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Hodně akcí, hodně úspěchů
Červnový zpravodaj se opět hemží nabídkami na různé akce všeho druhu. V obci Čistá existuje mnoho spolků a
jednotlivců, kteří stále vytrvale nebo i nově nabízí možnost kulturně, sportovně i společensky strávit společně čas.
Díky jim za to. Když věnujete přípravě určité úsilí, jistě si kladete otázku, zda přijdou návštěvníci, zda se jim bude
pořádaná akce líbit. Není možné být vždy všude, buďme však vděční za to, že v Čisté nuda nebývá a naše přítomnost
kdekoli je vždy příspěvkem k tomu, aby tomu bylo tak i nadále.
Dětem můžeme k jejich úspěchům poblahopřát. Dobré umístění v soutěžích bývá sice hmatatelným zúročením toho,
čemu se věnují, skutečným vítězstvím je však to, že děti nacházejí něco, čemu se věnují nad rámec svých povinností,
i když třeba ze soutěže přinesly jen bramboru. Široká paleta zájmových činností pak může formovat i směr
budoucího povolání, nebo třeba může být základem pro celoživotní angažování v některém ze spolků. Těm, kteří se
takto dětem věnují, je třeba zvláště poděkovat. Zaslouží si to.
Mysliveckému spolku Javorna k významnému výročí blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v jeho činnosti. Lesu a
lovu zdar!
Za kulturní výbor Daniel Váhala
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad - informace
Vítání občánků
V sobotu dne 19. května 2018 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu v Čisté od 16:00 a 17:00 hodin „Vítání
občánků“, na kterém byli mezi občany naší obce slavnostně uvítáni Alexandr Ládek, Diana Sojáková, Jakub Tintěra,
Dominik Fronk, František Staněk a Matyáš Fajgl.

Likvidace komunálního odpadu v obci Čistá a přilehlých částech obce
Komunální odpad firma Odpady Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice (Marius Pedersen a.s.) odváží z celého území obce
Čistá (tedy i z přilehlých částí) ve STŘEDU.
Vývozy 1 x za 14 dní jsou dále vyváženy v liché týdny.
Černé kontejnery o velikosti 1100 l, které byly přidány v každé obci ke kontejnerům na tříděný odpad, slouží na uložení
KOMUNÁLNÍHO ODPADU POUZE PRO CHATAŘE A CHALUPÁŘE.
Do těchto kontejnerů nepatří odpad typu hlíny a kamení, ani odpad tříděný (plast, papír, sklo). Neslouží ani k uložení
odpadu od trvale bydlících občanů.
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 41, ze dne 26. dubna 2018
Návrh usnesení č. 500/18 : ZO schvaluje navržený program jednání. Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 500/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 501/18 : ZO schvaluje odpisový plán obce na rok 2018. Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 501/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 502/18 : ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 10/1 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka MS Černá kočka za
částku 105,- Kč/m2. Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 502/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 503/18 : ZO souhlasí s oslovením p. T. jako pořizovatele územního plánu obce Čistá za navržených
cenových podmínek. Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 503/18 BYLO SCHVÁLENO.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
stodola je sice směrem do polí, ale v zásadě uprostřed
vesnice, budou programy s hlasitou muzikou končit ve
22:00. A tak vás chci pozvat, abyste k nám do klubu přišli
podívat. První, otvírací akce bude 16. června. Brána klubu
se otevírá v 17:00 a od 20:00 bude hrát skupina Jull Dajen
– je to výborná muzika, na webu klubu je ukázka z jejich
tvorby.

Pozvánky
Klub Čistá radost
Před téměř dvěma lety jsme se s manželkou přistěhovali
do Čisté (dům po Vodvářkových, Komenského 77) – a
moc se nám tu líbí. Manželka více jak rok provozuje
penzion, kam si našlo cestu již hodně turistů. A já 16.
června otevírám hudební a divadelní klub „Čistá radost“.
Klub je ve stodole a přístup je ze záhumenku. Mým cílem
je přinášet zajímavou kulturu, kapely různých žánrů a
doufám, že i různé divadelní spolky aby byl zase trochu
obohacen kulturní život v Čisté. Rozhodně nechci
konkurovat Cihelně – ba naopak s Kožichovými
koordinujeme termíny, abychom se nepřekrývali. A
věřím, že i co se týče repertoáru, se budeme vzájemně
doplňovat.
Jelikož chci svůj podnik provozovat jako klub, bude tedy
pro vstup potřeba členská karta. Ale členem se může stát
každý z vás. V první sezoně mám připraveno zatím pět
koncertů a jedno divadlo, pokud bude klub fungovat a
bude z vaší strany zájem, mám v hlavě spoustu dalších
nápadů, co by se dalo dělat (např. promítání filmů atd.).
Veškerý program a podrobnosti o fungování klubu
najdete na webových stránkách www.klubcistaradost.cz
Doufám, že si klub najde své místo v obecním životě a že
nebudeme moc rušit sousedy. Vzhledem k tomu, že

