MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

ČERVENEC 2016

KČ 6,-

Vážení čtenáři,
prázdniny jsou před námi, nastává čas dovolených, odpočinku a věřme i
příjemného letního počasí. Náš zpravodaj vychází v obvyklém termínu a také
tento měsíc Vám přináší svoji porci nových zpráv. Dozvíte se čerstvé informace
z obecního úřadu a ze života spolků, vzhledem k blížícímu se výročí čistecké
školní budovy si můžete přečíst první část článku o její historii a také získáte
přehled o plánovaných kulturních akcích, samozřejmě včetně čistecké Anenské
pouti.

Ú

VODNÍK

Rád bych Vám tímto za celou redakci Čisteckého zpravodaje a Kulturní výbor popřál příjemné prázdniny,
pokud možno hodně zaslouženého odpočinku a budu rád, setkáme-li se na některé z kulturních či sportovně
společenských akcí, pořádaných v Čisté nebo blízkém okolí.
PAVEL TINTĚRA
místostarosta obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

I

V sobotu 25. června se konalo v obřadní síni obecního
úřadu v Čisté vítání nových občánků.

NFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

A tohle jsou oni: Wasag Petr, Gebouská Anežka,
Petržilková Emma, Scheinerová Michaela, Bauerová
Nicol, Votroubková Ema a Pavlík Štěpán.
Všem přejeme šťastné vykročení do života.

VODNÉ A STOČNÉ
V těchto dnech provádějí v obci zaměstnanci obecního úřadu odečty vodoměrů. Pokud Vás nezastihnou
doma, dostanete do schránky lístek se žádostí o nahlášení stavu vašeho vodoměru do 15. července 2016
přímo v kanceláři OÚ nebo na tel. 313 549 454 – Valigurčinová.
Na příští odečtové období bylo zastupitelstvem obce Čistá schváleno zvýšení ceny vodného na 24,- Kč/m3.
Nové odečtové období začíná dnem 1. 7. 2016.
Pokud bude odečet vodoměru nahlášen na obecním úřadě do 15. 7. 2016, bude celá spotřeba vody za
uplynulý rok počítána za cenu 20,- Kč. V případě, že bude stav vodoměru za uplynulé odečtové období (tj.
1.7.2015-30.6.2016) nahlášen po datu 15. 7. 2016, bude částka za vodné již částečně rozpočítávána i podle
nové (vyšší) ceny za vodné.
Poplatek za vodné a stočné je možné hradit až do 31. 12. 2016, kdy je stanovena jeho splatnost. Po tomto
datu bude za neuhrazený poplatek (popř. za neuhrazenou část poplatku) počítán úrok z prodlení až do
úplného zaplacení.
Poplatek lze uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet č. 9021542373389/0800. Variabilní symbol zjistíte na složence nebo na obecním úřadě.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
Poplatek můžete hradit i formou splátkového kalendáře, kde budou splátky rozvrženy tak, aby byla
dodržena splatnost 31. 12. 2016.
Pokud budete mít ohledně placení poplatku nějaké dotazy, budeme rádi, když se přijdete včas domluvit.

OBVODNÍ LÉKAŘ
Dovolená v ordinaci obvodní lékařky dr. Jenšovské bude od 18. 7. do 29. 7. 2016. Zástup dr. Císařová,
Jesenice, tel. 313 599 222.

PŘÍPRAVA TEMATICKÉ VÝSTAVY
Paní starostka přišla s nápadem na tematickou výstavu s názvem „Když si náš dědeček babičku bral …“
Vyzýváme proto občany, kteří by měli zájem podílet se na výstavě, aby se podívali doma po starých
svatebních fotografiích svých, svých předků a známých, popř. i některých svatebních doplňcích – rukavičky,
závoj, klobouk a podobně. Věci a fotografie bychom si pouze zapůjčili a po skončení výstavy by Vám bylo vše
v pořádku vráceno. Výstavu chceme uskutečnit letos v září o svatováclavské pouti. Pokud budete mít zájem,
ozvěte se pí. Valigurčinové, tel. 313 549 454.
Těšíme se na Vaše poklady a děkujeme za spolupráci.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

PODĚKOVÁNÍ

70 let
Šnajdaufová Marie, Křekovice

Děkujeme přátelům a známým za účast a
květinové dary na posledním rozloučení s naším
drahým zesnulým tatínkem a dědečkem, panem
Václavem Vopatem.

