto kontejneru uložit.

Výstavba kanalizace a ČOV
Za měsíc březen stavba kanalizace opět pokročila. Byly dokončeny některé hlavní stoky a rovněž domovní
přípojky na veřejných částech. Postupně dochází i k opravám chodníků do původního stavu. Nyní nás čeká
úplná uzavírka křižovatky směrem na Bělbožice, která ale bude trvat pouze týden a to od 4.4. do 8.4.2022.
Poté bude následovat částečná uzavírka hlavní silnice č. 229/II na stoce C1 od křižovatky ke mlýnu po sjezd z
náměstí Jar.Vrchlického v termínu od 11.4. do 15.5.2022. Provoz v tomto úseku bude řízen semafory. A
nejdelší uzavírka nás čeká směrem k nádraží, a to od 1.5. do 30.10.2022. Zatím kanalizace probíhá podle
plánovaného harmonogramu, občas se vyskytly problémy s tvrdostí zeminy, ale vše se podařilo vyřešit. Jak
jsem již psala minule, v tomto úseku se nejdříve začne v silnici od Žatecké ulice směrem k nádraží. Dokud to
stavba dovolí, bude umožněn průjezd místních obyvatel k jejich nemovitostem po ostatních místních
komunikacích. Určitou dobu budou muset majitelé aut strpět to, že se ke své nemovitosti nedostanou. Jiná
možnost v tomto úseku bohužel není, neboť hlavní stoka bude vedena středem komunikace. Dále od 1.7. do
31.7.2022 bude zcela uzavřen úsek od křižovatky z hlavní silnice k základní škole. Tuto část kanalizace jsme
nechali až na období letních prázdnin, aby nebyl omezen přístup a příjezd k budově školy. Zatím ještě nebyly
schváleny konečné změny jízdních řádů do našich místních částí, jakmile je obdržíme, tak budou zveřejněny.
Opět prosím všechny o pochopení a trpělivost.
Dále bych Vás chtěla informovat, že jsme již naskladnili všechny objednané šachty, poklopy a nástavce. Nyní
zpracováváme seznam objednávek a čekáme na poslední fakturu od dodavatele. Vydávat šachty, včetně všeho
příslušenství budeme až v době, kdy se začnou jednotlivé nemovitosti přepojovat. Je to z toho důvodu, že
vlastník nemovitosti, si přesně změří hloubku uložení šachty a potřebnou délku nástavce a pracovníci obce mu
přesnou délku uříznou. V objednávce jste si mohli objednat nástavec v délce buď 1 m nebo 2 m, takto obdržíte
přesnou délku a zaplatíte pouze skutečné odebrané množství a nebudete zbytečně platit délku navíc. Pokud
vše bude probíhat podle plánu, budou se začít moci přepojovat některé nemovitosti již letos na podzim. Na
přepojení budete mít opravdu dostatek času a jsme všem k dispozici poradit. V případě dotazů mne opět
neváhejte kontaktovat.
Blanka Čebišová, starostka

Pozvánka
Po dvou letech nedobrovolné přestávky se letos opět uskuteční tradiční

POZVÁNKY

Slet čarodějnic.
Všechny malé i velké čarodějnice a čarodějové se sletí na Holubím vrchu 30. 4. 2022 v 17°° h.
A co nás tam čeká? Hra v lese, zpěvy u ohně, opékání buřtů, upálení čarodějnice. Nezapomeňte se stylově
obléci a řádně namaskovat, přinést si buřta nebo jiné občerstvení a podložku na sezení.
Na všechny se těší Poletucha Pepáková se svou družinou
[3]

Velikonoční stezka
Kulturní výbor (především)pro děti a jejich
rodiče připravil opět Velikonoční stezku.
Tentokrát budou vajíčka v částech
přilehlých obcí, které k Čisté patří (Zdeslav,
Křekovice, Smrk, Kůzová, Nová Ves,
Strachovice, Lhota). Plánek a herní
formulář si budete moct příští týden
vyzvednout na Obecním úřadě nebo
v prodejně Jednoty a samotná stezka bude
probíhat v termínu od 10. 4. do 24. 4.
2022. Za správně vyplněný hrací list
dostanete malou odměnu. KV
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Červený kříž v Čisté informuje