Noční prohlídky v Mariánské Týnici
Divadelní soubor Tyl Čistá zve na noční prohlídky do
kláštera Mariánská Týnice. Rezervace lístku je nezbytná.
Zlomíme vaz!
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Rybářské závody 2018
Rybáři z Čisté zvou na rybářské závody pro malé i velké. Pro děti jsou připravené hodnotné ceny s finanční podporou obce
Čistá, ani dospělí však neodcházejí s prázdnou. Každopádně plni dojmů. V rámci závodů je možné přisvojit ulovenou rybu,
pokud splní zákonné podmínky. Nabízíme zajímavé smysluplně využité sobotního dopoledne. Spíše než soutěživost
preferujeme sousedské setkání a pobyt v přírodě.
Výbor MO

Oslavy 70. výročí založení mysliveckého spolku
Myslivecký spolek Javorna Čistá Vás srdečně zve na oslavy 70. výročí založení spolku, které se konají v sobotu 9. června
2018 na hřišti v Čisté.

od 10:00 hod. letové ukázky dravců
od 14:00 hod. koncert dechové hudby Nauše Pepíka
Dále:

Výstava 70 let myslivosti v Čisté.
Výstava fotografií na téma myslivost p. Miroslava Fraňka.
Prezentace záchranné stanice dravců.
Ukázka lovecké hudby.
Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.
Finančně podpořeno obcí Čistá, obcí Břežany a honebním společenstvem Čistá.

ZŠ A MŠ Čistá
Úspěch našich žáků v krajském kole
Vše začalo 16. května. Tento den se zúčastnily dvě Hlídky
mladých zdravotníků okresního kola První pomoci
v Rakovníku. Účast v tomto kole byla vyvrcholením činnosti
zdravotnického kroužku. V Hlídce mladých zdravotníků 1.
stupně pracovaly: Rozárka Musilová, Lucka Pavlisová, Nela
Petržílková, Julča Spěváčková, a Terezka Pavlisová. V hlídce
druhého stupně pracovali: Romanka Stárková, Kristýnka
Nováková, Péťa Nácalová, Ivetka Grohová a Patrik Schuh.
Ten den nám nepřálo počasí, ale přálo nám štěstí.
Mladší hlídka, až na drobné chybičky, prokázala velké
znalosti v poskytování první pomoci. Děti obhájily 3. místo
z 6 družstev. Hlídka starších nepochybila vůbec. Děti
dokonce získaly bonusové body a zaslouženě obsadily 1.
místo. Být nejlepší v okrese v poskytování první pomoci,
zavazuje připravit se svědomitě na krajské kolo.
Dne 25. května jsme v 6 hodin vyjeli z Čisté do Mladé
Boleslavi reprezentovat okres Rakovník a naši školu. Cesta byla dlouhá. V autobusu jsme pospávali a opakovali si některé
zásady první pomoci. Soutěž byla zahájena v 9.30 hodin. Velitelka Ivetka vylosovala číslo 7. Doufali jsme, že nám přinese
štěstí. Přinesla. Na stanovištích jsme si vedli dobře. Záchranáři nás chválili. Ve 13 hodin jsme měli vše za sebou a dobrý
pocit z našeho výkonu. Za půl hodiny bylo vyhlášení výsledků. Očekávali jsme 5. místo. O to krásnější a dojemnější byla
chvíle, kdy jsme uslyšeli: „ na 3. místě se umístila Hlídka mladých zdravotníků ze ZŠ a MŠ Čistá.“ Prožívali jsme velkou
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radost a nádherné pocity. Je to nejvyšší meta, které jsme dosáhli v reprezentaci školy a Oblastního červeného kříže
Rakovník.
25. května jsme prožili nádherný den, na který nikdy nezapomeneme.
Do Čisté jsme přijeli v 18.00 hodin. Některé z nás pokračovaly v další aktivitě. Odjížděly jsme do Liblína na vystoupení se
souborem Václav.
Hlídka mladých zdravotníků 2.stupně a B. Vopatová