82 let
Nesvadbová Berta, Kůzová
83 let
Teršl Josef, Čistá

Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů
Čistá za čestnou stráž a důstojný doprovod.

85 let
Rafaelová Jaroslava, Smrk
Fialová, Emilie, Čistá

syn s rodinou

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENICE
Oznámení
Během letních prázdnin bude mnoho změn v pořadu pravidelných bohoslužeb. Poutní bohoslužby
v Petrovicích, Břežanech, Čisté i v Milíčově vždy mají za následek zrušení mše svaté v kostele sv. Václava.
Všechny bohoslužby i změny se objeví na plakátech jednotlivých pořadatelů i na kostelní nástěnce.
Příjemné letní dny i dovolenou přeje Daniel Váhala
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UKÁZKOVÉ OŠETŘENÍ MORUŠE BÍLÉ
V září loňského roku jsme podali Nadaci Partnerství žádost o poskytnutí grantu z Programu: Strom
života, zaměření: Zdravé stromy pro zítřek, na ošetření moruše bílé, která dlouhé roky roste za naším
kostelem sv. Václava a vlastně jsme ani pořádně nevěděli, o jaký strom se jedná. Posouzení stavu stromu
provedli v podzimních měsících odborníci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se studenty a
doporučili další postup. Naše žádost byla kladně vyhodnocena a odborná komise moruši zařadila mezi
třináct stromů, které v rámci projektu získaly odborné ošetření bezplatně. Sponzorsky, tedy na vlastní
náklady, jej provedl certifikovaný arborista s certifikátem pro ošetřování stromů European Tree Worker pan
Ondřej Mourek.
Ošetření stromu měla proběhnout v pátek 29.dubna 2016, bohužel tento termín byl zrušen pro
nemoc pana arboristy. Protože měly již děti ze základní školy naplánovaný projektový den, sešli jsme se
všichni u naší moruše a povídali jsme si o tomto vzácném stromu. Samotné ošetření stromu stromolezeckou
technikou proběhlo v pátek 20. května 2016. Všichni žáci z naší základní školy společně s pedagogickým
sborem se zúčastnili v rámci projektového dne samotného ošetření. Děti byly na celou akci připravené, měly
výborné znalosti o moruši a celý den se velice pěkně vydařil. Pan Ondřej Mourek seznámil děti s prací
stromolezce, co to je certifikát ETW, jaké vzdělání musí mít, aby mohl tuto práci vykonávat atd. Dále pak nás
všechny seznámil se zdravotním stavem stromu a jakým způsobem bude strom ošetřovat. Děti měly mnoho
zajímavých otázek a pan Ondřej Mourek velice ochotně dětem vše vysvětlil. Poté už následovalo samotné
ošetření stromu, kdy byl proveden bezpečnostní řez, byly odstraněny nevhodné větve, díky nimž byla
stabilizována koruna stromu.
Závěrem jsme se s dětmi dohodli, že v letošním roce v pozimních měsících vysadíme dvě nové
moruše a to jednu u kostela a druhou u základní školy. Dále u ošetřené moruše bude umístěna informační
cedulka o proběhlém projektu.
Jsem velice ráda, že náš projekt byl podpořen a ošetření stromu umožnila Nadace Partnertsví,
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Mendelova univerzita v Brně. A provedl jej odborník
s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.
Blanka Čebišová, starostka obce
Více informací naleznete:
www.zdravestromy.cz
http://www.arboristika.cz/certifikace-evropsky-arborista-etw/certifikat-etw-a-proc-ho-vyzadovat.html

Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a
krajinářskou tvorbu o. s. a Mendelovy univerzity v Brně, který vznikl v roce 2009. Projekt finančně
podporují Lesy ČR. V rámci projektu všechny přihlášené stromy získávají posouzení zdravotního stavu a
doporučení pro další postup. Vybrané stromy pak obdrží ukázkové ošetření od arboristů s certifikátem
European Tree Worker (Evropský arborista). Cílem projektu je upozornit na důležitost včasného a hlavně
kvalitního ošetřování stromů.
www.zdravestromy.cz
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Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, péči o zeleň ve
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Společně s pěti sesterskými
nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental
Partnership Association.
www.nadacepartnerstvi.cz
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. je neziskovým sdružením odborníků - profesionálů v
oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba). Činnost společnosti je spojena s úsilím
pracovníků, zaměřeným na zvyšování kvality životního prostředí, popularizaci otázek zeleně v sídlech a
krajině jako významného prvku životního prostředí, růst odborné úrovně v oboru a k posílení společenského
postavení oboru i jeho zastánců a pracovníků. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je součástí
mezinárodních organizací zabývajících se péčí o stromy International Society of Arboriculture a European
Arboricultural Council.
www.szkt.cz
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně jako první v roce 2009 otevřela bakalářský
studijní obor Arboristika, jehož náplň je zaměřena výhradně na péči o dřeviny rostoucí mimo les. Kromě
studijního oboru věnovanému této problematice je nositelem certifikačního programu Český certifikovaný
arborista a podílí se na organizaci vývoje Oborových standardů (Standardy péče o přírodu a krajinu,
Arboristické standardy). Činnost fakulty se v oblasti péče o dřeviny zaměřuje na zajištění celoživotního
vzdělávání a prostředků, které budou podporovat kvalitu prací v oboru.
www.ldf.mendelu.cz, http://ldf.mendelu.cz/und/

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 20 ZE DNE 26. KVĚTNA 2016
Návrh usnesení č. 243/16: ZO souhlasí s navrženým programem jednání.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 243/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 244/16: ZO po projednání souhlasí s přidělením většího bytu po p. H. pí. C.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 244/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 245/16: ZO po projednání předběžně souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 989/2 a části pozemku
parc.č. 233/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 245/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 246/16: ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 18 a části pozemku
2
parc.č. 26/1 (výměra bude upřesněna GP) v k.ú. Křekovice u Rakovníka za min. částku 100,- Kč/m + nálady spojené s
prodejem.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 246/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 247/16: ZO zamítá žádost p. M. o dokončení odprodeje pozemku parc.č. 729/6 v k.ú. Čistá u
Rakovníka z roku 2006.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 247/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 248/16: ZO ruší usnesení č. 395/04 ze dne 23.9.2004 a usnesení č. 698/06 ze dne 20.4.2006.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 248/16 BYLO SCHVÁLENO.
2

Návrh usnesení č. 249/16: ZO předběžně souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 729/6 o výměře 32 m v k.ú. Čistá u
2
Rakovníka za min. cenu 100,- Kč/m .
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 249/16 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 250/16: ZO souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 42 v k.ú. Lhota u Rakovníka p. P. za částku
2
100,- Kč/m + náklady spojené s prodejem.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 250/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 251/16: ZO souhlasí se směnou části obecního pozemku parc.č. 12/1 za pozemek parc.č. 12/4 v k.ú.
Zdeslav u Rakovníka s pí. P.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 251/16 BYLO SCHVÁLENO.
3

Návrh usnesení č. 252/16: ZO po projednání schvaluje na další odečtové období zvýšení ceny vodného na 24,- Kč/m a
3
ponechání ceny stočného na 16,- Kč/m .
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 252/16 BYLO SCHVÁLENO.

CO SE U NÁS PSALO

Z

HISTORIE

LETNÍ, TEDY ČERVNOVÉ A ČERVENCOVÉ ČÍSLO
ČISTECKÉHO ZPRAVODAJE Z ROKU 1984, PŘINESLO
DALŠÍ INFORMACE ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE. BOHATÝ BYL
PŘEDEVŠÍM V OBLASTI KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH
AKCÍ.

