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KOMPOSTÉRY PRO OBČANY ČISTÉ
Obec Čistá ve spolupráci se společností ISES
připravila projekt „Oddělený sběr biologicky
rozložitelného odpadu v obci Čistá“. Projekt je
spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního
fondu životního prostředí České republiky
prostřednictvím Operačního programu Životni
prostředí. V rámci projektu, který je také zaměřen
na předcházení vzniku odpadů formou podpory
domácího kompostovaní bude občanům obce
Čistá bude v rámci projektu bezplatně zapůjčen
zahradní kompostér.
Podmínkou projektu je umístěni kompostérů
katastrálních území obce Čistá a jejích částí - Čistá
u Rakovníka, Křekovice, Lhota u Rakovníka, Nová
Ves u Rakovníka, Strachovice a Zdeslav u
Rakovníka a po dobu udržitelnosti projektu, která
činí 5 let, jej využívat ke kompostování. Vhodnou
surovinou je běžný biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu ze zahrad a domácností,
například tráva, zbytky ovoce a zeleniny,
nadrcené drobné větvičky. Bezplatné zapůjčení
proběhne na základě smlouvy o výpůjčce.
Návrh
smlouvy
bude
k nahlédnutí
na internetových stránkách
www.odpadovecentrum.cz,
v tištěné podobě je smlouva k nahlédnutí na
obecním úřadu obce Čistá.
Distribuce kompostérů je plánována od jara 2015,
ale už nyní si můžete podat žádost o kompostér.

V rámci projektu obce Čistá budou pořízeny
plastové zahradní kompostéry o objemu 700 l.
Kompostéry jsou vyrobeny z materiálu, který
se
vyznačuje
vysokou
stabilitou
a dlouhodobou životností.
Žádost o kompostér můžete vyplnit již nyní
elektronicky
na
internetové
adrese
www.odpadovecentrum.cz nebo si lze
vyzvednout přihlášku v tištěné podobě na
obecním úřadu.
Kontaktní osobou, u které lze získat a
odevzdat formulář a dozvědět se bližší
informace, je:
Jana Valigurčinová
OÚ Čistá, Čistá č.p. 1
tel.: 313 549 454
e-mail: cista.obecni-urad@seznam.cz
Na tento projekt získala obec 90% dotaci
z fondu EU a SFŽP z celkových nákladů, 10 %
je hrazeno z rozpočtu obce.
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OBEC INFORMUJE

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PÁLENÍ VĚTVÍ

Na nový školní rok 2015/2016 bylo k 1.3.2015
zapsáno 14 dětí k základnímu vzdělávání do
1.ročníku. Z tohoto počtu bylo zatím přijato 11
dětí.

Jistě víte, že pálení větví je nutno předem nahlásit
na HZS Středočeského kraje, a to přímo na
www.hzssck.cz. Pokud pálení není hlášeno, může
Vám být udělena pokuta. Formulář najdete pod Služby veřejnosti, evidence pálení, ohlášení pálení,
kde vyplníte předepsané údaje.

OBECNÍ KRONIKA

Základní škola má v tomto školním roce
zkušenosti se vzděláváním žáků formou domácí
školy. Nyní se tímto způsobem vzdělává 10 žáků,
které škola registruje. Na školní rok 2015/2016
bude registrováno dalších 8 dětí do 1. ročníku.
Součástí zápisu byl i přednes básniček.

Na obecním úřadě je k nahlédnutí kronika obce za
roky 2009 – 2015 spolu s obrazovou přílohou.

Těmito básničkami nám udělala radost Viktorka a
Maruška:

POZOR jarní vypalování trávy je ZAKÁZÁNO!

Školka, škola, to je
věcí, připravit se
musím přeci.
Počítání, klička, zip,
snad mi to dnes půjde
líp. Doma jsem to
trénovala, vlevo,
vpravo, počítání.
Maminka mě
pérovala, ještě tvary a
pak psaní.
To je dneska báseň
celá, snad se Vám i
líbila. Soustředit se
budu zcela, abych nic
nezkazila.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Poslední den k uhrazení daně z nemovitosti je 1.
červen 2015. Tato daň se platí v pokladně
Finančního úřadu v Rakovníku, složenkou nebo
bankovním převodem. Informaci o výši daně a
složenky obdržíte také na Finančním úřadě
Rakovník.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Čistá se uskuteční ve čtvrtek dne 23. dubna
2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu v Čisté.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Bráška už je řádným
žákem, já jsem zatím
předškolákem.
Počítání, klička, zip,
Budou po mně jistě
chtít, nejdřív kličku,
potom zip.
Počítání do deseti,
to je další velký krok.
Když se mi to
nepovede, tak se
sejdem příští rok.

