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ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ
KČ 6,-

DUBEN 2017

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás vyzvala ke společné akci „Ukliďme svět, Ukliďme Česko – Ukliďme naší obec. Letos poprvé ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Čistá a místními spolky jsem naší obec přihlásila do této celorepublikové akce. V rámci této akce dobrovolníci
z celé republiky uklízejí např. černé skládky, odpadky vyhozené volně v přírodě atd.
V naší obci tato akce bude dvoudenní a to v pátek 21.4.2017 a v sobotu 22.4.2017. V pátek bude sraz v 8.00 hodin před
Základní školou, kde se se žáky a učiteli rozdělíme na skupiny a půjdeme uklízet naší obec a okolí. V sobotu se sejdeme v
8.00 hodin před hasičskou zbrojnicí a společně s členy místních spolků douklidíme, svezeme nasbíraný odpad a
roztřídíme ho v našem sběrném dvoře. Pro zúčastněné budou připraveny pytle na odpad a jednorázové rukavice. Pokud
víte o místě, které je nutné uklidit, tak mi prosím, dejte vědět.
Více informací získáte na přiloženém plakátu, na tel. čísle 724379 879, na webových stránkách obce a na
www.UklidmeCesko.cz
Blanka Čebišová
starostka obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění pro občany, kteří používají k vývozu popelnic
jednorázové známky.
Pokud Vám zbyly jednorázové známky z minulého roku (bílé
proužky s červeným nápisem a značkou Becker), je možné je na
obecním úřadě vyměnit za nové, neboť firma Odpady Bohemia
změnila vzhled známek (žluté s černým nápisem). Jednorázové
známky budou měněny v kanceláři OÚ do 10. června 2017.

Obecní knihovna
Chtěla bych Vás pozvat do místní knihovny. V letošním roce
knihovna nově odebírá časopisy Epocha a Instinkt, v kterých si
každý najde zajímavé čtení, popř. křížovku k vyluštění. Do
knihovny jsou celoročně nakupovány nové tituly a zároveň stále
funguje výměnný fond se Středočeskou vědeckou knihovnou
v Kladně. Ta nám dvakrát ročně zapůjčuje putovní soubory knih,
mezi kterými se najdou knihy různých žánrů naučné, dětské,
detektivky, romány staršího vydání, ale i současné bestselery.
Přijďte se přesvědčit, určitě si vyberete. Roční zápisné je 20,- Kč
pro dospělé a 5,- Kč pro děti.
Knihovnice Jana Valigurčinová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
81 let
Hofrajtrová Jindřiška, Zdeslav
75 let
Malec Jiří, Nová Ves
70 let
Zeman Václav, Čistá
65 let
Lauberová Jindřiška, Čistá
Kondelík Jaroslav, Čistá
60 let
Bezstarostová Marie, Čistá
Ledvinka Vlastislav
Henzl Vladimír, Čistá
Procházková Radomíra, Čistá
Gratulujeme!

VZPOMÍNKA
Dne 29.4.2017 vzpomeneme smutného
10. výročí co od nás navždy odešla paní
Anna Razýmová z Čisté.
Stále vzpomínají děti s rodinou, vnoučata a
pravnoučata
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NOC S ANDERSENEM
V dalších letech se počet zapojených knihoven, škol a
klubů zvyšoval, a dokonce se tento projekt rozšířil i za
hranice ČR. Šestnáctý ročník proběhl v 1.633
registrovaných místech, celkem se zúčastnilo 95 824
dětí a dospělých nejen z Evropy.

Již po sedmnácté se ve školách, knihovnách a v
různých klubech uskutečnil další ročník Noci s
Andersenem. I naše škola byla druhým rokem součástí
této akce na podporu dětského čtenářství.
V dnešní době je velmi obtížné přivést děti k četbě,
neboť je pro ně mnohem příjemnější trávit čas před
televizní obrazovkou či hraním počítačových her. Čtení
je však základním předpokladem pro úspěšné zvládání
studia a důležitým klíčem pro celoživotní získávání
nových informací.