Červnové číslo zpravodaje ve svém úvodu informuje o
Roku české hudby, čili velké hudební slavnosti – Pražské jaro. Jaroslav Janata v něm připomíná především
odkaz Bedřicha Smetany a skutečnost, že také místní pěvecký soubor Václav pořádá v rámci Roku české
hudby jubilejní slavnost zpěvu k 120. Výročí svého založení.
Jan Kulhánek ve svém článku shrnul nedávno proběhlou akci Den Svazarmu v Čisté. Akce se zúčastnilo sedm
startujících na malých motocyklech (vítězem soutěže se stal Jiří Hejda), dvanáct startujících žen v jízdě
zručnosti osobními automobily (vítězkou soutěže se stala Milada Slabá) a třináct soutěžících na jízdních
kolech (vítězem byl Petr Blecha).
Červnový zpravodaj rovněž informoval o čtyřdenním uzavření čerpací stanice Benzina a o změně úředních
hodin České státní spořitelny, jednatelství v Čisté.
V červnu se uskutečnilo pět
schůzí, jedna přednáška o
kriminalitě mládeže, koncert
Karla Zicha a skupiny Flop,
společenský večer, slavnostní
koncert v rámci Roku české
hudby, kterého se zúčastnilo
deset souboru a téměř tři sta
účinkujících, jedna diskotéka a
čtyři oslavy Mezinárodního dne
dětí.

KINOKAVÁRNA
mimo
jiné
uvedla nový český film ANDĚL
S ĎÁBLEM V TĚLE, francouzský
film ČETNÍK A MIMOZEMŠŤANÉ
nebo sovětský film FINIST,
JASNÝ SOKOL.
Závěr
červnového
čísla
zpravodaje
je
věnován
dokončení článku o dějinách
pěveckého souboru Václav.

Červencové číslo zpravodaje z roku 1984 ve svém úvodu informuje o proběhlé Celostátní konferenci učitelů a
připomíná důležitost a sílu vzdělání.
V červenci se uskutečnily tři členské schůze, jedna diskotéka, Anenská pouťová zábava, XII. ročník Memoriálu
Václava Lexy a Turnaje starých gard a turnajů v kopané. TJ Sokol Čistá upozornil sportující veřejnost na
možnosti sportovního vyžití a požádal ji, aby si vážila vybudovaného zázemí, které je často ničeno nebo jinak
znehodnocováno.
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KINOKAVÁRNA mimo jiné uvedla nový český film JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ, SPÍCÍ, italský film BOŽE, JAK
HLUBOKO JSEM KLESLA (přístupný od 18 let), český film OD ZÍTŘKA NEČARUJI nebo nový český film
SLAVNOSTI SNĚŽENEK.
Závěr červencového čísla zpravodaje je věnován první části dalšího článku Jaroslava Janaty s názvem Bitva
husitů u Kůzové.
Příště: Podrobněji o jubileu pěveckého souboru Václav nebo o plnění volebního programu Národní fronty.
Připravil
PAVEL TINTĚRA ml.

ŠKOLSTVÍ, ŠKOLY A STAVBA NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY V ČISTÉ
První školou ve středověku byl na venkově
kostel. Nebylo to jinak ani v Čisté, kde byl kostel
založen již před rokem 1350. Učitelem v této škole
byl farář a vyučováni zde byli nejen malí, ale i
velcí, když se scházeli v neděli odpoledne
k motlitbám. Všude tomu tak nebylo. Školní
povinnost v této době nebyla, číst ani psát
obyvatelstvo neumělo a prostý lid byl
negramotný. Kdo uměl číst a psát, byl pokládán za
písmáka.

první záznam o škole v Čisté. První bezpečná
písemná zpráva o škole pochází z doby, kdy
odbojná česká protestantská šlechta zabrala
pražské kapitule svatovítské městečko Čistou a
prodala je roku 1620, ještě před bělohorskou
tragédií Janu Adamcovi Nosticovi na Kounově za
12.700 kop. V soupisu majetku se uvádí i škola.
Byla tu zřejmě již před rokem 1620, ale o jejím
vzniku, učitelích a dalších podrobnostech se
nezachovaly žádné záznamy. První škola se
nacházela ve starém obecním stavení pod
hřbitovem u potoka v místě dnešního hostince U
Vlachů.

V době od 15. července do 11.října roku
1414, kdy na hradě Krakovci u pana Jindřicha
Lefla, před svým odjezdem do Kostnice pobýval
Mistr Jan Hus, působil jako kazatel a učitel
v našem kraji. Docházel do širokého okolí, kde při
různých slavnostech a shromážděních kázal a
poučoval vesničany, kteří za ním také přijížděli
z daleka široka.

