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OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
prázdninové měsíce strašně rychle utekly a začal nový školní rok. Pro školáky je to téměř po půl roce
návrat do školních lavic. Chvíli bude trvat, než se vše vrátí do zajetých kolejí školních povinností.
Zároveň jsme v naší škole přivítali 11 nových prvňáčků, kteří se na svůj první den ve škole moc těšili.
Doufejme, že se epidemiologická situace nijak nezhorší a děti budou moci navštěvovat školu.
Během letních prázdnin se ale určitě nezahálelo jak na úřadě, tak ani ve škole. Hned od začátku
července byly zahájeny stavební práce na dalším projektu ve škole, a to na projektu „Rekonstrukce
učeben v 3.NP“. Celkové náklady na rekonstrukci činí 3 139 950,- Kč. Na tento projekt jsme obdrželi
dotaci ve výši 90% z Ministerstva financí. Celý projekt se stihl udělat ve velice krátké době, a to během
prázdnin, a děti se mohly 1. září vrátit do zrekonstruovaných krásných tříd. Všem, kdo se na realizaci
tohoto projektu podíleli, patří velké poděkování. Jakmile to jen trochu epidemiologická situace dovolí,
uskuteční se den otevřených dveří v naší škole.
Ale to nebyl jediný projekt, který se realizoval během prázdnin. Jak jste si mohli všimnout, kdo jste
navštívili pouť na hřišti, došlo k realizaci krytého podia. Podium zhotovila firma Dřevospektrum Rakovník
za částku 134 646,- Kč. Obec na tento projekt obdržela dotaci ze Středočeského kraje z Fondu obnovy
venkova ve výši 100 000,- Kč. Rovněž z tohoto fondu Středočeského kraje je spolufinancován projekt
„Rekonstrukce vodárenského zařízení“. Celkové náklady činí 997 398,- Kč a dotace z Fondu obnovy
venkova je 770 000,- Kč. V rámci tohoto projektu bude vyměněna přečerpávací nádrž ve vodárně „V
rybníčku“ za nerezovou nádrž včetně potrubí. Při této akci je nutné z části rozebrat střechu vodárny,
pomocí jeřábu vyjmout starou železnou nádrž a instalovat novou nerezovou. O době, kdy dojde k těmto
pracím, budete informování, neboť bude nutné v této době výrazně omezit spotřebu vody.
Dalším z projektů, které jsou již ve fázi realizace je pořízení dotykového panelu pro Muzeum Čistecka.
Na tento projekt máme příslib dotace ze SZIF z Programu obnovy venkova prostřednictvím MAS
Rakovnicko. Celkové náklady na projekt činí 287 095,- Kč a dotace je ve výši 80%. V měsíci září až
začátkem října bude realizován projekt „Místo pasivního odpočinku v místní části Zdeslav“. Tento
projekt zahrnuje výstavbu venkovního altánu k setkávání a odpočinku místních občanů a turistů.
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Celkové náklady činí 338 595,- Kč a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj je ve výši 70% celkových
nákladů.
Projekt, který se v současné době nebude realizovat, je rekonstrukce kulturního domu. Obec sice
získala tři dotace, ale ani po dvou výběrových řízení se nepodařilo vybrat zhotovitele. Nebyla podána
nabídka, která by neobsahovala žádné chyby a nedostatky. Na základě těchto skutečností a možných
problémů s dodržením termínu realizace a zároveň po poradě s manažerkou projektu, bylo
odhlasováno zrušení výběrového řízení. Obec bude opět podávat nové žádosti o dotace a snažit se
tento projekt realizovat.
A posledním nejdůležitějším projektem pro nás všechny je „Výstavba kanalizace a ČOV“. Všichni, kdo
se alespoň trochu zajímáte o naši obec, víte, že největším problémem v naší obci je likvidace
odpadních vod a zejména stav kanalizace. Dlouhodobě jsme se snažili tento problém řešit a až nyní se
nám podařilo získat dotaci na novou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Nebudu se dlouho
rozepisovat, co vše předcházelo, ale nyní bude nejdůležitější Vás s celým projektem seznámit a
připravit se na realizaci, která by měla začít příští rok v jarních měsících. V současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele. Poté proběhnou výběrová řízení na technický dozor investora,
koordinátora BOZP a další potřebné administrativní věci. Máme rok na to předložit všechny podklady
Státnímu fondu životního prostředí k uzavření smlouvy. V podzimních měsících proběhne jednání
s majiteli jednotlivých nemovitostí, kteří budou seznámeni s postupem realizace výstavby kanalizace a
připojení jejich nemovitostí. S termínem jednání budete včas obeznámeni. Tento projekt bude nejen pro
obec, ale pro všechny velmi náročný, přesto věřím, že společně to zvládneme.
Vážení spoluobčané, zmínila jsem se jen o konkrétních větších a aktuálních projektech, které byly
realizovány během prázdnin a které probíhají nebo jsou připraveny. Neustále se snažíme vylepšovat
naše obce a jejich životní prostředí, aby byl život v nich co nejpříjemnější.
Přeji Vám klidné a pohodové podzimní měsíce a hlavně hodně zdraví.
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________