I naše škola chce přispět k rozvoji čtenářských
dovedností a ukázat žákům, že čtení je jedno veliké
dobrodružství, proto jsme se podruhé zapojili do
tohoto projektu. Minulý rok se někteří žáci zúčastnili
pohádkového nocování. Ve škole je přivítal sám
Andersen, který jim vyprávěl o svém životě a o svých
dílech. Dále žáci vstoupili do světa mořské říše a
nechali se unášet pohádkou Malá mořská víla.
Nechyběla ani zajímavá noční hra s nově vydanou
knihou Expedice z pohlednice. Žáci v nočních hodinách
strávili příjemné chvíle s knihou a prožili mnoho
neobvyklých dobrodružství v prostorách školy.

První Noc s Andersenem se uskutečnila v roce 2000 v
knihovně v Uherském Hradišti. Knihovnice inspirovala
myšlenka psychologa Mertina, poukazujícího na
skutečnost, že děti, které vyrůstají v prostředí, kde jim
je čteno, nemívají se čtením závažné problémy. Proto
se knihovnice vydaly cestou osobního vzoru v
předčítání a uskutečnily v knihovně první Noc s
Andersenem. Touto akcí chtěly zároveň oslavit
Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná na
celém světě 2. dubna v den narození H. CH.
Andersena. Noční dobrodružství bylo plné soutěží, her
a především čtení pohádek.

Letos jsme nocovali s hrdiny časopisu Čtyřlístek, ale
připomněli jsme si i pohádky od H. CH. Andersena. Na
děti čekala spousta her, soutěží, čtení pohádek a i malé
překvapení.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČISTÁ
Tyršova 127, 270 34 Čistá

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČISTÉ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
se koná ve středu 19. dubna 2017 od 13.30 do 16.00 hodin v učebně 1. třídy
Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2017 dovrší věk šesti let a dětí, kterým byla v loňském roce odložena povinná
školní docházka.
Zákonný zástupce při zápisu předloží:
1. žádost o přijetí, 2. dotazník pro rodiče, 3. rodný list dítěte, 4. občanský průkaz, 5. podklady pro odklad školní
docházky (pokud o něj bude pro dítě žádat)
A proč právě k nám?
Jsme malá škola rodinného typu se zkušeným týmem pedagogů. Nízký počet žáků ve třídách zajišťuje individuální
přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme moderní vybavení, tělocvičnu a venkovní hřiště, dvě
oddělení školní družiny. Školní jídelna je součástí budovy s výbornou kuchyní (dopolední přesnídávky a obědy, pitný
režim). Nabízíme širokou škálu bezplatných zájmových kroužků a další aktivity.
Kontakt: 313 549 428, 736 752 155
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

INFORMACE SPOLKŮ
SLET ČARODĚJNIC
Jako každý rok i letos se posledního dubna bude konat čarodějnický rej s hrami pro děti v přírodě a s opékáním
buřtů.
Nově však nastala otázka, kde čarodějnice uspořádat. Vyhlašuji tímto anketu na výběr místa pro letošní čarodějnice.
Můžete si vybrat ze dvou míst - 1. místem je oblíbený Holubí vrch; 2. místem může být Cihelna. Cestou do Cihelny
bychom hráli hru - plnili úkoly na stanovištích a v Cihelně by byl oheň a hry na louce.
Anketní lístky budou viset v ZŠ a v MŠ na nástěnkách a na OÚ na nástěnce před knihovnou. Od 3.4. do 18.4.2017 na
ně napište svůj výběr. O vybraném místě budete včas informováni na plakátech a místním rozhlasem.
Děkuji a na setkání se těší
Poletucha Pepáková, vrchní čarodějnice