Učitele – kantora najímala městská rada a
sjednávala dohodu, ve které byly určeny jeho
povinnosti a práva, ale i naturální a peněžní
příjmy. V té době měl kantor nejen za povinnost
vyučovat, ale především pomáhat faráři v kostele
a v církevních úkonech, být varhaníkem,
zvoníkem, kostelníkem i městským písařem. Byli
tedy kantoři více služebníky faráře, neboť církev
vykonávala dozor nad školou. Nový hluboký
úpadek školství nastává v době třicetileté války.

Nadějný rozvoj školství v našem kraji i
v celých Čechách byl zastaven na počátku
15. století husitskými válkami. Válečné bouře,
které se přehnaly i naší krajinou zanechaly po
sobě jenom zkázu. První zmínky o školách v našem
kraji jsou ze druhé poloviny 16. století, kde vedle
školy v Kralovicích je obnovena také škola
v Kožlanech.

V roce 1687 se do Čisté přistěhoval Jan
Fanta, který když zanechal studií, koupil od
Mikuláše Lavičky za 125 kop grošů hospodářský
grunt č. 64 v Břežanské bráně. Na učitelské studie
nemohl zapomenout, a proto si zřídil ve svém
stavení také školu. Byla to škola soukromá,
pokoutní
a
pravděpodobně
byla
více
navštěvována, a proto proti ní byly námitky.
V této době se v Čisté nachází i škola obecní.
Z rozhodnutí vrchnosti musel však Jan Fanta svoji
soukromou školu uzavřít.

První písemná zmínka o škole v Čisté je
z roku 1612, kdy konšelé z Čisté žádali krále o
povolení týdenního trhu každou středu, a dva trhy
výroční: jarní a podzimní. Současně také žádali o
povolení vybírat clo z vozů a dobytka,
projíždějícího nejen městečkem, ale i Břežany,
Otěvěky a Tleskami, které k Čisté tehdy náležely.
Z výtěžku cla slíbili konšelé opravit cestu od Kožlan
až ke Všesulovu a kněze pod obojí i správce
školního na svůj náklad si zjednat. Je to vůbec

V roce 1702 vyučuje v obecní škole kantor
Jiří Kubec, velmi závislý na faráři, který ho
[6]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
zaměstnával nejen jako varhaníka, ale i jako
kostelníka a zvoníka. Byl současně i městským
písařem, účetním, ale i šumařem v kapele, aby si
vylepšil svůj hubený plat.

výstavby nové školy vyučoval děti ve svém bytě.
Proto také žádal na obci úhradu za otop za dobu
dvou let v částce 433 zl., ale musel se spokojit jen
se 150 zlatými, jak rozhodla městská rada. V té
době chodí do čistecké školy i děti z Kůzové. Pro
nedostatek místa v Majerově bytě byly
z vyučování vyloučeny, a proto si v Kůzové zřídili
vlastní soukromou školu, ve které dlouho vyučoval
voják – invalida z napoleonské války. Kromě
vyučování také ještě provozoval nějaké řemeslo,
aby nezemřel hladem.

Po postavení nové farní budovy byla stará
budova fary po roce 1713 věnována škole. Bylo to
chatrné dřevěné stavení, které muselo být
opraveno. V roce 1737 je v této škole kantor
Antonín Hájek.
Při velkém požáru v roce 1746 vyhořela
část městečka od staré fary až do čísla 14, oheň se
snadno rozšířil, neboť stavení byla většinou
dřevěná, krytá došky nebo šindelem. Na spáleništi
č. 3 byl 2. května 1749 položen základní kámen
k nové škole. Nebyla to žádná výstavná škola, ale
přízemní dřevěné stavení se šindelovou střechou.
Ještě téhož roku se tam začalo vyučovat. Byla to
již v pořadí třetí školní budova.

V nové dvoutřídní škole vyučoval od roku
1825 Antonín Majer s pomocníkem Františkem
Leipertem.V roce 1828 je škola přestěhována do
budovy panského dvora č.125, kterou si obec
pronajala. Tuto změnu v umístění školy si nelze
vysvětlit.
Anna Rotterová z Roudnice odkázala roku
1816 městečku Čistá sumu 6160 zlatých. Na
popud faráře Loukoty byla roku 1826 založena
Roterovská nadace, ze které byly udělovány
finanční
podpory
vynikajícím
čisteckým
studentům

Když Marie Gabriela Lažanská, rozená
z Chudenic převzala po smrti manžela Josefa
Václava Lažanského chříčské panství, vydala roku
1748 na panství nový řád, ve kterém se hovoří i o
škole a podle kterého se podaní měli řídit: „
Podaní v Čisté a Kožlanech musejí všechny děti od
6 do 12 let posílati pravidelně dvakrát denně do
školy. Budou-li některé děti na ulici dopadeny,
odvede je sluha do školy a rodiče zaplatí 4 zlaté,
z nichž dostane učitel 1 zlatý 10 krejcarů. Hoši do
18 let a děvčata do 17 let nesmí k muzikám ani
s rodiči“. Od té doby se začalo v Čisté vyučovat
pravidelně.