Noc kostelů v Liblíně
V 18 hodin se na autobusové zastávce v Čisté sešla úspěšná HMZ, která přijela
s krásným pohárem za 3. místo z již zmíněné krajské soutěže, s žáky, kteří právě
odjížděli se souborem Václav do Liblína na Noc kostelů. Lidé mají při této
příležitosti navštívit kostely v odpoledních a pozdních večerních hodinách. Každý
kostel má připraven vlastní program, ve kterém mohou být kvízy, soutěže pro děti,
informace o historii kostela, či nám může kostel ukázat místo, které není běžně k
vidění. Téměř každý kostel pak nabízí koncert nebo představení vlastního souboru.
Obec Liblín si letos v tento den pozvala soubor Václav, se kterým k řece Berounce
odcestovalo i 16 žáků naší školy, kteří pod vedením paní učitelky Anny Ryvolové
zpívají ve sboru Václavky. V útulném kostelíku nejprve zazpívaly děti a poté jejich
vzor – soubor Václav, který svým zpěvem hodinu ohromoval přítomné obyvatele
svým výkonem. Každý návštěvník si v tu chvíli uvědomoval, s jakým elánem, chutí
a nasazením všichni účinkující vystupují. Bylo krásné sledovat propojení
jednotlivých generací. Všem za jejich výkon patří velký dík a uznání. Svým umem
výborně reprezentovali sebe i naši obec.
K. Lauberová

Přijímací řízení na střední školy pro žáky 9. ročníku ZŠ a MŠ Čistá dopadlo na
jedničku
Žáci 9. ročníku v průběhu měsíce dubna absolvovali přijímací řízení na střední školy.
Žáci, kteří se ucházeli o střední školu s učebním oborem, byli hodnoceni na základě vysvědčení z 8. a 9. ročníku základní
školy.
Žáci, kteří se ucházeli o střední školu s maturitním oborem, byli přijímáni na základě vysvědčení z 8. a 9. ročníku, dále na
základě jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. U některých oborů bylo třeba prokázat i
talent (ať již sportovní, hudební či výtvarný).
S radostí můžeme oznámit, že se všem žákům naší školy podařilo úspěšně obstát v přijímacím řízení na střední školy a
v září mohou nastoupit do svých vybraných oborů na středních školách.
Věříme, že nabité vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které jsme jim po dobu devítileté školní docházky předávali ve
svém životě zúročí a pomohou jim získat potřebné vzdělání a čelit překážkám, které jim život připraví.
Ceníme si úspěchů všech žáků, ale zvláště výkonu Patrika Schuha, který v přijímacím řízení poměřil své síly s největším
množstvím vrstevníků a v konkurenci 600 žáků obsadil 27. místo.
A jaké obory si naši žáci vybrali?
Patrik Schuh – Bezpečně právní činnost
Václav Švolba – Elektrotechnika
Josef Vaněčka – Provoz a ekonomika dopravy
Josef Pohlodko – Praktická škola dvouletá
Marek Fojtík – Sociální činnost
Marie Krausová – Hotelnictví

Natálie Kukiová – Kuchařka – servírka
Nikola Marečková – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Žaneta Nováková – Agropodnikání
Natálie Růžičková – Cukrář
Lucie Marešová – Zahradník