B. Vopatová, K. Lauberová
65 let
Hladeček Jiří, Kůzová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
70 let
Amlerová Blanka, Čistá

Hurá, zase letos bude
na Holubím vrchu slet malých i
velkých čarodějnic a zase to
bude 30.dubna. Tentokrát ve
čtvrtek od 17:30 hodin. Nezapomeňte si vymyslet
čarodějnické jméno, trochu se namaskovat a
převléci. Nastartujte koště, vezměte si buřty a
těšte se na hru v lese, hry na louce, zpívání při
kytaře. Všechno skončí upálením čarodějnice a
spálením tajného přání.

75 let
Šnobl František, Čistá
Rusá Jarmila, Čistá

KONTAKT
Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz

Už se na Vás všechny těší
Katka a Zbyněk Coufalovi
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JAVORNA

POZOR NA PSEUDOVZTEKLINU

Nechceme nijak vnášet paniku mezi chovatele pejsků, ale pseudovzteklina, neboli Aujeszkýho choroba je
virové onemocnění, kterým se může nakazit i váš pes.
Největším a prakticky jediným přenašečem choroby na domácí zvířata je divoké prase. Nejohroženější je
samozřejmě myslivcův nejvěrnější pomocník. S ohledem na nerespektování zákazu volného pohybu psů
po honitbě každý chovatel vystavuje svého pejska smrtelnému nebezpečí, které bezesporu Aujeszkýho
choroba je. Odhaduje se, že je nakaženo 30-40% populace divokých prasat, a tak s ohledem na jejich
přemnožení není vyloučeno, že se touto chorobou může nakazit i váš pes. Od prvních příznaků nemoci
pes hyne do 48 hodin. Nakazit se může pes nejen přímým kontaktem s divočákem, jeho krví nebo
masem, ale i jeho močí a trusem. Nákaza v krvi, mase a trusu přetrvává až několik měsíců. Naštěstí tato
choroba není přenosná na člověka.

JARO JE TADY
Zima se zdá definitivně zažehnána a jarní počasí láká ven na procházky. Venku jsou vidět jednotlivci i
skupinky lidí na procházce a jelikož je krásně, tak proč nechávat pejska doma ? Řeknete si, ať se také
proběhne, ale v tom je právě kámen úrazu. Opustíte-li svou vísku, dostanete se do volné přírody, kde
začínají platit jiná pravidla. Pravidla ochrany přírody, zákon o myslivosti a další. Ne opravdu není naším
úmyslem někoho strašit a vyhrožovat, ale s jarem začínají námluvy zvěře, příprava na hnízdění a vyvedení
mláďat, k čemuž je zapotřebí klid v honitbě. Nepouštějte své mazlíky z vodítka, určitě se vám to vyplatí.
V honitbách mysliveckých sdružení, národních parcích a rezervacích, prostě ve volné přírodě je zákaz
volného pobíhání psů.
Děkujeme, že jste ukáznění a tento zákaz respektujete.
V této souvislosti připomínáme Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 k regulaci pohybu psů a domácího
zvířectva na území obce Čistá a přilehlých částí s účinností od 1. 7. 2003.
Čl. 2 odst. 2 „Na veřejném prostranství v zastavěné části obce se pes pohybuje pouze na vodítku
v doprovodu majitele nebo jiné osoby pověřené majitelem“.
Čl. 3 „Při pohybu psa na veřejném prostranství zajistí majitel osobně nebo osoba pověřená
majitelem, jíž je doprovod psa svěřen, úklid psích exkrementů (neprodleně).“
Tolik citace z OZV č. 1/2003.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENICE
Vážení čtenáři, zpravodaj v měsíci dubnu asi vyjde
až po velikonočních svátcích, dovolte tedy, abych
Vám popřál pokoj plynoucí z Kristova vzkříšení, z
události, kterou si připomíná celý křesťanský svět
jako největší svátek v celém roce. Kéž i naše země si
uvědomuje svoje křesťanské kořeny a je schopná
její hodnoty uchovávat a předávat dalším
generacím.
Dovolte také, abych Vás informoval o plánech,
které má farnost v letošním roce při údržbě
památek na území naší obce. Na fasádě kostela Sv.
Václava již chybí poslední část severní strany lodi
kostela – je přislíbena dotace MK ČR
prostřednictvím pověřeného úřadu v Rakovníku, je
také schválen příspěvek od obce Čistá.
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Hlasujícím
pro
příspěvek
děkuji, těm kdo nemají žádný
názor, se divím, zastupitelům
za KSČM, kteří byli proti, se
divit nemůžu. Přesto doufám,
že veřejnost v obci je ve
většině pro tento způsob
společného postupu, konstatuji tak na základě
výsledku voleb a také na základě informací od lidí,
s kterými se potkávám a kteří jsou ochotni se o tom
bavit. I proto jsem rád, že se velmi pozitivně rýsuje
také možnost započít s pracemi na střeše kaple Sv.
Anny a budu rád, když zastupitelé tyto opravy opět
podpoří. Základní argumenty, které zastupitelům i
Vám jako veřejnosti přináším, jsou následující: 1)
Navzdory kampani, která probíhá v médiích, nebude
církev bohatá, tak mne informují moji nadřízení a
oni mají moji důvěru. Také proto, že vidím, jak
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samotná naše farnost stále nemá příjmy
z majetku, který ji patřil a stále nemůže
financovat
náročné
opravy
na
dlouho
zanedbaných památkách. Bude-li mít kdy
významné příjmy, bude farnost podporovat
školství, sociální instituce, charitu a možná sama
bude takové nebo podobné instituce provozovat.
2) Obě památky, tj. kostel Sv. Václava i kaple Sv.
Anny jsou stavby, které jsou postavené z vůle
občanů obce a pro občany. Slouží těm, kdo služby
v nich vyhledávají a všem ostatním demonstrují
architektonickou krásu a jsou obrovským
pohledem do historie obce Čistá a také do
historie Vašich jednotlivých rodin. A jistě bychom
mohli najít i další argumenty.