Potřebujete palivové dřevo?
Obec Čistá zlevnila palivové dřevo. Od 1. 8. 2020 je cena 400,- Kč/prm + DPH.
V případě manipulace je cena o 200,- Kč/prm vyšší.
Objednat dřevo je možné u odb. lesního hospodáře, p. Řenče, tel. 723 015 346.

Vody v krajině neustále ubývá
Naléhavě žádáme občany, aby šetřili s vodou. Nejen vodou ze své studny, ale hlavně pitnou vodou z obecního
řadu. Ani obecní vrty nejsou bezedné. Voda díky dalšímu nadměrně suchému létu neskutečně ubývá, ale její
odběr z vodovodního řadu se v poslední době neustále zvyšuje. Chápeme, že v době dovolených narostl v obci
počet osob, ale pochopte zase Vy, že není nutné zalévat pitnou vodou a napouštět s ní bazény. Myslete trochu
dopředu a snažte se vodou šetřit, dokud je vůbec čím šetřit.
__________________________________________________________________________________________
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STALO SE
31. ročník Čistecké buchty
V sobotu 22. srpna bylo po ránu na volejbalovém hřišti nezvykle rušno. Naši volejbalisté dokončovali poslední
práce, aby areál byl připraven na tradiční srpnový turnaj. Od 9.00 hodin se začaly sjíždět přihlášené volejbalové týmy.
Na poslední chvíli se z důvodu zranění odhlásilo družstvo z Blatna. Celkem se prezentovalo 6 družstev – z Kralovic,
Mostu, Rakovníka, Čisté u Horek a nechybělo ani družstvo Ondry Suchého a domácí TJ Čistá.
Celé dopoledne bylo počasí příjemné a tak se po nástupu v 10.00 hodin začala hrát na obou kurtech prvá
z patnácti utkání. Družstva, která zrovna nehrála, tak v maximální míře využívala služeb místního občerstvení. Zde byl
připraven široký sortiment jídel a dalších pochutin. Jak přibývala odehraná utkání, tak se zhoršovalo počasí. Kurty
začaly kropit drobné dešťové přeháňky. I přes to se všechna utkání dohrála a před 17.00 hodinou jsme mohli provést
celkové vyhodnocení turnaje.
Na šestém místě se umístilo družstvo „Rozmlácený žehličky“ (Čistá u Horek), páté místo obsadilo domácí
družstvo TJ Čistá, na čtvrté pozici se tentokrát umístili kamarádi z Mostu, třetí místo si vybojovalo družstvo „Sarka
Farka“ (dorostenci VK Kralovice), o druhé místo za hustého deště svedly tuhý souboj „Postřelený laňky“ (Rakovník)
s družstvem „Já nevím“ Ondry Suchého. Tým „Já nevím“ byl úspěšnější a po zásluze zvítězil. Prvá tři mužstva
obdržela poháry, věcné ceny, diplom a tradiční pekáč voňavých buchet. I přes drobnou nepřízeň počasí byli všichni
spokojeni, o čemž svědčí ubezpečení, že příští rok přijedou rádi znovu.
Závěrem je nutné poděkovat za přidělení dotace zastupitelům obce Čistá, paní starostce Blance Čebišové za
obstarání a přípravu pohárů a diplomů, Mlýnu Čistá za poskytnutí mouky, Romanu Votroubkovi a paní Markové za
přípravu občerstvení a Vlastě Štětinové, Věnce Čechové a Věnce Razýmové ml. za upečení chutných buchet.
Poděkování patří také všem, kteří v sobotu našli cestu na hřiště a přišli nás podpořit.
Děkujeme. Karel Štětina st.