Mgr. Kateřina Lauberová – výchovný poradce
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Z historie
1849 obyvatelstvo.
V tomto roce žilo v Čisté 1522 osob.
1850 započala činnost c.k. úřadů.
Od 1.února 1850 započaly činnost c.k. (císařské královské) úřady. Čistá, které dříve patřila pod panství Chříč byla přivtělena
c.k. podkrajskému úřadu okresnímu a také okresnímu soudu spolu s berním úřadem v Kralovicích. Okresní soud započal
činnost od 1.července 1850 v Kralovicích.
1853 silnice.
V tomto roce byla dohotovena silnice z Kožlan přes Čistou ke Všesulovu. Tato stavba přišla městečko na 14 647 zlatých.
1854 oprava kostela sv.Václava.
Při opravě kostela byla rodinná hrobka pod kůrem čisteckého kostela zasypána a náhrobní kámen byl použit jako stupeň
před hlavní vchod.
1854 v tomto roce byly vysázeny kaštany kolem kostela.
1854 byl založen Včelařský spolek pro Čistou a okolí, který se nazýval Roj.
1856 vysázeno stromořadí.
V měsíci dubnu bylo na městské útraty vysázeno stromořadí podél silnice od Kožlan ke Všesulovu, celkem 600 stromů
1858
trhy.
Čistečtí v tomto roce obdrželi trhy téhodní, každé pondělí, které zpočátku díky měšťanům vzkvétaly. Přičiněním městské
rady byly zavedeny také týdenní trhy na obilí, které však nedostatečnými komunikacemi ochably.
Obchod v Čisté býval na dobré úrovni. Početně nejvíce bývalo obuvníků, na počátku 19.století zde žilo 100 obuvnických
mistrů, kteří své výrobky na trakařích, ale i na vozech na výroční trhy vozili. Čistečtí obchodníci pod jménem Čisťáci byli
známí daleko široko, vyjížděli daleko do jiných zemí na výroční trhy, na Moravu, do Polska, Saska, Bavor a zde své výrobky,
hlavně boty zvané „halbštiefle“ prodávali Také to byl velmi rozšířený obchod s koňmi, hovězím a vepřovým dobytkem a
obilím.
1860 Živnostenský spolek.
8.srpna byl ustaven Živnostenský spolek a na základě živnostenského řádu byla provedena volba předsedy a důvěrníků.
Tento spolek byl ustaven na místě bývalých cechů a sdružoval dle rozhodnutí vyšších orgánů živnostníky z Čisté,
Strachovic, Břežan, Křekovic, Všesulova, Šípů, Bělbožic, Slatiny, Lhoty, Chříče, Holovous, Hlinců, Studené a Dolan. Spolek
v tomto roce čítal 250 živnostníků, kteří byli zařazeni do třech sborů.
1860 kamenný kříž.
Měšťan František Vicher z č.98 nechal postavit na západní straně městečka kamenný kříž, na odbočce cesty K Aleji. Na
prostředním kameni byl goticky psaný nápis: „Všecken kříž povzbuzen hříchem. Ulehčen je Krista křížem. Až pak kříž
povzbudí tebe. Svěřeno ti Krista nebe.“
1860 konkurenční pivovar.
V roce 1860 byl v pivovaře sládek Vojtěch Bobisud. Nějak se nepohodl s městskou radou a odešel z pivovaru. Vlastnil
pozemky na kraji Čisté a ze vzdoru zde chtěl postavit konkurenční pivovar. Pivovar zakládal velkoryse. Pod stavbou
zbudoval krásné sklepy a vědom si toho, že základem výroby je voda, hloubil studnu ve skále do hloubky 19 metrů. Při
této stavbě se finančně vyčerpal a celé dílo nedokončil. Celý objekt byl obezděn velikou 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, nazvanou Za branou, kde byl hostinským.
1862 obecní knihovna.
V tomto roce byla založena obecní knihovna, která při otevření měla celkem 123 knih.
1862 v Čisté v této době jsou tři kupci a tři trafikanti, tj.c.k.prodavači tabáku.
1863 oprava kostela.
Byla vydlážděna podlaha v kostele sv. Václava, kamennými plotnami přivezenými až ze Štětí. Při této opravě byla také
střecha pokryta břidlicí.
1863 opravena socha.
Nákladem 72 zlatých mimo dovoz, byla opravena socha sv.Jana Nepomuckého. Iniciátorem opravy byl Leopold Güth.
1864
Pěvecký spolek Václav.
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Popud k založení spolku vyšel od čisteckého faráře Josefa Bartovského, řídícího učitele Františka Leiperta a pošmistra
Leopolda Gutha. Sbor byl původně sborem chrámovým, protože tak jako jinde byl i v Čisté v té době středem kulturního
života kostel. Ustavující schůze se konala 20.listopadu 1864 ve staré školní budově. V roce 1885 má spolek 25 členů.
1864 požár.
V tomto roce vypukl v Čisté požár, který zachvátil několik stavení.
1866
pruské vojsko.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/redakčně bez zásahu/

Došlo do redakce
Na okrese řádili Divočáci!

příjemný i pobyt u rybníka v Čisté, kdy jsme mohli
využít jeho vod k dovádění, jízdě na pramici či k
chytání ryb. Oheň nám posloužil k uvaření polévky v
kotlíku, čaje z výhonků smrku a maliníku, k opečení
buřtů či sladkých trdelníků a v noci k nasměrování
statečných při stezce odvahy. Spalo se nám
příjemně za hlasů kvákajících žab, šplouchání
třejících se kaprů a zpěvu ptactva….