DOŠLO DO
Členky místní skupiny Červeného kříže se na výborové schůzce rozhodly
REDAKCE
podpořit Ukrajinu. Sbíráme zdravotnický materiál originálně zabalený a do
prodejny COOPu jsme umístily krabici, do které tento materiál
ČISTÁ
shromažďujeme. Máte-li zájem, můžete do této krabice přispět. Vhodné jsou např.: obvazy,
náplasti, sterilní čtverce,
dezinfekce, rukavice apod. materiál první pomoci.
Materiál bude předán na okresní pobočku Červeného kříže a následně odvezen na Ukrajinu.Děkujeme za Vaše přispění.
Zdeňka Stárková, předsedkyně ČK Čistá

Zapište si do kalendáře
Pochod Údolím Javornice, dolní tok, se bude konat 14. května 2022.Těší se pořadatelé

Chcete podpořit opravu našich varhan?
Pokud ano, můžete hlasovat pro projekt opravy kulturních památek na https://www.mamevybrano.cz/soutez
Jedná se o projekt číslo 244 – oprava varhan v kostele sv. Václava v obci Čistá. Varhany jsou velmi vzácné a jsou v ne moc
dobré kondici. Pokud tento projet soutěž vyhraje (získá nejvíce hlasů), můžeme na jejich opravu získat až 100 tisíc. A to
se přece vyplatí!

Vyhlášení Ceny hejtmanky Středočeského kraje pro rok 2021
Ve čtvrtek 24. 3. 2022 se v kutnohorské Galerii Středočeského kraje předávaly Ceny hejtmanky za rok 2021.
Jde o ocenění pro osobnosti, které jsou spjaté se Středočeským krajem a jejich činnost, čin nebo dílo je něčím
mimořádné. Osobnosti nominuje veřejnost. Do této soutěže jsme před rokem nominovali i 2 naše občany –
starostku obce Blanku Čebišovou a kronikáře obce Jaroslava Sklenáře, kteří se osobně tohoto vyhlašování
zúčastnili. Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje bylo nominováno 36 osobností. Byli mezi nimi podnikatelé,
vědci, sportovci, osobnosti spojené s kulturou nebo lidé, kteří pomáhají druhým. O vítězích v jednotlivých
kategoriích rozhodovala komise složená ze členů Rady Středočeského kraje, zástupců zastupitelských klubů a
odborníků z jednotlivých oblastí. O vítězi v kategorii Cena veřejnosti se rozhodovalo prostřednictvím hlasování
veřejnosti na webu Středočeského kraje, do kterého jste svými hlasy přispěli i vy. I když se v takovém množství
přihlášených nepodařilo přivézt vítězství, musíme říct, že to byl krásný večer a naši nominovaní byli v dobré
společnosti výjimečných lidí.
Slavěna Razýmová a Kateřina Lauberová
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ZŠ A MŠ
ČISTÁ

Naše škola získala certifikaci Rodiče vítáni

V březnu byla naší škole udělena značka Rodiče vítáni. Tato certifikace
garantuje vstřícné jednání mezi školou a rodiči. Usnadňuje rodičům výběr
školy a ukazuje, že je škola v pozitivním směru odlišná od jiných.
Celý projekt začal v roce 2011 a v současné době je do něj zapojeno 350 škol. Školy se zavázaly, že musí
dodržet sedm základních kritérií sestavených společností EDUin, redakcí Řízení školy a WoltersKluwer ČR.
Na všech vstupních dveří máme umístěné certifikační emblémy, které na první pohled upozorní, že je naše
škola do certifikace zapojená. Seznam kritérií, které jsme se zavázali plnit, najdete na ceduli v přízemí budovy
školy nebo na profilu školy www.rodicevitani.cz.
Jsme potěšeni, že jsme značku Rodiče vítáni získali. Stále je jednou z našich hlavních priorit vytvářet dobré
vzájemné vztahy mezi rodinou a školou na úrovni vzájemné úcty a respektu.
Marie Kruntová
ředitelka školy