Příobecní letní tábor 2020 – ohlédnutí.
Koronavirus nás nezastrašil a tábor se letos opět konal. Celkem se sešlo 12 mladších dětí. Po loňské zkušenosti
jsem chtěla jen mladší děti, protože ty se zapojují do herních aktivit ochotněji.
Tábor měl podtitul: Kemp moderního pětiboje. Cílem bylo seznámit děti se všemi 5 disciplínami tohoto
olympijského sportu. Děti se dozvěděly něco málo z teorie a všechny disciplíny si vyzkoušely. Se šermem to bylo
jen jako, ale střelba, běh, plavání a jízda na koni byly opravdické. K tomu jsme přidali jízdu na nafukovacím
kajaku, luk, kuši, flusačku, „plavání“ na balonech, kouzlení s balonky, bonbónovou duhu, Kubbe a mnoho dalších
aktivit. Děti si také užily minigolf a ZOO v Plasích, ale nejvíce času jsme trávili u vody, protože bylo horko. Byli
jsme 2x na Boubrláku, v přírodním koupališti v Plasích a na koupališti v Kralovicích.
A protože všechno dobře dopadlo, děti byly celkem hodné, tak možná do toho půjdu i za rok.
Děkuji za pomoc manželovi Zbyňkovi, sestře Aleně a za finanční podporu od naší obce. A také těm rodičům, kteří
nám přispěli dobrotami.
Katka Coufalová
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Připomínka okupace Československa
U příležitosti 52. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy jsme si na prostranství u radnice
připomněli tuto tragickou událost, napadení suverénního státu cizími vojsky a započetí normalizace, která tak
decimovala náš národ. Vzpomněli jsme i na současnou situaci v totalitním Bělorusku, které se podobá našemu
tehdejšímu zápasu o svobodu a demokracii. Akce byla doprovozena výstavou dobových fotografií ze srpna 1968.
Za pořadatele
Vladimír Vácha

__________________________________________________________________________________________

Z HISTORIE
Císařským patentem bylo
v roce 1785 zrušeno propinační
právo – výhradní právo na vaření
a prodej piva. V tomto roce také
obec prodala mlýn pod Horami
Janu Löblovi, který byl povinen
obci zdarma mlít slad. Dne 25.
května 1796 se před Božím tělem
přihnala večer velká bouře
s prudkým deštěm, následkem
čeho se místní potok tak rozlil, že
mnohým měšťanům velké škody
ve dvorech a stodolách napáchal.
Z opraveného obecního sklepa
voda 11,5 sudu piva i s jinými
předměty do městského rybníčku
odnesla.

Novější
pivovárečné
stavení bylo postaveno za
obecního představeného Jana
Petra Hampla v roce 1806.
Základní kámen byl položen 9.
června téhož roku. Pivovar byl
vystavěn
při
potoce
vedle
městské radnice na stejném
místě, byl pouze přistavěn a
rozšířen. Zvednuté zdi této stavby
byly
dle
starého
způsobu
z kamene na hlíně bez základu
vystavěny. Třetina stavení byla
doškami a dvě třetiny šindelem
kryté.
Pivovar
spravovali
právovárečníci, kteří si jej hleděli
vskutku vzorně. Postavili vedle

pivovaru také dům č. 245
s velkými sklepy a lednicí. Byly
zde také byty pro obecní sluhy.
S povolením obce postavil
Matěj Loukota v roce 1825
sušárnu na sušení sladu a lnu
pod Hájkem. Při ní otevřel
hostinec, kam si rádi mladí i starší
vyšli do Hájku pobavit se u
sklenice piva, zahrát si kuželky a
karty, nebo se v sušárně zúčastnit
tanečního plesu. Bývalo zde
veselo
a
živo.
Sušárna
s hostincem však v roce 1885
vyhořela a nebyla již více
obnovena.
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Z počátku
si
najímali
pivovar jenom místní sládci a
teprve později jsou zde pachtýři –
nájemci odjinud. V letech18241826 byl v místním pivovaru
sládek Janovský, před kterým od
roku 1818 do 1824 byl sládkem
domácí Rusý. V té době obnášela
plná várka 12 sudů a bývalo ročně
uvařeno kolem 45 várek. Pivo
nebývalo vždy patřičné chuti,
pachtýři si stěžovali zvláště na
špatnou vodu. V roce 1837 byla
postavena požehovna za 299
zlatých a o rok později byl
vyměněn měděný kotel. Nájem
pivovaru za sládka Jana Sýkory
byl v roce 1849 nejvýnosnější a
činil 1300 zlatých. Od toho času
klesal a v roce 1860 dosáhl pouze
částky 605 zlatých.
Pivovar
byl
postaven
občanům, ale jen měšťané z něho
užitek brali. Na základě toho byl
roku 1849 měšťanům od vyšších
úřadů
samostatně
k užívání
pivovar připsán. Od toho času
městská kasa, také pivováreční
zvaná,
měla
hlavní
příjem
z pivovaru. Čistecký krčmář byl
zavázán
pivo
z čisteckého
pivovaru brát. Také Čistečtí byli
povinni z pivovarního užívání
vrchnosti stálého každoročního
platu
50
zlatých
rýnských
odvádět.
Takovouto
daň
pivováreční,
mimo
jiné
tzv.“šutzovních „ peněz, se platilo