stabilizovaná. Hospodaření však není závislé jen
na výkonu jednotlivých členů, které jsou u
některých velmi nadstandardní, uvážíme-li, že je
vše konáno ve volném čase, ale také od
přírodních podmínek a tady se dostáváme
k problému,
který
chceme
veřejnosti
prezentovat. Chovný rybník Kazilka totiž
navštívilo hejno kormoránů, a tak jak je jejich
přirozeností, začali decimovat obsádku ryb
v tomto rybníce. Přes veškerá možná opatření,
která jsou bohužel velmi mizivá, došlo ke
škodám, které se nedají přesně odhadnout, ale
pohybují se pravděpodobně v řádech desetitisíců
korun. Náhrady za takto způsobené škody
v současnosti neexistují, a tak se bude muset
organizace s tímto vyrovnat sama. Je logické, že
hospodářský úbytek bude muset být nějak
v budoucnu kompenzován, a že se musí nějak
dotknout každého jednotlivého člena. Zároveň je
třeba říci, že organizace je připravena dostát
všem závazkům, které si dala v rámci oslav svého
výročí a že veřejnost již brzy začneme zvát na
jednotlivé akce konané pod hlavičkou tohoto
výročí.
Za MO Daniel Váhala

Nestydím se tedy přijít s žádostí o podporu na
opravu, neděsím se argumentů odpůrců, a raduji
se s podařeného díla. Doufám, že s většinou
z Vás.
Za farnost Daniel Váhala

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.
Místní organizace Čistá u Rakovníka

KROUŽEK MLADÝCH PŘÁTEL
MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ

Vážení čtenáři,
dovolte několik aktuálních
informací ze života MO.

oznamuje
rodičům
členů
kroužku,
že
připravujeme kurz pro děti na získání prvního
rybářského lístku, který je, po splnění dalších
podmínek, bude opravňovat k samostatnému
výkonu rybářského práva. Všechny děti dostaly
podrobné informace i formuláře, proto prosím
prostudujte a případně odevzdejte podepsané.

Nový název organizace:
S ohledem
na
změnu
zákona dochází postupně ke
změnám názvů některých občanských organizací,
také čistečtí rybáři mají nový název – tak jak je
v nadpisu tohoto článku.
Kromě rybolovné sezóny začal v organizaci také
hospodářský rok a probíhají jarní výlovy
k produkci ryb i k jejich třídění. Považujeme za
vhodné seznámit veřejnost také se starostmi,
které přináší hospodaření na rybnících. Zastavím
se na chvíli nad samotným chodem organizace.
Organizace sdružuje určitý počet registrovaných
rybářů, kteří se finančně a pracovně podílejí na
hospodářském chodu organizace. Finanční
příspěvky a hospodářský výsledek podepřený
prací všech členů musí zajistit běžný chod
organizace, jeho režii, investice a také zarybnění
revíru k výkonu rybářského práva. Usilovnou
prací můžeme docílit dobrého hospodářského
výsledku a lze jistě konstatovat, že naše
organizace je finančně i hospodářsky