Ze života školy
Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří se zúčastnili sbírky oblečení pro děti
z Ukrajiny. Moc si toho vážíme a celá sbírka již byla předána. Děkujeme.
Dne 4.3.2022 měly děti z prvního i druhého stupně neobvyklý zážitek, navštívili nás
hudebníci z Konga. Pásmo s názvem Africká kultura zahrnovalo prezentaci o Africe se
zaměřením na Kongo, autentickou africkou folklórní hudbu a africké tance i se
zapojením našich žáků a učitelů. Na závěr si děti v afrických tancích i zasoutěžily.
Divadelní představení s názvem „Pravdu má každý svou“ v divadle Alfa mohli zhlédnout žáci druhého stupně.
Plzeňské divadlo navštívili 29.3.2022.
Od 19.04.2022 začíná povinný plavecký kurz určený pro žáky 1. – 3. ročníku. Žáci budou dojíždět každý týden
do nového rakovnického bazénu. Kurz je pro žáky zcela zdarma, včetně dopravy. Od stejného data mohou
využít nabídku plaveckého výcviku i děti z mateřské školky, v tomto případě je kurz dobrovolný a musí být
hrazen zákonným zástupcem.
Mateřská škola měla v měsíci březnu připravené dvě akce pro děti. První akcí byla návštěva kina v Kralovicích,
dětem se promítal film Tlapková patrola, a druhá akce nesla název Včeličkování. Odbornou ukázku i
s povídáním zajistil pan Jiří Cafourek z Rakovníka.
Marie Kruntová
ředitelka školy

Nejoblíbenější kniha v dětství
V uplynulém měsíci březnu, který je též zván Měsícem knihy, probíhala na naší škole anketa. Dovolte mi, abych
se s Vámi podělila o její výsledky. Žáci 1. a 2. stupně měli od členů rodiny zjistit název jejich nejoblíbenější
knihy, která je provázela dětstvím. A jak to tedy všechno dopadlo?
Maminky nejraději četly Děti z Bullerbynu (Astrid Lindgrenová) a Honzíkovu cestu (Bohumil Říha). Oblíbení byli
také bratři Čapkové. Od Karla četly maminky příběh štěňátka Dášeňky, od Josefa si zamilovaly Povídání o
pejskovi a kočičce.
U tatínků zvítězila kniha Honzíkova cesta. Pomyslné druhé místo obsadily Foglarovy Rychlé šípy. Dobrodružná
povaha tatínků se projevila i v dalším výběru. Mezi časté odpovědi patřil též titul Robinson Crusoe (Daniel
Defoe), Dvacet tisíc mil pod mořem (Jules Verne) a Lovci mamutů (Eduard Štorch).
Babičky trávily své dětství nad stránkami knih naší legendární spisovatelky Boženy Němcové. Oblíbené byly její
pohádky a také povídková kniha Babička. Mezi častěji zmíněné tituly patřil také Malý Bobeš (Josef Věromír
Pleva).
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Dědečkové se jako malí chlapci nejčastěji ztotožňovali s trosečníkem Robinsonem Crusoem a také s malým
chlapcem Josefem, se kterým poznávali svět v knize Malý Bobeš. Důležitou roli v jejich životech hrály také
následující dvě knihy, Rychlé šípy (Jaroslav Foglar) a O letadélku Káněti (Bohumil Říha).
U dětí a jejich sourozenců byl výběr titulů velice rozmanitý, proto se nejčastější odpovědi hledaly těžko. Co se
týče žánrů, byly zde zastoupeny pohádky, příběhy s dětským hrdinou, knihy s dívčí hrdinkou, vyprávění o
zvířátkách, a dokonce také uměleckonaučná literatura (encyklopedie, atlasy). Mezi častěji zmíněné knihy
patřily Deník malého poseroutky (JeffKinney), Mikeš (Josef Lada), Rumcajs (Václav Čtvrtek), Medvídek Pú (Alan
Alexander Milne), Zvěrolékař a jeho přátelé (James Herriot).
Obdobná situace nastala také mezi pedagogy a zaměstnanci školy. Zmíněny byly pohádky, knihy s dívčími
hrdinkami, dobrodružné tituly, naučná literatura. Nejčtenější knihou se staly Děti z Bullerbynu, v těsném
závěsu se držely Rychlé šípy a vyprávění O letadélku Káněti.
Celkově byla nejvíce čtena kniha Honzíkova cesta.
Na závěr bych zmínila citát anglického spisovatele Johna Ruskina: „Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky
křídla.“ Souhlasíte? Doufám, že nás knihy budou i nadále provázet našimi životy. Děkuji Vám za spolupráci.
Markéta Kočová