V roce 1851 nastupuje na čisteckou školu
podučitel Josef Friedl, kterému učitel vyplácel již
70 zlatých, kdežto dříve kromě bytu a stravy
dostával podučitel pouze 30 zlatých. Dne
17.června 1855 bylo jednáno s Chříčskou vrchností
o prodeji bývalé panské budovy č.125 pro školu.
V témže roce pak obec tento dvůr za 3000 zlatých
kupuje a tato koupě Jeho Veličenstvem císařem
Františkem Josefem I. dne 17. května 1857 byla
schválena a potvrzena.

Od roku 1762 vyučoval v Čisté kantor
Martin Antonín Galina (Kalina), který byl současně
městským syndikusem (písařem). Tento kantor se
roku 1776 dle nejvyššího ustanovení odebral do
Prahy, kde po třech týdnech osvojil sobě nové
učení. Po obdržené atestaci se navrátil a v Čisté
nové vyučování započalo. Učitelem Galinou bylo
tedy roku 1776 zavedeno nově ustanovené
normální vyučování a tohoto učitele dlouho
čistečtí občané jako řádného a učeného muže ve
své paměti chovali.

Nadace Jana Korba byla založena na
podporu chudých ševcovských učňů a tovaryšů a
také pro chudé a zchudlé mistry obuvnické.
Od roku1864 byly určeny školní obvody a
do Čisté byly přiškoleny obce Břežany, Křekovice,
Kůzová a Všesulov. Potom již ani dvoutřídní škola
nedostačovala a jednalo se proto v městské radě o
její rozšíření. V roce 1868 se naskytla možnost
zakoupit jednopatrový hostinec U hraběte
z Kolovrat od Václava Korba (Šefelína) za cenu
6000 zl. r.č., kam se po úpravě místností ještě
téhož roku škola přestěhovala a mohla tak být
otevřena od 1.října 1868 3. třída.

Až do roku 1823 byla čistecká škola
jednotřídní. Poněvadž však přibývalo dětí a ve
třídě bylo málo místa, bylo rozhodnuto postavit
novou větší školní budovu. A tak se v letech 182324 se stavěla nová škola, když se dříve stará
zbourala. Učitelem v těchto letech zde byl Antonín
Majer, který bydlel v č. 5 na náměstí. Po dobu

V Milíčově byla školní budova otevřena od
roku 1823 a chodily do ní děti i ze Šípů, Bělbožic a
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okolních samot. Od roku 1867 byla jednotřídka
v Břežanech a Křekovice se přiškolily k Velké
Chmelištné, poněvadž v obci byla většina obyvatel
německé národnosti. V Kůzové byla německá
škola, do které chodily také děti z Nové Vsi a
Smrku. Taková byla situace do roku 1870.

Od roku 1870 s novým školním řádem
začalo lepší období ve školství a v platech učitelů.
Péče nad školami přešla z rukou katolické církve
na c.k. okresní školní rady a v Čisté o školu
pečovala místní školní rada.
Jaroslav Sklenář, kronikář

„Pro koho je požární sport radostí i smutkem,
pro toho je celým životem.“

S

POLKOVÉ ZPRÁVY

Úvodem chceme informovat občany, že dne 29. 4. 2016 proběhlo
předání nového zásahového vozidla CAS – 30 firmou THT Polička.
Převzetí nového vozidla se zúčastnila pomalu celá výjezdová
jednotka a i děti se ZŠ Čistá. Proběhla kontrola vozidla, předání dokumentace a podpis paní starostky na
předávací smlouvě. Dále proběhlo zaškolení členů výjezdové jednotky na nové vozidlo. Dne 28. 5. 2016
nastal den, kdy bylo nové zásahové vozidlo slavnostně předáno a uvedeno do zásahové činnosti. Tento
krásný akt, i když počasí moc nepřálo, se vydařil. Tímto bychom velice rádi znovu poděkovali starostce obce,
zastupitelům a sponzorům. Samozřejmě i Vám, kteří jste nás v takovém počasí přišli podpořit a sdílet radost
z nového vozidla. Obrazová dokumentace je na našich webových stránkách. Poděkování patří p. Lehnerovi
za vložení článků a vedení stránek.