Za rybářský úsek kroužku T. Razým, D. Váhala

RYBÁŘI ZVOU
30. dubna večer u rybníku Závlaha III. posezení
v besedě u táboráku,
zajištěno občerstvení a muzika k poslechu i tanci
(pro veřejnost)
1.května ráno 8:00h oficiální zahájení
rybolovné sezóny (pro členy)
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SDH ČISTÁ INFORMUJE
Neexistuje hranice toho, jak dobrým se hasič může stát.
Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně setkávat s činností SDH, výjezdové jednotky a mladých
hasičů obce Čistá. Budeme rádi za Vaše případné podněty k této rubrice.

Výjezdová jednotka
Zásahová činnost
V měsíci březnu jednotka nezasahovala u žádné události.

Odborná příprava
Dle nařízení MV GŘ HZS musí každý strojník zařazený jak u jednotek HZS, tak i u jednotek SDH, ujet se zásahovým
vozidlem za kalendářní měsíc min. 10 km. Z tohoto důvodu proběhly v tomto měsíci u naší jednotky kondiční jízdy se
zásahovými vozidly pod vedením p. Petra Čecha, který je zodpovědný za strojní službu. Dále dne 15. 3. 2015 proběhla
u jednotky odborná příprava pod patronací velitele družstva HZS Rakovník. V rámci této přípravy byly proškoleny
zásady průzkumu, evakuace a zásahu v budovách. Dále proběhl praktický výcvik s dýchací technikou u uživatelů
dýchací techniky.

Mladí hasiči
V měsíci březnu proběhly tréninky, a přípravy na závody. Proběhlo školení (7.3.) a přezkoušení (21.3.) rozhodčích.
Dne 28.3. proběhla volba předsednictva OSH. 25. 4. budou závody ve Zbečně.

Prevence
Blíží se jaro a mnozí se již těší na každoroční vypalování trávy. Proto zde najdete poučení a pár rad jak postupovat.
Vypalování trávy je ze zákona zakázáno! Plošné vypalování trávy je legislativně celoročně zakázáno, a to např. zákony o
požární ochraně 133/1985 Sb. či 91/1995 Sb., případně zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. Kdo tyto
zákony poruší, dopouští se přestupku. Fyzické osobě pak může být uložena pokuta až 25 tisíc Kč, právnické a
podnikající fyzické osobě dokonce až 500 tisíc Kč. I při pálení trávy jsou stanoveny určité povinnosti. Právnické a
podnikající fyzické osoby jsou povinny ohlásit tuto aktivitu příslušnému hasičskému záchrannému sboru.
Fyzických osob se to sice netýká, nicméně z hlediska
eliminace rizik spojených s případným požárem je to více
než vhodné. Pro fyzické osoby obecně platí nahlásit
pálení na příslušném operačním středisku kraje. Pro nás
je to operační středisko HZS Středočeského kraje.
Nejlepší je elektronická forma na stránkách
http://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx nebo
www.hzssck.cz. Po otevření těchto stránek je napravo
ikona Evidence pálení, kterou otevřete a vyplníte. Tímto
se vyvarujete toho, že někdo pálení nahlásí a k události
vyjede jednotka HZS!

Základní škola a Mateřská škola Čistá
Tyršova 127, 270 34 Čistá

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK

2015/2016

Jak eliminovat rizika a případně řešit vzniklý požár?

se koná v úterý 28.dubna 2015
od 10.00 do 11.30 hod
a od 14.30.do 16.00 hodin
v přízemí budovy v mateřské škole.

Z hlediska zákona je vypalování trávy zakázáno (viz výše).
Pokud se chcete na jaře zbavit suchého porostu, je
nejlepším řešením jej shrabat a následně odvézt na
skládku. Shrabanou trávu je ale také možné spálit, a to za
dodržení určitých pravidel. Takovou činnost může
provádět pouze osoba starší 18 let na ohraničeném
ohništi, přičemž je vždy lepší rozdělávat oheň za slabšího
větru a následně je nutný neustálý dohled. V okolí
ohniště by navíc nemělo být nic co snadno vzplane a
rozhodně nic nezkazíte ani připravenou konvicí s vodou.

