MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

BŘEZEN 2017

KČ 6,-

Opět po roce naši hasiči v sobotu uspořádali masopust a hned v úvodu musím konstatovat,
že velice úspěšně. Minimálně měsíc dopředu se musí vše do detailů naplánovat, aby se
masopust vydařil. Příprava je ale jen jedna z částí, která je důležitá pro úspěšný masopust.
Druhá část a myslím si, že ta hlavní, je ta, aby se přišlo co nejvíce lidí převléct do masek nebo
rovnou v maskách ze svých domovů a co nejvíce lidí do průvodu. A to se opravdu letos opět
povedlo.

Masopustu přálo
počasí.

Ú

VODNÍK

Každý rok se těším, co kdo vymyslí nového a zajímavého, čím nás opět překvapí.
Samozřejmě nesmí v průvodu chybět principál s madam a medvědáři se svými medvědy,
klauni, zvířátka atd....

Velkou posilou v maskách nám opět letos byli přátelé a hasiči z Čisté u Litomyšle a také
z Čisté u Horek. I večerní taneční zábava se vydařila, přišlo kolem 200 lidí a nálada byla výborná.
Čistecký masopustu je jednou z nejstarších tradic na našem okrese. Jsem ráda, že se nám daří úspěšně v ní pokračovat a
předávat jí dalším generacím. Chtěla bych za sebe a za sbor dobrovolných hasičů poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do
příprav a celého průběhu masopustu, všem kdo se nebojí a nestydí se převléct za masku, v některých případech celým
rodinám, které se každoročně připravují na masopust, aby nás překvapily.
Blanka Čebišová, starostka obce

I

NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, ZMĚNA ČASU

Vítání občánků
V sobotu dne 11. února 2017 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu v Čisté od 15:00
hodin „Vítání občánků“, na kterém byli mezi občany naší obce slavnostně uvítáni :
Tomáš Novotný, Ema Millerová, Rozárie Henzlová a Vojtěch Klekner.

VÝROČÍ
60 let
Szviatovszky Jozef, Čistá
Bricyn Oldřich, Čistá
65 let
Přibíková Libuše, Kůzová
Blacká Miluše, Čistá
70 let
Steinbach Stanislav, Čistá
Vlčková Alena, Nová Ves
82 let
Pokorná Růžena, Čistá
92 let
Blacký Miroslav, Čistá

Změna času ze zimního na letní proběhne ze soboty 25. na neděli 26.3.
Masopust, masopust, kobližky a masa kus. Masopust, masopust, až to sníme, bude půst.
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Co by nám prozradily kapličky, kdyby uměly mluvit…
(pokračování)

ŘIŠLO DO REDAKCE

KAPLIČKY, MATEMATICKÁ SOUTĚŽ

Někdy kapličky mlčí. I když nevydají ze sebe ani hlásek, jejich slova
se projeví na obloze v podobě bílé záře. Kaplička ve Zdeslavi vložila
do tmavé peřiny naději usmíření. Ale kdoví, zda si kaplička v Nové
Vsi všimne tyto projevy vůle k návratu. Nedávno ještě osamocená
hleděla směrem ke svému dítěti, ke kapličce v Kůzové. Na obloze
se stvořila oblaka, jaká se nevidí často. Jemné obláčky se propletly
za účelem vytvoření nemnoha slov.
Novoveskou kapličku lemuje u východní fasády několik laviček.
Připravená tak kdykoliv vyslechnout kolemjdoucího, našince či
tuláka, kaplička si prověřuje svoji sílu i víru. Tolik důležité pro život,
pevná a neoblomná víra a nepoddajná, no láskyplná, síla. Kaplička
novoveská je nyní silná a pevná. Manifestuje svoji stabilitu a
proměňuje energii Země a předává lidem. Svými základy nasává
pevnost a stálost naší planety a jejími zdmi poskytuje nám všem.
Bez bočních úmyslů, bez zábran, bez napomenutí či výčitek, pouze
z čisté lásky.
Kapličky jsou ale jinou kategorií existence. Jsou s námi, možná
mluví, ale pro nás jakoby byly beze slov. Možná vydávají hlas, zvuk
či tóny jakoby hrála píseň, ale jejich hlas nemá pro nás jasný
význam. Nemáme jejich slovník, neslyšíme jejich zvuky a, i když
občas zatáhneme lankem a srdce zvonu se rozhoupá k jeho tělu,
tento zvuk nebude nikdy znít tak, aby nám dával smysl. Bude vždy
znít a je možné ho přečíst a vyslechnout pouze lidským srdcem.
Pouze srdce srdci rozumí.
A tak jako minule: Pokračování příběhu příště… tedy, jestli prozradí
něco víc…
Radka Jurkovičová