Silový čtyřboj
V úterý 29.3.2022 se v základní škole v Lužné uskutečnila sportovní soutěž – SILOVÝ ČTYŘBOJ. Naši školu
reprezentovalo sedm chlapců, kteří podali velmi pěkné výkony. Soutěžilo se v disciplíně šplh, trojskok snožmo
z místa, shyby na doskočné hrazdě, sedy-lehy, hod plným míčem 3 kg. Můžete si doma vyzkoušet a porovnat
se s našimi nejlepšími výkony, což bylo:
16 shybů do natažených rukou, 32 lehů-sedů za 30 s, 7,60 m trojskok snožmo, 5 s šplh na laně bez přírazu.
A kdo, že naši školu reprezentoval? Martin Strnad, Milan Rajdl, Pavel Šourek, Tomáš Maxilon, Dan Navrátil,
Ondra Šindler, Šimon Šimek. Děkujeme.
Kateřina Lauberová

PLACENÁ INZERCE
SOUKROMÁ FIRMA BABUŠKA -

zabývající
se rostlinnou výrobou a službami v zemědělství se sídlem v Kožlanechpřijmezaměstnance na pozici:
 traktorista
 opravář zemědělských strojů

Informace na tel. : 602 969 126

řidičské oprávnění skupiny C výhodou
[7]

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

 Výjezdová jednotka
Zásahová činnost od 28.2.2022 – 29.3.2022
Z důvodu velkého sucha došlo na území republiky ke zvýšeným počtům lesních
požárů a travních porostů. Zvýšený nárůst výjezdů jednotek PO se nevyhnul ani
naší jednotce. Ta v tomto období vyjížděla ke čtyřem vážnějším zásahům.
Dne 11.3. 2022 jednotka vyjela ve večerních hodinách k požáru lesního porostu a
hrabanky na větší rozloze u obce Rousínov. Zde jednotka ve svahovitém terénu do nočních hodin prováděla
hasební práce.
Následující den tedy 12.3.2022 opětovně jednotka vyjela k požáru suché trávy po pálení opět na větší ploše do
obce Žďár.
Dne 13.3.2022 opět jednotka vyjela k požáru suché trávy rovněž po pálení do obce V. Chmelištná. Zde
jednotka dorazila jako první, zamezila šíření požáru a provedla lokalizaci požáru do příjezdu posilových
jednotek.
Dne 25.3. 2022 jednotka zase vyjížděla k nekontrolovatelnému rozšíření požáru po pálení do obce Nová Ves.
Rovněž zde se jednalo o větší plochu, kde se požár díky větru rozšířil na tři pozemky se škodou. Jednotka opět
dorazila jako první, zabránila šíření na obytné budovy a do příjezdu dalších jednotek provedla lokalizaci
požáru.
Jelikož požáry následovaly za sebou, došlo k vypotřebování hadic a musely se rychle objednat další nové
hadice na obměnu. Opět se zde projevil problém s mytím a sušením hadic. Jednotka stále nemá možnost
hadice ošetřovat a bezpečně usušit. Řeší se to složitě odvozem na stanici HZS Rakovník, kde není taky
z důvodu počtu událostí hadice zde vždy ošetřit.
Tímto děkuji všem členům jednotky za nasazení při těchto událostech.
Zároveň upozorňujeme na zákaz vypalování, kdy KÚ Středočeského kraje vyhlásil nebezpečí sucha a tím zákaz
veškerého rozdělávání otevřeného ohně!!!