Týká se dětí narozených do 31.8.2012 a
starších. K zápisu je třeba přinést rodný
list dítěte a vyplněnou žádost, kterou si
zájemci vyzvednou předem v MŠ.
Kontakt: 313 549 428, 736 752 155
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K požáru však chtě nechtě může dojít. Jak v takovém případě postupovat? V prvé řadě byste se jej měli pokusit sami
uhasit (nejlépe za pomoci hasicího přístroje), anebo alespoň zamezit jeho dalšímu šíření. Samozřejmě že mohou
nastat situace, že je oheň nad vaše síly. V takovém případě je nutné se dostat do bezpečné vzdálenosti od ohně a
zavolat linku 150. Ovšem pozor! Každý je povinen ohlásit i požár, který se mu podařilo uhasit.
Za SDH Čistá
Jan Rohr

elektřina, pracovní síla, odpisy) celkem odhaduji
cca 2 mil. Kč ročních provozních nákladů.

ZAMYŠLENÍ NAD BUDOUCNOSTÍ KD
Vážení občané obce Čistá, chtěl bych vám nastínit
několik variant budoucnosti kulturního domu.
Předem upozorňuji, že veškeré finanční částky
jsou orientační, můj hrubý odhad.

4) Ponechání stavby osudu. Riziko demolice 6-8
mil. Kč
Shrnutí:
Pakliže obec má realizovat velké stavby typu
kanalizace, ČOV, nemá v současné době finance
na opravu a případný provoz. K tomu se bude
investovat do nákupu nového hasičského auta
1,5-2,5 mil. Kč, oprava starého kina, návesní
rybník a úprav stráně nad ním. Chtěl bych
apelovat na obyvatele, aby se vyjadřovali a
sdělovali názory či připomínky zastupitelům obce.

KD se stavěl v době, která přála velkým
projektům. Lidé z obce na stavbě pracovali
dobrovolně. Objekt je na dnešní poměry rozlehlý
a energeticky náročný, nicméně stavebně v
docela v dobrém stavu. Vnitřní vybavení je za
životností, důsledkem náročného používání.
Současná situace je následkem dlouhodobého
neřešení. Po dobu životnosti se na opravu a
rekonstrukci KD nevyčleňovaly žádné prostředky.
Toto je problém veškerého majetku obce kanalizace ČOV, nemovitostí atd.

Jaroslav Vachata

CO SE U NÁS PSALO

Na zastupitelstvu obce Čistá č. 4, které se konalo
dne 19. 2. 2015, vystoupil současný nájemce a
provozovatel s prosbou o řešení situace kolem
KD. Ve zkratce: Přednesl, že je ve špatné finanční
situaci, že náklady na provoz jsou obrovské v
řádech 300-400 tis. Kč ročně, akce, které pořádá,
jsou nevýdělečné. Poté paní starostka navrhla
odpustit dlužnou částku za minulý rok a veškeré
poplatky na rok 2015, s tím že se do června
rozhodne o výpovědi k 31. 12. 2015. Návrh těsně
prošel zastupitelstvem.

Ve čtvrtém pokračování seriálu „Co se u nás
psalo“ nahlédneme do únorového a březnového
čísla Čisteckého zpravodaje z roku 1983.
V lednovém čísle neznámý autor připomenul
odkaz
Vítězného
února
1948,
jako
nejvýznamnějšího předělu v dějinách bojů
dělnické třídy. Dále zpravodaj obsahoval poměrně
obsáhlé upozornění o daňových přiznáních a
placení daní v roce 1983. Zejména se zaměřil na
zemědělské daně, resp. daně z příjmů občanů ze
zemědělské činnosti. Připomenout je nutné i první
část zimního rozjímání nad kronikou, které sepsal
tehdejší kronikář Josef Šnajdauf.