Úspěch naší školy v matematické soutěži
24. února se dva žáci devátého ročníku (Aleš Votroubek a Káťa Lauberová) zúčastnili okresního kola matematické soutěže –
Matematická olympiáda. Soutěže se mohli zúčastnit na základě toho, že úspěšně vyřešili kolo školní. V okresním kole museli
žáci během čtyř hodin vypočítat 4 slovní úlohy. Soutěž je to velmi náročná na logický úsudek a celkové znalosti z matematiky.
S velkou pýchou mohu napsat, že Aleš Votroubek se stal druhým nejlepším řešitelem Matematické olympiády v okrese a
postupuje do kola krajského, Káťa Lauberová obsadila sedmé místo. Velice žákům gratuluji. Jsem na jejich výsledek pyšná.
Kateřina Lauberová – učitelka
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Zajímavosti z naší obce.
AJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE

Odbor ochrany matek a dětí v Čisté uspořádal 17. prosince 1936
vánoční nadílku pro chudé děti. Bylo vydáno 24 poukázek na peníze, za
které matky koupily dětem potřebné věci, prádlo, obuv nebo oděv
v místních obchodech. Mimo poukázek v hodnotě 555 Kč, obdržely
některé matky také krupici nebo mouku, kterou k tomuto účelu darovala předsedkyně odboru paní Arnsteinová.
Ve čtvrtek 27. května 1937 se náhle v dopoledních hodinách přihnala nad Čistou prudká bouře. Nejdříve bez deště,
později s prudkým lijákem a kroupami velikosti velkého hrachu. Za velkého hřmění a blýskání uhodilo o půl dvanácté do
stodoly tesaře Františka Foldy, který byl právě na zkoušce v sokolovně, kde se připravovala odpolední tělocvičná akademie.
V okamžiku vzplála celá stodola, poněvadž byla celá dřevěná a krytá došky. Shořela celá a v ní nový vůz, řezačka a mlýnek na