vrchnosti dlouhá léta v rozličném
obnosu a teprve roku 1852
pivováreční pánev s 266 zl.40 kr.
stříbra byla vykoupena.
Roku 1860 byl v místním
pivovaru sládek Vojtěch Bobisud.
Nějak se nepohodl s obecní radou
a odešel z pivovaru. Vlastnil
pozemky na kraji Čisté a za
vzdoru
zde
chtěl
postavit
konkurenční pivovar. Pivovar
zakládal velkoryse. Pod stavbou
zbudoval krásné sklepy a vědom
si toho, že základem výroby je
voda, vyhloubil studnu ve skále do
hloubky 19 metrů. Při této stavbě
se finančně vyčerpal a celé dílo
nedokončil. Celý objekt byl
obezděn vysokou zdí s několika
vjezdy. Pivo zde však nikdy
nevařil.
Pivovar
dokončil
stavebně, ale vnitřní vybavení
z důvodů
finančních
nebylo
doděláno.
Když
pivovar
nedokončil, otevřel zde hospodu,
kterou nazval Za branou a byl
zde hospodským.
Od roku 1861 je městský
sládek povinen dávat deputátní
pivo zdarma, poněvadž se mu to
klade při nájmu pivovaru jako
podmínka. Od toho roku se také
ve
větším
měřítku
začíná
objevovat deputátní pivo, o
kterém obec rozhoduje. Jako
například:
Městský lékař kromě platu 68
zlatých dostává vědro piva ročně

(vědro, dosti neurčitá stará česká
jednotka 47-78 litru, později pak
62 litru).
Obecní zahradník kromě platu
dostává vědro piva ročně.
Polesný, který bydlí v myslivně ve
Strhané, mimo platu 115 zl.
r.č.(rakouského čísla), 3 sáhů
dřeva, 30 korců uhlí, 5% provize
při prodeji dříví, 10 korců polností,
2 korců luk, dostává ročně 2
vědra piva.
Hudebníci, kteří na kůru v chrámě
Páně v Čisté hrají, dostávají od
obce za svoji ochotu sud piva.
Kaplan
dostává
z obecního
důchodu ročně 70 zl.r.č. a čtyři
sudy piva.
Purkmistr kromě platu 70 zl.66 kr.
dostává ročně 1,5 vědra piva a při
každé várce něco mláta.
Taktéž první úřadující rada k platu
45 zl.92 kr. r.č. dostává ročně
vědro piva a něco mláta.
A také městský písař a účetní
kromě platu 140 zl r.č. dostává 2
vědra piva, něco mláta a sáh
dřeva.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

__________________________________________________________________________________

PŘÍBĚHY DVANÁCTI MĚSÍCŮ
ZÁŘÍ
Pojmenování September se používá v slovenském, anglickém i německém kalendáři. Francouzsky Septembre,
španělsky Septiembre, podobně jako v italštině Settembre. V ruštině Cентябрь (Sentjabr). Poláci pojmenovali měsíc
září Wrzesień. Český název září má stejný kořen jako pojmenování následujícího měsíce říjen, které se odvozuje od
říje vysoké zvěře. Říje bývá v měsíci říjnu, ale započíná se už v září, kdy někteří jeleni už „zařijí“.
V září nastává podzimní rovnodennost (23. 9.). Přichází podzim. Do okruhu podzimních sklizňových slavností patří
vedle vinobraní a dočesné ještě dolovná, poslední leč a konopická. Konopická slavnost je oslavou sklizně lnu a konopí,
tedy rostlin, z kterých se získává textilní vlákno. Slavnost má ještě další názvy: babský bál, babí hody, ženské právo,
stromečková zábava nebo prostě jen věneček.
Počínaje druhým tisíciletím si Česká republika v rámci Dne české státnosti připomíná 28. září smrt svatého Václava,
jednoho z prvních Přemyslovců. Kníže Václav, který žil na počátku 10. století, vládl sice poměrně krátce, ale po
mučednické smrti jej obestřela aura ochránce a patrona Země české.
Podle knihy Příběhy dvanácti měsíců sepsala S. Razýmová
__________________________________________________________________________________________
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INZERCE
Hledám paní na úklid V Nové vsi. 150 Kč na hodinu. Jsem vdovec, VŠ. Tel . 607 601 813