Varianty jak naložit s KD jsou asi 4.
1) Zanechat stávající stav, kdy současný nájemce
nebude pravděpodobně schopen platit nic.
Náklady na provoz bude hradit. Obec může
budovu využívat. Rizikem je chátrající budova.
2) Prodej budovy na komerční využití. Pokusit se
najít kupce, který by byl schopen budovu
udržovat a provozovat. Riziko vidím v tom, že
obec nebude mít vliv na osud budovy (viz.
nádraží, bývalý pramen).
3) Oprava za cca 25-35 mil. Kč nebo zbourání za
asi 6-8 mil. Kč a postavit novou úspornou budovu
KD za 10-20mil. Kč. Riziko je v tom, že obec musí
získat dotaci, náklady na provoz (údržba, topení,
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„Dlouhé zimní večery vyvolávají v nás vzpomínky na uplynulá léta, své blízké, a naše vzpomínky se pojí
k našemu domovu, k Čisté. My starší si stále více uvědomujeme, že všechno, co jsme prožívali v dobách
našeho dětství, se stalo již padesátiletou historií.“, píše Josef Šnajdauf a dále podrobněji rozepisuje život
před padesáti lety v naší obci. Březnové číslo zpravodaje obsahuje opět dvoustránkové pokračování, ve
kterém se Josef Šnajdauf dostává i sto let zpátky do historie. Celý text je poměrně zajímavý a tak se jej
pokusím otisknout v některém z příštích čísel Zpravodaje v celém znění.
V únoru 1983 uvedla KINOKAVÁRNA Kulturního domu v Čisté např. český barevný film na motivy lidové
pohádky Jana Drdy Dařbuján a Pandrhola, sovětský barevný film Hnízdo ve větru nebo francouzský
barevný film Policejní inspektorka. Uveden byl také americký barevný film v českém znění Rocky, před
kterým byl promítnut nový český barevný snímek k sedmdesátým narozeninám generálního tajemníka UV
KSČ a prezidenta ČSSR Gustáva Husáka. V březnu byly uvedeny mimo jiné snímky Dotek meduzy, Pytláci a
Křidýlko nebo stehýnko.
V únoru proběhl tradiční čistecký masopust, ples SRPDŠ ZŠ Čistá a ples sportovců. Rakovnickým Tylem bylo
sehráno divadelní představení „Vojnarka“, uskutečnila se jedna diskotéka a proběhly čtyři členské schůze a
plenární zasedání MNV, o kterém pak bylo informováno v březnovém čísle Zpravodaje. V březnu se
uskutečnil koncert Waldemara Matušky a Olgy Blechové se skupinou KTO, nebo dětský karneval.
V březnovém čísle Zpravodaje ještě Jaroslav Janata uvádí krátké připomenutí Roku českého divadla.
V příštím čísle: O vodovodu v Čisté, mírová výzva, městské právo v Čisté a vzpomínka na Jaroslava Haška.
PAVEL TINTĚRA ml.
Jeho nejznámějšími odrůdami jsou čistecké
lahůdkové jablko, čistecká banánová hruška a
čistecká velkoplodá švestka. Sady, které se
nacházely u nádraží, byly roku 1969 pro své stáří
zrušeny. Františku Herlesovi patřil také uhelný důl
v Petrovicích.

STALO SE … v dubnu
V této rubrice se setkáváme s minulými událostmi
vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
9.4.1893 byla v Čisté založena tělovýchovná
jednota Sokol. V prvních letech svého působení TJ
Sokol úzce spolupracovala s čisteckým Spolkem
divadelních ochotníků (půjčovala si jeviště k
sehrání divadelních představení ve prospěch
stavby sokolovny, divadelníci darovali r. 1902
Sokolu polovinu čistého výtěžku ze zábavy na
Silvestra, aj. ) Dne 18.4.1902 povolilo c.k.
místodržitelství užívat na praporu TJ Sokol
zemský znak lva.

30.4.1939 byla kostelu sv. Václava darována socha
Panny Marie Lurdské. Donátorem byl pan Bedřich
Arnstein, jehož rodina vlastnila a spravovala v
letech 1884-1942 v Čisté mlýn. Za sochu B.
Arnstein zaplatil částkou 4000,-K. Předat ji však už
nestihl, neboť byl 26. 3. 1939 zatčen gestapem a
eskortován do Prahy. 5.4.1939 za něj bylo složeno
105 000,-K, prý jako pokuta za neproclený růžový
olej. Zbytek rodiny byl z Čisté vystěhován
26.1.1942. Válku a koncentrační tábory přežili
pouze Hedvika Arnsteinová ( Bedřichova matka ) a
Arnošt Arnstein (Bedřichův bratr). Sochu Panny
Marie Lurdské si v kostele sv. Václava můžete
prohlédnout dodnes. Je umístěna na pravém
bočním oltáři.
z níže uvedených zdrojů sestavila
Klára Rudolfová

17.4.1861 bylo zastupitelstvem jednohlasně
odsouhlaseno, aby se Františku Palackému,
Františku Ladislavu Riegrovi a Františku Augustinu
Braunerovi udělilo čestné občanství městečka
Čistá. Všichni tři patřili ve 2. pol. 19. stol. k našim
významným
politickým
a
kulturním
představitelům.