obilí. V blízkosti postavené úly byly zachráněny, sice ohořelé a v některých i s udušenými včelami. Hasičský sbor z Čisté měl u
ohně všechny tři stříkačky a ochraňoval okolní budovy, které byly také všechny dřevěné a doškové. Shořela veškerá sláma a
píce a celková škoda činila 75 000 Kč. Folda, náčelník čisteckého Sokola a celého čisteckého okrsku byl jen nepatrně pojištěn.
Místo zrušené akademie uspořádal Sokol v Čisté večer biografické představení ve prospěch pohořelého. Mezi členy byla
uspořádána akce na zakoupení cihel a také členové pomohli při stavbě nové stodoly. Čistecké obyvatelstvo poskytlo Foldovi,
který požárem přišel o velkou část majetku také pomoc, v podobě slámy, píce a vypomohli i dopravou.
Den před tímto požárem udeřil blesk do stavení Františka Kokše, opatřeného hromosvodem. Blesk proletěl stavením,
vyvrátil při tom dveře a rozházel kamna. Jinak nic více nezpůsobil a nikomu neublížil.
V Čisté a okolí byly časté krádeže drůbeže a drobného domácího zvířectva. Krádeže byly objasněny. Byl totiž náhodně
zatčen A. Plass z Kůzové a celá jeho parta. Přiznali se také k četným krádežím kol, z nichž některá u nich byla ještě nalezena.
Drůbež a drobné zvířectvo prodávali na trzích.
Posílení české menšiny na Čistecku. V okolí Čisté se táhla národnostní čára. Sousední obce města Čisté byly již
převážně většinou německé, které se hlásily k SDP. Česká menšina v těchto obcích se však čile hlásila k životu. Svědectví toho
byla česká škola v obci Kůzová-Nová Ves. Ve volbách v této obci získali do obecního zastupitelstva zastoupení jedním členem,
což dříve vůbec neměli. S Čechy volili i tamní židé a němečtí sociální demokraté. Také ve Velké Chmelištné získala opět tamní
česká menšina zastoupení. Všichni Češi zde podali jednotnou kandidátku Čsl. strany národně socialistické.
Místní výbor Národní pomoci při Národní jednotě uspořádal v lednu 1938 sbírku, ve prospěch uprchlíků, která vynesla
kromě darů v potravinách 2.386,50 Kč. Ze sbírek provedených při plesech byla odvedena částka 357 Kč. Přihlédne-li se k tomu,
že již před měsícem bylo sebráno v našem městečku ve prospěch uprchlíků 896 Kč, 85 kg mouky a značné množství šatstva a
prádla, a že jednotlivé osoby i spolky samy již zaslaly peněžní částky ke stejnému účelu, poznáváme, jak vřelé pochopení mělo
zdejší obyvatelstvo pro naléhavé potřeby dneška a ochotně přispělo tam, kde bylo třeba.
V sobotu 25. února 1939 oslavil ochotnický spolek v Čisté veselým večerem a pestrým pořadem šedesát let ochotnické
činnosti dvou nejstarších členů 85letého rolníka Václava Jägra a 83letého obchodníka Františka Stanislava, předsedy spolku.
Oběma jmenovaným byly předány diplomy šedesátileté činnosti.
Učednická besídka při všeobecné živnostenské škole pokračovací v Čisté uspořádala v neděli 5.března 1939 divadelní
představení, veselohru „Poslední švec“ od Josefa Skružného za režie J.Vávry.
Podobně jako ve všech větších obcích byl nedostatek bytů, bylo tomu stejně i v Čisté. Čistá v této době byla
pohraničním městem, které mělo finanční a celní stráž a větší počet četnictva. Proto bylo v Čisté nedostatek bytů a nestačila
ani rekonstrukce hospodářských budov a živnostenských místností na byty. Z toho důvodu se rozhodla Občanská záložna
v Čisté koupit v roce 1939 v sousedství starý domek paní Rajglové, které bylo nabídnuto 20 000 K. V prozatímním náčrtku bylo
počítáno s dvoupatrovým domem. Každý byt by měl vlastní koupelnu, kloset, předsíň, spíž, elektřinu a společnou prádelnu.
Byl by to dům, dvouposchoďový s mansardou a který by vyhovoval všem požadavkům a který by alespoň trochu uvolnil
bytovou tíseň.
Inzerát ze dne 3. března 1939: „Ctěným obcím a občanům okresu kralovického zamýšlejícím vysazovati ovocné
stromořadí, větší sady a zahrady, jakož i malé zahrádky pro vlastní potřebu oznamují ovocné sady a školky Ing.Dr. Frant.
Herlesa v Čisté u Rakovníka, že od března jest zahájení jarní expedice stromků všech tvarů četných odrůd všech druhů
ovocných a to nejen odrůd běžných, ale i méně známých, které v těchto známých, největších pokusných ovocných sadech
(čítající přes 600 ovocných odrůd na více než 3000 stromech) i za tamních nepříznivých půdních i klimatických poměrů se po
mnohá desetiletí co nejlépe osvědčily. – Mimo to se ku šlechtění těchto stromků používají rouby jen z matečních hojně
plodících stromů a nikoliv z mladých stromků ve školce, takže stromky tyto záhy a hojně plodí. – Mimo objednávky v místě
buďte písemné objednávky a dotazy zasílány do naší kanceláře v Praze 1, Na Příkopě 27 n, odkud též ochotně a bezplatně se
poskytnou veškeré porady a doporučí na základě dlouholetých zkušeností nejvhodnější v každém ohledu osvědčené odrůdy“.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/není redakčně upravováno/

Jemine, domine, masopust pomine, jemine, domine, masopust pryč!
Masopust přestane, růženec nastane, jemine domine, masopust pryč!

Zveme všechny děti a jejich blízké na letošní
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OZVÁNKY

VYNÁŠENÍ MOŘENY, DĚTSKÝ KARNEVAL,
VELIKONOČNÍ JARMARK

VYNÁŠENÍ MOŘENY
Sejdeme se v neděli 2. dubna 2017 v 15 h u školy.
Můžete si přinést barevnou pentličku na ozdobení
lítečka a zpěvníčky s jarními písničkami.
Srdečně zve Lucie Richtrová a pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ Čistá

Dětský karneval
Rok se sešel s rokem a Spolek žen v Čisté už zase plánuje připravit pro děti karneval. Tentokrát se bude konat v sobotu 18.
března 2017 od 15 hodin v kulturním domě v Čisté. Pro děti tradičně připravíme tombolu, různé hry a soutěže, nějaké dobroty
a taneční zábavu. Chtěla bych tímto poprosit šikovné cukrářky a pekařky o upečení dobrot a přinesení v den konání do KD.
Tak začněte s přípravou masek. Těšíme se na všechny děti.
Za spolek žen Katka Coufalová
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Snazší je požáry zakládat, než vdechovat jejich dým.“