Odborná příprava a údržba techniky
U jednotky opětovně druhou neděli tj. 13.3.2022 proběhla odborná příprava , zkouška a údržba techniky a
agregátů.
Proběhl výcvik nositelů dýchací techniky v areálu kulturního domu. Zde proběhl výcvik zaměřený na reálné
podmínky při požáru budovy a záchrany osoby z budovy.
Během měsíce proběhly povinné kondiční jízdy strojníků s CAS. Byla provedena kontrola a zkoušky agregátů.
Velitelé byli rovněž seznámeni s komunikací s KOPIS.
Mimo tuto činnost jednotka na žádost starostky obce zabezpečila dovoz ukrajinské rodiny z Prahy do Čisté
vozidlem DA. Odvoz zabezpečil p. Vopata a p. Hedvičák. I jim patří poděkování za tuto činnost, která proběhla
dne 17.3.2022 ve večerních hodinách.
V tomto období, jak již bylo zmíněno, došlo k nákupu 4 ks hadic D a byl dodán zásahový oblek objednaný ke
konci roku 2021 z dotačního titulu.
Miloslav Svatoš
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ROZLOSOVÁNÍ JARO 2022

FOTBAL

Mužstvo mladších žáků

Datum a čas

Domácí

Hosté

03.04.2022 10:00

TJ Čistá, z.s.

Slavoj Chrášťany, z.s.

11.04.2022 17:30

SK Rakovník, z.s. "B"

TJ Čistá, z.s.

17.04.2022 10:00

TJ Čistá, z.s.

TJ Slabce, z.s.

24.04.2022 10:30

TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.

TJ Čistá, z.s.

01.05.2022 10:00

TJ Čistá, z.s.

FK Rakovník, z.s.

07.05.2022 10:00

FK Hředle, z.s.

TJ Čistá, z.s.

15.05.2022 10:00

TJ Čistá, z.s.

TJ Sokol Nové Strašecí z. s.

27.05.2022 17:00

Sportovní klub Lány, spolek

TJ Čistá, z.s.

05.06.2022 10:00

TJ Čistá, z.s.

SKP Rakovník, z.s.

12.06.2022 11:00

TJ Roztoky, z.s.

TJ Čistá, z.s.

„A“ Mužstvo
Datum a čas

Domácí

Hosté

27.03.2022 13:30

TJ Šanov, z.s.

TJ Čistá, z.s.

03.04.2022 13:30

TJ Čistá, z.s.

FK Petrohrad, z.s.

10.04.2022 16:30

Sokol Kroučová

TJ Čistá, z.s.

17.04.2022 13:30

TJ Čistá, z.s.

TJ Slabce, z.s.

24.04.2022 13:30

SK Oráčov, z.s.

TJ Čistá, z.s.

01.05.2022 13:30

TJ Čistá, z.s.

Sokol Sýkořice, z.s.

08.05.2022 17:00

Slavoj Chrášťany, z.s.

TJ Čistá, z.s.

15.05.2022 13:30

TJ Čistá, z.s.

SK Pavlíkov, z.s.

21.05.2022 13:30

Sokol Janov

TJ Čistá, z.s.

28.05.2022 10:00

SK MšeckéŽehrovice, z.s.

TJ Čistá, z.s.

05.06.2022 13:30

TJ Čistá, z.s.