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: 29. dubna 2017 Čistá – Hostinec u Šimků – 14.45 hod. Při prodeji
slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 728605840
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„Čím větší oheň, tím delší jsou jeho stíny.“
Odborná příprava
V rámci odborné přípravy proběhlo 4. 3. 2017 periodické školení velitelů na stanici HZS
Rakovník. Kde jsme se seznámili podrobněji s programem PORT.ALL a také s příznaky
„SYNDROMU VYHOŘENÍ U IZS“
Dne 12. 3. 2017 proběhlo pravidelné školení jednotky a údržba techniky. Dále jednotka v tento den v odpoledních
hodinách prováděla požární asistenci na hřišti při pálení trávy. Pálení prováděli fotbalisté v prostoru za hřištěm.
Zásahová činnost
Jednotka v období od 18. 2. 2017 do 22. 3. 2017 vyjela ke dvěma událostem.
Dne 24. 2. 2017 jednotka zasahovala při likvidaci padlého stromu přes komunikaci při silném větru. Jednalo se o břízu
přes komunikaci ve směru Nová Ves - Zelený Důl. Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla rozřezání stromu,
jeho odklizení a úklid vozovky. Po odklizení stromu byla komunikace opět plně průjezdná.
Dne 27.2.2017 byla jednotka vyslána v nočních hodinách k požáru sazí v komíně v domě č.p. 196. Po příjezdu bylo
průzkumem zjištěno, že majitel není obeznámen s touto situací. Po vstupu do kotelny bylo provedeno vybrání kotle a
po příjezdu HZS jednotka spolupracovala při vymetení komínu. Během zásahu bylo provedeno přirozené odvětrání
prostorů od kouře.
Masopust
Tímto chceme poděkovat všem za plynulý průběh masopustu 2017. A také za hojnou účast masek, ať už při
odpoledním průvodu tak i při večerní zábavě.

Za SDH Čistá Jan Rohr

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI
Květná neděle běžný pořad nedělních bohoslužeb
Zelený čtvrtek 18:00h Čistá, památka Večeře Páně
Velký pátek

18:00h Jesenice památka umučení Páně

Bílá sobota

20:30h Čistá, Velikonoční vigilie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10:00h Jesenice
Pondělí velikonoční
10:00h Jesenice
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Zápis výborové schůze ČSZP Čistá konané dne 2.3.2017
1. Jubilanti

pí Peterková, Všesulov – gratulaci předají pí Henzlová a pí Králová
pí Petržílková, Čistá – gratulaci předá pí Vopatová

2. Odhlásily se 2 členky: pí Jiřina Chalupecká – Slabce a pí Zdena Foglerová – Vel. Chmelištná
3. Přihlášení nových členů: pí Věra Krejzová, Čistá; p. Václav Krejza, Čistá; pí Jana Vaverková, Čistá
4. Připravuje se přednáška o pěstování rostlin – termín a místo konání bude upřesněno.
5. Akce: 11.3. – Senomaty – Malá muzika Nauše Pepíka - přihlášeno 20 účastníků; 6.4. – Rakovník – vystoupení režiséra
Z. Trošky; 6.5. – Senomaty – Myslivecká kapela Atlas; 4.6. – Kněževes – Dechparáda; 7.10. – Senomaty - Žákovec;
11.11.- Senomaty – Kladenská heligonka
6. Vybírání členských příspěvků – příspěvky byly většinou vybrány, chybí pouze od několika přespolních členů, kteří
jsou hůře dostupní.
7. Připravuje se návštěva bazénu buď v Rokycanech nebo v Praze Troji.
8. Plánování zájezdu na srpen nebo září.

příslušnou částkou na silniční průtah městem při
rekonstrukci silnice Kralovice – Rakovník. Předpokládá
se, že průtah městem bude dlážděný žulovou kostkou.
Na dlažbu průtahu bylo počítáno 600 000 K, z čehož
10% připadne na město Čistou.

Z HISTORIE
Zajímavosti z naší obce

Městská rada oznámila, že s dlažbou průtahu městem
počítá ve zvláštním fondu, kde již má 20 000 K, zbývající
část do 60 000 K bude dána v naturáliích a zbytek bude
hrazen výpůjčkou u Občanské záložny v Čisté. Město
Čistá má v té době svůj žulový lom, nyní pronajmutí
soukromníkovi, z něhož budou dodány žulové kostky na
dlažbu. Součastně upozornil okresní úřad v Kralovicích,
aby byl připraven návrh na kanalizaci té části města,
kterou prochází silnice z Kralovic do Rakovníka ejíž
průtah městem bude vydlážděn. Také tomuto návrhu
bylo vyhověno, takže město Čistá nebrzdila postupu
rekonstrukce okresní silnice ve druhém úseku z Kožlan
do Čisté. Naopak městská rada s městským
zastupitelstvem a čistecké obyvatelstvo jen vřele
uvítalo, kdyby k úpravě silnice došlo co nejdříve.