Odborná příprava
Dne 3. 6. 2016 proběhlo prověřovací cvičení v místní ZŠ. Cvičení se zúčastnila i ZZS
Rakovník. I když počasí opět moc nepřálo, tak ho můžeme hodnotit jako vydařené.
Jednotka si vyzkoušela zásah v zakouřeném prostoru v nových dýchacích přístrojích
a vyzkoušela si nový přetlakový ventilátor. Po samotném zásahu byla provedena
ukázka vybavení jednotky a ZZS prakticky žákům ukázala resuscitaci a základy první
pomoci. To vše si potom žáci prakticky vyzkoušeli na figuríně. Po uklidnění počasí proběhla ukázka zásahové
techniky jak naší jednotky, tak i vozidla ZZS.
Jinak odborná příprava se zaměřila na zvládnutí nového vybavení v nové CAS. Strojníci museli do
slavnostního předání ujet s tímto vozidlem nejméně 100 km. I nadále probíhají kondiční jízdy z důvodu
perfektního zvládnutí jízdních vlastností T – 815/7 CAS – 30. Dále bylo před požární asistencí v Rakovníku
provedeno proškolení členů se zaměřením na zásahy při leteckém neštěstí a třídění zraněních systémem
START.

Zásahová činnost
V období od 24. 4. 2016 do 20. 6. 2016 byla jednotka u 1 události. Jednalo se požární zabezpečení leteckého
dne v Rakovníku 11. 6. 2016. Jednotka tuto asistenci splnila bez nejmenších problémů. Samozřejmě
proběhla prezentace nového vozidla pro návštěvníky, které toto vozidlo ve velké míře přitáhlo. Znovu se
podařilo dobře reprezentovat naší obec.
Za SDH Čistá Jan Rohr
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Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Čistá u Rakovníka
Projekt „Ve vodě nežijí jen vodníci“
Na základě podnětu odboru mládeže Středočeského územního svazu jsme se rozhodli
zapojit do projektu, který má dětem více přiblížit praxi rybáře. Aby každé dítě mohlo
hledat své zájmy a priority, je potřeba, aby znalo obsah i praxi daného oboru. Tomu jsme chtěli přispět při
pořádání takové akce.
Po dohodě s vedením ZŠ jsme stanovili termín konání akce a pozvali děti se svými pedagogy k revíru
Závlaha 3, kde bylo připraveno několik stanovišť přibližující rybářskou praxi. Stanoviště měla oddechovou i
vzdělávací formu. Potěšilo nás, že počasí nikoho neodradilo a dokonce během návštěvy dětí u rybníka svítilo
sluníčko. Velmi pozitivní je také to, že se našlo v organizaci několik členů, kteří mohli vypomoci i během
všedního dopoledne a patří se jim poděkovat. Měli jsme radost z toho, že děti byly ukázněné a pozorné, a
tak hodnotíme tento projekt jako vydařený.

Kroužek zobcových fléten
Děkuji všem dětem za proběhlé dva roky, kdy jsme měli možnost se něco společně naučit. Poznat, že hra na
hudební nástroj znamená mnoho pravidelné dřiny. Těšit se z toho, že už si písničku můžeme nejenom
zazpívat, ale i zahrát. Umět přečíst noty a znát hudební názvosloví. – To všechno už víme.
Děkuji své kolegyni Slavěně Čechové za příkladnou spolupráci a vyjadřuji naději, že kroužek opět začne další
cyklus náborem nových posluchačů.
Daniel Váhala