30.4.1861 se v Čisté narodil Ing. František
Herles, dr. h. c., chemik a ovocnář. Stál u
základů českého cukrovarnictví, s jeho
jménem se pojí řada objevů v této oblasti. V

Zdroje:

Janata Jar.: Naše město, 1969, s. 115-20
Marek Blah.: Listy cukrovarnické a řepařské
http://www.cukr-listy.cz/on_line/2011/PDF/150a.pdf

Čisté je znám především jako zakladatel ovocných
sadů, které čítaly na 3000 stromů a 700 odrůd.

Sklenář Jar.: Městečko Čistá a okolí, Čistá 1999, s.
37, 87, 163-4, 211-12
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Konec měsíce již patřil přípravám na jarní svátky –
Velikonoce. Ve školce a hlavně v tělocvičně se to
hemžilo zajíčky, ovečkami, i kuřátky. Malovali jsme
vyfouklá vajíčka i papírová vejce a vyráběli
nejrůznější velikonoční dekorace. Také jsme si
udělali výlet do Kralovic, kde si v DDM Kralovice
děti vytvořily krásnou velikonoční dekoraci –
ovečku.
Za MŠ Čistá
Slavěna Čechová

ZPRÁVIČKY Z MŠ
Že je měsíc březen měsíc knihy už ví i děti z MŠ
Čistá. První březnový týden jsme totiž věnovali
knihám. Povídali jsme si s dětmi, které knížky mají
rády. Některé děti nám je přinesly dokonce i
ukázat.
Připomněli jsme si, jak s knížkami správně
zacházet. Přišli jsme na to, jaký je rozdíl mezi
poezií a prózou, kdo píše knihu i kdo ji ilustruje. Ti
mladší si práci ilustrátora i sami vyzkoušeli, kreslili
obrázky ke čtyřem básničkám od Františka
Hrubína. Ke konci týdne jsme byli na exkurzi
v knihovně. Paní Valigurčinová seznámila děti
s tím, jak funguje půjčování knížek, a pozvala
všechny děti k návštěvě knihovny i s rodiči.
Předškoláci už svůj vlastní čtenářský lístek mají.
Vyrobili si ho ve školce s paní učitelkou.

Správné odpovědi:
1, Pavel Kříž 2, kovář Ondra 3, Třetí princ 4, Fimfárum 5,
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Čistá č. 5 ze dne 26. března 2015
Návrh usnesení č. 70/15
ZO souhlasí a schvaluje navržený a doplněný program
jednání.
USNESENÍ č. 70/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 71/15
ZO po projednání zamítá žádost Ing. P. o prodej
pozemku parc.č. 1166 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
USNESENÍ č. 71/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh na usnesení č. 72/15
ZO po projednání zamítá žádost p. S. o povolení
umístění biologického septiku na obecním pozemku
v obci Zdeslav.
USNESENÍ č. 72/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh na usnesení č. 73/15
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/15.
USNESENÍ č. 73/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 74/15
ZO po projednání souhlasí s příspěvkem ve výši
130.000,- Kč na opravu kostela sv. Václava pro rok
2015.
USNESENÍ č. 74/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 75/15
ZO bere žádost na vědomí a ukládá výboru pro ŽP
provést místní šetření do 30. 4. 2015.
USNESENÍ č. 75/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 76/15
ZO po projednání souhlasí s pronájmem části pozemku
parc.č. 130/1 v k.ú. Lhota u Rakovníka p. K. k hranici
ohradníku, za částku stanovenou v cenovém věstníku
2
za m .
UNESENÍ č. 76/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 77/15
ZO po projednání souhlasí s přidělením grantů na rok
2015 dle návrhu grantové komise v celkové výši
300.500,- Kč.
USNESENÍ č. 77/15 BYLO SCHVÁLENO