Zvláštnostem Kralovicka patřila pomologická zahrada,
ovocné sady a školky ing. dr. Františka Herlesa v Čisté,
který v roce 1938 zemřel.
Zesnulý
vynikal
nejen
v oboru
chemie
v cukrovarnictví, jehož některé metody a vynálezy se
dočkaly světového rozšíření, ale zajímal se také o
ovocnictví, neboť i zde se dopracoval mimořádných
úspěchů. Koncem 19. století založil v Čisté pokusná
ovocnická pole se školkou o rozloze více jak 10 ha.
Během let byly zde vypěstovány nejrozmanitější
druhy ovocných stromů a keřů, takže v sadech bylo
přes 3000 ovocných stromů a keřů o více než 650
odrůdách. Ing.dr. Herles křížením a očkováním
vypěstoval nové odrůdy, které pojmenoval místními
názvy jako čistecké lahůdkové jablko, čistecká
banánová hrušeň, čistecká raná a domácí velkoplodá
švestka, kromě ostatních jiných druhů. Bylo zde také
pěstováno mnoho okrasných stromů a keřů, dále
sladkoplodé jeřáby, šípková jablíčka, slivoně, vinná
réva a mnoho jiných. Pěstiteli se dostalo mnoho
ocenění a uznání na různých výstavách. Jeho zahrady
vytvořené jeho životním dílem byly hojně
navštěvovány zejména v době květů a v době
dozrávání ovoce.

V květnu 1939 byl v Čisté ustaven výbor Národního
souručenství. Místním vedoucím se stal náměstek
starosty rolník Jaroslav Korb, který jmenoval další členy
výboru: jednatele- poštovního zřízence Václava Páska,
zástupce vedoucího - obchodníka Václava Lexu ml.,
propagačního referenta - učitele Jaroslava Janatu,
hospodáře - odborného učitele Františka Tomeše,
zapisovatele - rolníka a pokladníka Občanské záložny
Václava Patejdla, sociálního referenta - odborného
učitele Josefa Grubra, dozorce - hostinského a řezníka
Františka Vlacha, druhého dozorce - městského
strážníka Františka Laubra.

Okresní úřad v Kralovicích oznámil v květnu 1939
městskému úřadu v Čisté, aby bylo počítáno s
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Založit Národní souručenství bylo nařízeno
okupačními orgány v roce 1939. Po sdružení
dospělých mužů a žen v Národní souručenství na jaře
1939, byla sjednocena i všechna mládež v organizaci
Mládeže národního souručenství. Věk byl určen od 17
do 24 let pro obě pohlaví. Do konce října čítala tato
skupina celkem 150 členů. Roku 1942 bylo úředně
oznámeno Spolku divadelních ochotníků, že musí do
svého svazku přijmout dramatický odbor Mládeže
Národního souručenství.

Od zahájení sezony nebyli dosud poraženi. Ve druhé
polovině zápasu odešel jeden hráč Lužné ze hřiště pro
nesouhlas se soudcem J. Soukupem z Čisté, takže tito
byli nuceni zápas dohrát bez něho.

V roce 1939 byly Křekovice spojeny s Čistou pouze
polní cestou. Již několikrát bylo jednáno o vybudování
silniční spojky mezi Čistou a Křekovicemi. Následkem
naléhavější práce byl tento plán odsunut. Městská
rada v Čisté se v roce 1939 usnesla na dokončení
projektu, který měl vypracoval ing. Dovolil.