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

Z HISTORIE

1932
V tomto roce při důlním neštěstí v Lomu u Mostu zahynulo 8 horníků, což pak vedlo k velkým stávkám horníků
v dubnu tohoto roku. Potopily se dvě ponorky a zahynulo kolem 130 členů posádky. Konaly se zimní
olympijské hry v LakePlacid a letní v Los Angeles. V Německu ve volbách zvítězila strana NSDAP v čele
s Adolfem Hitlerem. Uskutečnil se první ročník filmového festivalu v Benátkách. Při zemětřesení v Číně
zahynulo na 70 tisíc lidí. Na Ukrajině probíhal díky sovětské politice více než rok hladomor, při němž zahynulo
kolem 4,5 milionu lidí. Byl objeven neutron a pozitron.
V tomto roce se narodili například textař Zdeněk Borovec, herci Leoš Suchařípa, Radoslav Brzobohatý, Ladislav
Trojan, Stanislav Zindulka a Eduard Cupák, oscarový režisér Miloš Forman, sochař a grafik Karel Nepraš, plavec
František Venclovský (pokořitel kanálu LaManche), skladatel Vadim Petrov, zpěváci Josef Zíma a Waldemar
Matuška, herečka Alena Vránová, spisovatel Vladimír Páral, humorista Miroslav Švandrlík, výtvarník Theodor
Pištěk, španělský režisér Carlos Saura, spisovatel Umberto Eco, ruský režisér Andrej Tarkovskij, režisér Ján
Roháč, či hudebník Johnny Cash. V tomto roce naopak zemřeli malíř Rudolf Kremlička, básník František Bíbl,
obuvnický magnát Tomáš Baťa, nebo spisovatelé Edgar Wallace a Gustav Meyrink.

Na venkově v této době bylo
nejhůře. Sedlákovi byl pobrán
dobytek, uloupena sklizeň,
spáleno obydlí a sám lid byl
mučen, aby vyzradil úkryt, kde
schoval své zásoby. Vyplašený
lid pobíhal po lesích a ukrýval
se v doupatech.
Švédové se potloukali
po kraji ještě dlouho. Dne 3.
listopadu 1648 došla do Čech
zpráva, že mezi císařem a všemi
protivníky byl ve Vestfálích
uzavřen mír. Přesto leželi
Švédové na Rakovnicku ještě
celý měsíc. Sotva tito odtáhli
z Čech, přibyl sem 15. prosince
Gallasovký
císařský
pluk.
V Rakovníku se ubytoval štáb se
2 kompaniemi, 2 kompanie byly
poslány do Kožlan a Kralovic, 3
do Čisté a Plas. Když pak vojáci
poslední sousto vyjedli, byli 26.
prosince 1648 odvoláni.
Situace po válce
byla hrozná. Stav obyvatelstva
za strastiplných třicet let klesl
na třetinu. Uvádí se, že úplně
bylo vypáleno 6000 osad.
Opravit
spáleniště
nebylo

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
snadné. Za války mnoho lidí
padlo a bylo povražděno,
mnoho jich také uteklo za
hranice. Lidé utekli do lesů, kde
žili v děrách a živili se kořínky,
bylinami
a
z hladu
i
zdechlinami. Pole ležela ladem,
nebylo
dobytka,
nástrojů,
semen,
ani
lidí
k jejich
obdělávání, rolníci zapřahali
sami sebe do pluhu. Z úředního
popisu Berní rully č. 18, 19, 23
lze vyčíst, že v Čisté po válce
třicetileté, bylo z 35 osedlých
statků, 18 pustých a také 77
strychů pustých polí (strych
0,2677 ha).
Po válce třicetileté
v roce 1650 působili na
Kralovicku pouze dva kněží,
farář v Čisté a řeholník Folkner
v Plasích. Do čisteckého kostela
museli
docházet
poddaní
z dalekého okolí a čistecký farář
pak dojížděl do mnoha obcí
kraje. V té době čistecký farář