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a
Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, 169 -229,- Kč/ ks.
Prodej: 16. 9. a 19. 10. 2020
Čistá - hostinec U Šimků - 14.45 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
__________________________________________________________________________________________

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

FOTBAL ČISTÁ – rozlosování PODZIM 2020
Mužstvo dospělých
Ne

6.9.2020 So. Sýkořice

Mužstvo starší přípravky
- TJ Čistá

17:00

Pá

Ne 13.9.2020 TJ Čistá

- SK Pavlíkov

13:30

So

- TJ Čistá

13:30

Ne 27.9.2020 TJ Čistá

- Sj. Chrášťany

13:30

So

3.10.2020 So. Janov

- TJ Čistá

13:30

Ne 11.10.2020 TJ ČL Kolešovice

- TJ Čistá

13:30

Ne 18.10.2020 TJ Čistá

- SK Mš. Žehrovice

15:30

Ne 25.10.2020 SK Oráčov

- TJ Čistá

13:30

Ne 1.11.2020 TJ Čistá

- TJ So. Petrohrad

14:00

19.9.2020 TJ Slabce

termíny a časy utkání mohou být změněny dle dohody s
kluby

4.9.2020

FK Rakovník

16:30

Ne 13.9.2020 TJ Čistá

- TJ Čistá
TJ Sokol N.Strašecí
- B

Ne 20.9.2020 TJ Slabce

- TJ Čistá

10:00

Po 28.9.2020

TJ Čistá
SKP Rakovník
Ne 4.10.2020 M
TJ Tatran
So 10.10.2020 Rakovník

- SKP Rakovník S

16:00

- TJ Čistá

17:15

- TJ Čistá

16:00

So 17.10.2020 TJ Čistá

- TJ Sokol Mšec

14:00

So 24.10.2020

FK Hředle

- TJ Čistá

10:00

So 31.10.2020

TJ Čistá

- Sj. Chrášťany

10:30

10:00

7

Čistecký zpravodaj

Výpis usnesení ze zasedání ZO obce Čistá č. 20, ze dne 6. srpna 2020
Návrh usnesení č. 188/20: ZO schvaluje navržený program jednání 17. zasedání ZO.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti - 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 188/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 213/20: ZO schvaluje navržený program jednání 20. zasedání ZO.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 213/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 214/20: ZO schvaluje zrušení veřejné zakázky na zhotovitele akce „Rekonstrukce KD“, z důvodů
zvláštního zřetele, kdy předmětné zadávací řízení bylo zrušeno dle § 127 odst. 2 písmene d) ZZVZ. V průběhu
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických. Rovněž vzhledem
k podmínkám dotačních titulů, ze kterých měl být projekt financován a které již není možno z časových důvodů
splnit, nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody
zadavatel způsobil či nikoli.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 214/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 215/20: ZO schvaluje zhotovitelem akce „Dotykový panel s prezentací pro Muzeum Čistecka“
firmu Agionet s.r.o., Prokopova 27, 301 35 Plzeň, IČ 27980863 za nabídkovou cenu 235.669,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 215/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 216/20: ZO schvaluje zhotovitelem akce „Místo pasivního odpočinku v místní části Zdeslav“ firmu
DROPS GROUP a.s., Oráčovská 416, 270 33 Jesenice, IČ 27641066 za nabídkovou cenu 295.140,- Kč bez DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 216/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 217/20: ZO schvaluje vyřazení obecního majetku navrženého inventarizačními komisemi k 31. 12.
2019. Soupis vyřazeného majetku je součástí zápisu.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 217/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 218/20: ZO zamítá prodej celé požadované části pozemku parc.č. 160 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka. Konečný prodej oplocené části pozemku parc.č. 160 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka bude schválen po
jejím vyměření geometrickým plánem.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 218/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 219/20: ZO zamítá prodej pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 219/20 BYLO SCHVÁLENO.

__________________________________________________________________________________________

KULTURNÍ PŘEHLED
MO ČRS Čistá zve na Svatováclavský výlov
26. 9. 2020 od 7h na Závlaze I.
KLUB ČISTÁ RADOST
12. 9. divadelní festiválek Čistecký moučník
19. 9. 19:30 koncert skupiny Falešný obvinění (punk rock, Kladno)

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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