Veřejná hudební produkce žáků hudební školy O.
Mastného, která byla zároveň výroční veřejnou
zkouškou, se konala v neděli dne 18.června 1939 od
14.hodiny v zahradě pana Kondelíka. O občerstvení se
postaral hostinský pan Hornof.

V sokolské jednotě v Čisté, která je střediskem
čtvrtého okrsku rakovnické župy si v roce 1939 velmi
čile vedli dorostenci. Již několikrát se vyznamenali
hromadně i jednotlivě při různých závodech v župě a
odnesli si několik vyznamenání a diplomů prvních cen.

V pátek 30.června 1939 následkem silné průtrže
mračen, doprovázené bouřkou a vichřicí, kdy v krátké
době spadlo velké množství vody, které stačilo
rozvodnit potoky do nebývalé prudkosti a naplnit
rybníky až přetékaly. Rozvodněný potok protrhl u
zahrady pana Blackého hráz, a voda mu z nádrže
odnesla všechny ryby. Za měsíc červen spadlo na
Čistecku velké množství vody a rolníci naříkali nad
zničenou úrodou.

Současně město Čistá v tomto roce upravovala druhou
silniční spojku z Čisté k Drahotovu a Plačkovu mlýnu.
Je to silnice zvaná „V aleji“, která vede k uvedeným
mlýnům. Tuto silnici upravovalo město ve své režii a
štěrk dodávalo ze svého lomu.
V neděli 21.května 1939 přijeli do Čisté k odvetnému
zápasu hráči Sokola Lužná, když předchozí neděli
nemohl být tento přátelský zápas pro deštivé počasí
sehrán. Čistečtí i tentokrát získali vítězství, když vyhráli
4-1.

Jaroslav Sklenář
kronikář

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 28 ZE DNE 23. ÚNORA 2017
Návrh usnesení č. 328/17: ZO schvaluje navržený program jednání i s doplněným bodem č. 4.
Pro – 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 328/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 329/17: ZO po projednání schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu žáků na
školní rok 2016/2017 a souhlasí s dofinancováním z prostředků obce.
Pro – 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 329/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 330/17: ZO po projednání souhlasí s propachtováním zemědělských pozemků tak, jak
bylo předloženo v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zápisu, a schvaluje uzavření pachtovní smlouvy
s jednotlivými pachtýři, dle přílohy č. 2.
Pro – 7; Proti – 0; Zdržel se – 1 p. Tajbl
USNESENÍ č. 330/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 331/17: ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 772/4 a
části pozemku parc.č. 773 v k.ú. Čistá u Rakovníka za minimální cenu 420,- Kč/m2.
Pro – 4 p. Votroubek, Tajbl, Rohr, ing. Coufal; Proti – 4; Zdržel se – 1 pí. Čebišová
USNESENÍ č. 331/17 NEBYLO PŘIJATO
Návrh usnesení č. 332/17: ZO odkládá prodej pozemku parc.č. 772/4 a části pozemku parc.č. 773 v k.ú.
Čistá u Rakovníka do doby rozhodnutí o výstavbě hasičské zbrojnice, tj. nejpozději do 30. 6. 2017.
Pro – 6 pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, ing. Vachata, Mgr. Váhala, p. Turek, Rohr; Proti – 3; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 332/17 NEBYLO PŘIJATO
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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
Návrh usnesení č. 333/17: ZO po projednání souhlasí s poskytnutím částky 10.000,- Kč pí. N. na provoz
pojízdné prodejny na rok 2017.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 333/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 334/17: ZO po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy s úřadem práce na
poskytování VPP a pracovníků na výkon veřejné služby.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 334/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 335/17: ZO po projednání souhlasí se členstvím obce v krajském Sdružení místních
samospráv ČR a s úhradou ročního členského příspěvku ve výši 2.000,- Kč.
Pro – 8; Proti – 1 ing. Vachata; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 335/17 BYLO SCHVÁLENO

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Jaro je tady
Přednáška Lenky Šulcové o zahrádkaření – sázení květin, stříhání stromů, příprava půdy, ošetření rostlin apod. se koná
v pondělí 10. dubna od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Všechny srdečně zve Eva Vopatová

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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