„

Výroční valná hromada
Dne 14. 1. 2017 v Hostinci u Šimků proběhla každoroční valná hromada.
Odborná příprava
SDH, ČSZP
V rámci odborné přípravy proběhlo měsíční školení dne 8. 1. 2017. V
rámci odborné přípravy proběhlo školení na obsluhu programu
PORT.ALL a na záchranu osob z ledu. Díky notebooku, který je nově ve
výbavě jednotky došlo ke zkvalitnění odborné přípravy. Další školení proběhlo 12. 2. 2017, kdy se provedla funkční zkouška
agregátů. Následně proběhla odborná příprava se zaměřením na poskytnutí první pomoci. Lektorem této přípravy byla
MUDr. Křižanová Božena. Byla provedena i praktická část v resuscitaci na figuríně. Tímto chceme poděkovat MUDr.
Křižanové za školení a za čas strávený s jednotkou. Rovněž byly provedeny kondiční jízdy s CAS - 30 se zaměřením na jízdu v
těžkém terénu. Dne 15.2. 2017 bylo provedeno školení strojníků na vedení jízd na portálu PORT.ALL, na který jednotka
najela od 6.2.2017. Tímto se vedou jízdy veškeré techniky v elektronické podobě.

POLKOVÉ ZPRÁVY

Závěrem děkujeme vedení obce pod vedením starostky Blanky Čebišové za pomoc s
nákupem výpočetní techniky, která je nutná k vedení elektronické dokumentace a odborné
přípravy.
Zásahová činnost
V období od 1. 1. 2017 do 16. 2. 2017 jednotka nezasahovala u vážnějších událostí. Pouze ve
dnech 7. a 8. 1. 2017 jednotka na žádost p. Zacha provedla dovoz vody na statek v obci
Zdeslav. Došlo k zamrznutí vody pro skot, jednotka provedla doplnění vody do žlabů ve
stájích.
Za SDH Čistá Jan Rohr

Výborová schůze ČSZP ze dne 2.2. 2017
Nové členky: p. Novotná Věra-Břežany, p. Škorpilová Hana – Rakovník
Jubilanti: 4. 2. p. Rajsová - gratulaci zajistí p. Bezstarostová, 9.2. p. Nesvadba - gratulaci zajistí p. Vojtášek a pí. Bezstarostová,
16. 2. p. Macháček - gratulace bude předána až bude na chalupě, 20. 2. pí. Vališová - gratulaci zajistí pí. Vopatová.
Seznámení s požádáním o dotaci na rok 2017 a o provedeném vyúčtování dotace za rok 2016.
Plánované akce:
7. 3. - Marcel Zmožek, Rakovník, 13. 3. Malá muzika Nauše Pepíka, 21. 3. Jakub Smolík, Kralovice, 17. 3. Sen noci Svatojánské,
Plzeň, 22. 3. kurz ručních prací - velikonoce patchwork - objednání u E.Vopatové , 31. 5. Čas růží - muzikál s písničkami Karla
Gotta, Praha .
Lázeňské pobyty: 12. 3. – 19. 3. Sezimovo Ústí 5.900.- Kč. 24. 9. - 3. 9. Marianské Lázně 6500.- Kč. 3. - 10. 12. Františkovy Lázně
7990.- Kč.
Pobyt u moře: 3. 9. - 10. 9. Bulharsko-Albena - dítě 7900.- Kč a dospělí 12.800,- Kč.
Pokračuje každý pátek kurz korálkování od 14.00hod. Dále bude provedena inventura majetku. Příští výborová schůze bude
2. 3. 2017.