Sdružení zdravotně postižených Čistá
Zápis výborové schůze SZP Čistá ze dne 2.6.2016
1. Jubilanti v měsíci červnu a červenci:
Pí. Henzlová - gratulace s dárkem předána na výborové schůzi; 11.6. pí. Teršlová - gratulaci předá pí.
Vopatová a p. Radvanyi; 11.6. pí. Ryglová - gratulace bude zaslána; 18.6. pí. Itnerová - gratulaci předají
pí. Králová a Henzlová; 9.7. pí Nesvadbová - gratulaci předá pí. Bezstarostová a p. Vojtášek; 19.7. pí.
Fialová - gratulaci předá p.í Štillerová a p.Vojtášek; 31.7. p. Teršl - gratulaci předá p. Vopat a
pí.Bezstarostová
2. Byla přijata nová členka – pí. Jiřina Denková – Zdeslav
3. Zhodnocení členské schůze konané dne 28.5.2016
Průběh členské schůze lze hodnotit kladně. Bylo podáváno občerstvení – chlebíčky a linecké, nápoje si
každý zakoupil podle chuti. Zbylé chlebíčky a pečivo byly rozprodány. Na schůzi byl v diskuzi vznesen
dotaz na cvičení žen. Bylo odpovězeno, že cvičení žen vede pí. Coufalová a nový cyklus začne v říjnu
2016.
4. Akce: 5.6. Dechparáda v Kněževsi - doprava 60,- Kč člen, 80,- Kč nečlen, vstupné 130,-Kč si hradí každý
sám; 28.8. - zájezd - Mariánská Týnice, Plasy - konvent, pivovar, Zruč – muzeum vojenské techniky,
Býkov - prohlídka a posezení, cena 150,- Kč člen, 180,- Kč nečlen, vstupy si hradí každý sám, odjezd 9.00
hod.; 26.8. - 4.9. - zahraniční pobyt organizuje SZP Rakovník, cena 7900,-Kč zahrnuje dopravu a
polopenzi, ubytování ve dvoulůžkových pokojích; 30.6. od 16.30 hod na hřišti - Všechno jezdí co kola má
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- připojíme se k akci. Pí. Coufalové s dětmi, děti si v několika disciplínách vyzkouší, jak se žije
s hendikepem; Proběhne soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno a předzahrádku.
5. Připravujeme spolupráci s dětmi v klubovně - korálkování - výroba ozdob a drobných šperků z korálků.

Pátek 22. července až neděle 24. července 2016

K

ULTURNÍ PŘEHLED

ANENSKÁ POUŤ 2016
Náměstí Václavské, kostel sv. Václava, muzeum, hřiště TJ Čistá
Koncerty, jarmark, soutěže pro děti, divadlo apod.

9. července 2016 – BŘEŽANSKÁ POUŤ
Pouťové
odpoledne
v DOLANECH u Hlinců
2.7.2016 od 14:00 hodin
za účasti DS Tyl Čistá

6.8.2016
HRAD KRAŠOV
Krašovský jarmark
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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18:00-24:00 - KONCERTY na náměstí Václavském
8:00-14:00 - pouťový jarmark na náměstí Václavském
(stánkový prodej, živá muzika, divadlo, soutěže,
9:00 - Divadélko NÁNA, 10:00 - Žesťové kvinteto města
Plzně)
10:00 - fotbalový turnaj o pohár Obce Čistá (hřiště TJ)
20:00 - Pouťová taneční zábava (hřiště TJ)
8:30 - poutní mše svatá v kapli sv. Anny
13:00 - fotbalový turnaj starých gard (hřiště TJ)
14:00-17:00 - taneční posezení (myslivecká kapela ATLAS)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZDESLAV
Vás srdečně zve na oslavy

115. výročí
založení, které se budou konat v úterý

5. 7. 2016 od 13:00 u hasičské zbrojnice
Při této příležitosti bude požehnáno soše sv.Prokopa.
Program
13:00 hod
14:00 hod
15:00 hod
16:00 hod
17:00 hod
20:00 hod

- sraz u Hasičské zbrojnice (prohlídka,občerstvení)
- požehnání soše sv.Prokopa
- ukázka nové techniky SDH Čistá
- schůze SDH Zdeslav a hostů (RS Zdeslav)
- společná večeře členů SDH Zdeslav a hostů
- taneční zábava pro veřejnost (RS Zdeslav)
hraje skupina

NEJDEM
vstupné 100,Tato akce vznikla za finanční podpory Obce Čistá a dalších sponzorů