spravoval 12 far, k nimž
náležely vsi: Břežany, Hlince,
Milíčov, Šípy, Slatina, Lhota,
Chříč, Holovousy, Studená,
Slabce, Modřejovice, Zvíkovec,
Podmokly, Zhoř, Skupá, Tytry,
Rousínov, Svinařov, Šlovice,
Krakov, Malinová, Petrovice,
Příčina, Hostokryje, Šanov,
Václavy, Pavlíkov, Hřebečníky,
Chlum u Rakovníka, Všetaty,
Újezd Velký, Zavidov, Řeřichy,
Zdeslav, Chmelištná, Jesenice,
Kolešovice, Oráčov, Krty, Soseň,
Pšovlky, Německé Hořovice,
Děkov, Klečetné, Kosobody,
Otěvěky,
Tlesky,
Mlýnce,
Vysoká
Libyně,
Kožlany,
Třímany, Rakolusky, Dřevec,
Hracholusky. Ještě v roce 1657
spravoval čistecký farář stále 12
farností v kraji.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

To je dobře
Neděle 3.4.2022 byla Smrtná a je
dobře, že paní Zima – Smrtka –
Morana byla upálena a snad už se
k nám brzy vrátí jarní počasí.

TOJE DOBŘE,
TO JE ŠPATNĚ

To je špatně
Jsou mezi námi občané, kteří asi
neumí číst, jinak by věděli, že starý
televizor opravdu nepatří ke
kontejnerům, ale do sběrného
dvora. Až takového občana příště
uvidíte, tak mu to, prosím, řekněte.

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

SDÍLÍME OVĚŘENÉ

Na webové stránce veřejnoprávního Českého rozhlasu lze najít ověřené zprávy. Tým investigativních novinářů
ověřuje na základě podnětů od posluchačů různé hoaxy, fake news a řetězové maily, které se šíří internetem –
teď především v otázce války na Ukrajině a Ukrajinských uprchlíků. Vše lze najít na odkazu
https://www.irozhlas.cz/zpravy-tag/overovna.
__________________________________________________________________________________________

Výpis usnesení ze zasedání ZO Čistá č. 34 ze
dne 28. února 2022

VÝPIS USNESENÍ

Návrh usnesení č. 347/22: ZO schvaluje návrh programu jednání 34. zasedání ZO. Pro – 9 všemi hlasy, Proti –
0, Zdržel se – 0,USNESENÍ č. 347/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 348/22: ZO schvaluje zvýšení
hodnoty stravenky na 120,- Kč a úpravu Vnitřní organizační směrnici č. 1 a č. 2/2022. Pro - 9 všemi hlasy, Proti
– 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 348/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 349/22: ZO vydává OZV č. 1/2022
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0,
USNESENÍ č. 349/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 350/22: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti a s umístěním stavby Čistá – kNNp.č. 169/9 za jednorázovou náhradu
2.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem. Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č.
350/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 351/22: ZO zamítá prodej části pozemků parc.č. 90/1 a 485/1
v k.ú. Nová Ves u Rakovníka. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se - 1 Mgr. Váhala, USNESENÍ č. 351/22 BYLO
SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 352/22: ZO souhlasí s vyčleněním částky 100.000,- Kč z rezerv rozpočtu obce
s tím, že 50.000,- Kč bude okamžitě zasláno na účet SOS Ukrajina – organizuje Člověk v tísni a 50.000,- Kč bude
určeno na případnou materiální pomoc v místě. Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č.
352/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 353/22: ZO souhlasí s vyvěšením ukrajinské vlajky na podporu
ukrajinského lidu na budovu obecního úřadu a odmítá agresivní chování Ruska. Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0,
Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 353/22 BYLO SCHVÁLENO. Návrh usnesení č. 354/22: ZO schvaluje odstranění
obsahu vývěsky na obecní budově pošty KSČM a souhlasí s nevyužíváním vývěsek na obecních budovách
jakoukoli politickou stranou. Pro – 6, Proti – 1 Ing. Coufal, Zdržel se - 2 p. Votroubek J., Votroubek R.,
USNESENÍ č. 354/22 BYLO SCHVÁLENO.

Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č. j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