Pěvecký sbor Václav

Návrh usnesení č. 314/17 :
ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 11 všemi hlasy Proti – 0
Zdržel se - 0
SNESENÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ č. 314/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 315/17 :
ZO po projednání schvaluje zadání zpracování vizualizace budoucího
Č. 27 ZE DNE 26. LEDNA 2017
uspořádání kulturního domu a okolí a návrh přístavby hasičské zbrojnice.
Pro – 10
Proti – 1 ing. Vachata
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 315/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 316/17 :
ZO po projednání schvaluje zadání zpracování dokumentace k územnímu řízení na výstavbu nové splaškové kanalizace a
čistírny odpadních vod v obci Čistá.
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 1 p. Votroubek
USNESENÍ č. 316/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 317/17 :
ZO po projednání schvaluje návrh OZV č. 1/2017, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
Pro - 0 Proti – 10
Zdržel se - 3 ing. Coufal, Mgr. Tintěra, p. Svatoš USNESENÍ č. 317/17 NEBYLO PŘIJATO.
Návrh usnesení č. 318/17 :
ZO po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MZ na opravu střechy a oken stávající hasičské zbrojnice v Čisté
z programu údržby a obnovy významných zemědělských a historických dominant jedinečného charakteru a hasičských
zbrojnic.
Pro – 13 všemi hlasy Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 318/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 319/17 :
ZO po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MZ na vybudování odpočinkového místa v obci Lhota z programu
podpory pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.
Pro – 13 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 319/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 320/17 :
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci pro Základní a Mateřskou školu Čistá, okres Rakovník s názvem projektu
„Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ“. Projekt bude podán v souladu s výzvou č. 46
Infrastruktura základních škol do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Pro – 13 všemi hlasy Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 320/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 321/17 :
ZO po projednání schvaluje prodej pozemků parc.č. 2704, 2705, 2833, 2834, 2845 a 2856 k.ú. Čistá u Rakovníka.
Pro – 0 Proti – 13 všemi hlasy Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 321/17 NEBYLO PŘIJATO.
Návrh usnesení č. 322/17 :
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 42/2 o výměře 44 m2 v k.ú. Lhota u Rakovníka p. P. za celkovou částku 4.900,- Kč.
Pro – 13 všemi hlasy Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 322/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 323/17 :
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 26/12 o výměře 83 m2 v k.ú. Křekovice u Rakovníka sl. za celkovou částku 8.800,- Kč +
náklady na zhotovení GP ve výši 6.050,- Kč, které budou sl. králové přeúčtovány fakturou.
Pro – 13 všemi hlasy Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 323/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 324/17 :
ZO schvaluje směnu pozemků v k.ú. Zdeslav u Rakovníka parc.č. 12/18 a 12/19 za pozemek parc.č. 12/4 s pí. P.
Pro – 13 všemi hlasy Proti – 0
Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 324/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 325/17 :
ZO bere žádost na vědomí s tím, že bude o předběžném prodeji hlasovat na příštím zasedání, až po jednání s žadatelem.
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 1 ing. Vachata
USNESENÍ č. 325/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 326/17 :
ZO po projednání schvaluje vypracování Dodatku č. 11 ke smlouvě na pronájem KD, ve kterém bude prominuta platba
nájemného z KD a poplatku ze vstupného na dobu určitou, tj. od 1. 1. – 30. 6. 2017.
Pro – 8 Proti – 1 p. Tajbl
Zdržel se – 4 p. Pešek, Mgr. Váhala, p. Turek, ing. Vachata
USNESENÍ č. 326/17 BYLO SCHVÁLENO.

U

Návrh usnesení č. 327/17 :
ZO souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Pro – 5 Proti – 6 p. Pešek, Rohr, Votroubek, Koky, Schuh, ing. Coufal Zdržel se – 2 p. Čebišová, Mgr. Tintěra
USNESENÍ č. 327/17 NEBYLO PŘIJATO.

INZERCE
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho
chovu! Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej: 18. března 2017 Čistá – Hostinec u Šimků – 14.45hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. Tel.: 601576270, 728605840
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FOTOGALERIE

Cirkus Sarasány, po roce opět s Vámi.
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ULTURNÍ PŘEHLED

ČISTÁ A OKOLÍ

Čistá:
18. 3., 15h Dětský karneval, KD Čistá
1. 4., 8 – 12h Malý velikonoční jarmark, OÚ Čistá
2. 4., 15h Vynášení Mořeny, u školy

Okolí:
12. 3., 15h Ať žijí duchové – DS Mlask Manětín, KD Jesenice
28. 2. – 31. 3., Výstava modelů letadel, Vlastivědné muzeum Jesenice
17. 3., 20h, Dymytry, KD Kozojedy
25. 3., 18h, Turbo, LD Kralovice

Skákala bába, reksum, kandr, cinka, bzinka, přes
rybník,
skákal za ní, reksum, kandr, cinka, bzinka,
kominík.
Bába se ho, reksum, kandr, cinka, bzinka, ulekla
a skočila, reksum, kandr, cinka bzinka, do pekla.

Skákej, medvěde, čert pro tebe jede,
s malovaným měchem
stojí za ořechem,
s malovaným talířem
budeš v pekle malířem,
hujá, hujajá,
hujá, hujajá.
Masopust držíme,
nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali poznovu!
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdem’,
ještě sobě zapějem’ poznovu!

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