Kroužek mladých přátel myslivosti a rybářství
Divočáci pomalu s koncem školního roku zakončuje
7. sezónu své činnosti. Celý rok se poctivě scházelo
každý pátek 20 dětí, aby získali vztah k přírodě, k
jejím krásám a jejímu bohatství prostřednictvím
rybářství nebo prostřednictvím tak obsáhlého oboru
jako je myslivost. O náplních našich schůzek si
čtenáři mohou vyhledat informace na našich
webových stránkách:
https://myslivecak.webnode.cz

Letos se nám opět mimořádně zadařilo na okresním
kole soutěže Zlatá srnčí trofej, která se konala v
květnu v okolí myslivecké chaty v Pavlíkově
současně se soutěží ve střelbě ze vzduchovky. Vítězi
Zlaté srnčí trofeje ve svých kategoriích se stali
Ondřej Šindler, Daniel Fišer a Karolína Šindlerová a
vítězi ve střelbě ze vzduchovky jsou Vláďa Wurm a
Martina Sojáková. Celkem jsme získali 9 pohárů z 11,
které šly získat a plno dalších krásných umístění. Na
soutěži se prověřují znalosti z myslivecké kynologie,
ochrany přírody, dendrologie, poznávají se ptáci,
zvěř, lebky, trofeje, stopy, rostliny, střílí se ze
vzduchovky, píše se test mysliveckých znalostí.
Dětem gratulujeme k příkladné reprezentaci
kroužku i obce Čistá. Díky také všem příznivcům a
podporovatelům.
Za skupinu vedoucích, kterým děkuji za spolupráci
Lucie Váhalová

Jako odměnu pro děti za celoroční činnost
pořádáme každý rok víkendový výlet s přespáním v
přírodě. Tento výlet máme již letos za sebou. Mohl
se uskutečnit za přispění dotace od obce Čistá.
Navštívili jsme akci Vojenských lesů a statků s
názvem Člověk, les, zvěř, kde jsme shlédli obsáhlou
výstavu trofejí zvěře, mohli si potěžkat aktuální
vojenské zbraně, prohlédnout si bojová vozidla
(pandury) i zevnitř, svézt se na koních či v lesním
kolovém traktoru, shlédnout klubovou výstavu
loveckých psů barvářů, posedět za zvuků soutěžících
borlic a lesnic. Pro děti nechyběla také stezka
lesnické pedagogiky s odměnou v cíli a pro nejmenší
skákací hrad. Díky slunečnému počasí pak byl

Oznámení
Od 16. 7. do 20. 7. se bude pro školní děti konat Příměstský tábor v Čisté. Cena 500Kč. V ceně je celodenní stravování a
vstupy. Počet přihlášených dětí je omezen na 20.
Pro více informací sledujte plakáty.
Na děti se těší Katka Coufalová a Věnka Razýmová
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Kulturní přehled
Čistá
9. 6. hřiště TJ od 10:00h program v rámci oslav 70. let od založení mysliveckého spolku
16. 6. Klub Čistá Radost otevření klubu od 17:00h, od 20:00h koncert Jull Dajen
23. 6. Závlaha 3. od 7:00h – rybářské závody

Okolí
7. 6. Kožlany sokolovna od 18h koncert Egiband ZUŠ Kralovice
8. 6. zahájení barokního festivalu v Mariánské Týnici od 15h
15. 6. a 16.6. Noční prohlídky s DS Tyl Čistá v Mariánské Týnici
A mnoho dalšího naleznete zde:
https://www.facebook.com/tickralovice
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Zde může být i Váš plakát, pokud ho doručíte do 25. dne v měsíci před dalším číslem zpravodaje. Stejně tak rádi zveřejníme
i další pozvánky, články a názory. Zaslání podkladů elektronicky samozřejmě preferujeme.

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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