Další týden v březnu patřil opět projektu
polytechnického vzdělávání Řemeslníci v Čisté a
okolí, tentokrát řemeslu kováře. Abychom dětem
toto řemeslo co nejvíce přiblížili, vydali jsme se na
výlet do Rakovníka přímo do kovárny pana Lva.
Ten nám ukázal, co všechno se dá s pomocí ohně
a šikovných rukou ukovat na kovadlině i na
bucharu. Nejvíce se však dětem líbilo vzplanutí
jiskřiček z kovového prachu. Více z této exkurze
můžete
vidět
v
naší
fotogalerii
www.zsmscista.rajce.net.
Ve školce jsme si pak ukázali podkovu,
obkreslovali ji či sami kreslili. S pomocí říkadla
Kovej, kovej kováříčku, jsme si pěkně namasírovali
chodidla a pohybově se vyřádili při hrách na
koníky. Písničky Já mám koně a Když se zamiluje
kůň už umí všichni ze školky.
Ani tentokrát jsme nenechali rodiče zahálet.
Připravili jsme pro ně Kovářský kvíz, na který si
můžete zkusit odpovědět i vy.
1, Jak se jmenuje herec, který ztvárnil kováře
Mikše v pohádce O statečném kováři? 2, Jak se
jmenoval kovář, kamarád Jíry, v pohádce O
princezně Jasněnce a létajícím ševci? 3, Pro
princeznu z Diamantových skal pracoval také
kovář, v jaké pohádce to bylo? 4, Jak se jmenuje
pohádka o kováři od Jana Wericha? 5, Kde se
natáčela pohádka z roku 2013 Kovář z Podlesí?
[8]
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Návrh usnesení č. 78/15
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
Výstavba chodníku v Tyršově ulici směrem od ZŠ
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu.
USNESENÍ č. 78/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 79/15
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
Revitalizace rybníka v obci Kůzová
z Programu
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu.
USNESENÍ č. 79/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 80/15
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Nákup
zásahové hasičské techniky CAS z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu.
USNESENÍ č. 80/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 81/15
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Opravu
drobných sakrálních staveb z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů projektu.
USNESENÍ č. 81/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 82/15
ZO schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce a následném
darování zahradního kompostéru.
USNESENÍ č. 82/15 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 83/15
ZO po projednání ukládá starostce vyzvat p. B.
k jednání a navrhnout mu odkoupení oplocené části
pozemku parc.č. 281/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka.
USNESENÍ č. 83/15 BYLO SCHVÁLENO

ČSZP
Zápis ze schůze výboru ČSZP konané dne 12.
března 2015
1) Noví členové: Čekan František, Milíčov; Večeřová
Ludmila, Kožlany; Dlouhá Ivana, Milíčov; Drahý Milan,
Kožlany; Hamáčková Dáša, Kralovice; Pécová Anna,
Kralovice; Vohanková Jindra, Praha
Odhlášeni: p. Vocetková a p. Bečvářová
Jubilant: p. Petržílková, Čistá - gratulaci zajistí p.
Vyčítalová a Teršlová.
2) Zájezd Františkovy Lázně - bazén - dne 8. 5. 2015,
odjezd 8,-- hodin. Cena za dopravu: členové 110,-- Kč,
děti do 15 let zdarma, ostatní 130,-- Kč. Záloha při
přihlášení 50,-- Kč. Nabídka z Rakovníka - zájezd na
divadlo do Prahy - podrobnosti na nástěnce.
2. 4. 2015 - návštěva domova Domino v Zavidově před
Velikonocemi s pomlázkou. Odjezd ve 13:00 hod.
3) Finanční zprávu přečetla p. Eva Vopatová.
Sponzorský dar zaslal OÚ Velká Chmelištná. Výbor
sdružení za zaslání daru touto cestou děkuje.
4) Příprava členské schůze, která se bude konat dne
30. 5. 2015 v klubovém zařízení „Václavka“. Byly
projednány návrhy na sestavení kandidátek pro volby
výboru a revizní komise. Bude volen sedmi členný
výbor a tři členové revizní komise. Rovněž byla
připravena drobná úprava stanov.
5) Projednán návrh na vyhlášení soutěže společně
s obcí, která by se vyhodnocovala ve třech kategoriích:
a/ -nejlepší květinová výzdoba oken
b/ -nejlepší úprava předzahrádky
c/ -nejlépe upravené okolí kolem domu
Soutěže se nebude účastnit hodnotitelská komise,
která v měsíci červenci a srpnu projde vsí. Výsledky
budou vyhlášeny v měsíci září a předány ceny vítězům
soutěže.
6) Návrh na výlet pro období prázdnin. Navrhovaná
trasa: Čistá - Rabštejn nad Střelou – nejmenší
historické město v Evropě – procházka po městečku.
Luková u Nečtin - originální výstava soch v kostele práce žáka sochařské školy. Nečtiny - prohlídka
městečka, muzea a okolí zámku Manětín – prohlídka
města, zámku a zámeckého parku a posezení v
zámecké restauraci.
Cena za dopravu : členové 90,-- Kč, ostatní 110,-- Kč.
Záloha při přihlášení 50,-- Kč.
Příští výborová schůze 2. dubna.

Historická budova vlakového nádraží v Čisté
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INZERCE

KALENDARIUM
kulturních akcí pro Čistou
a okolí (výběr redakce)

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že
opět
prodává
slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant – černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19
týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks dle
stáří. Prodáváme slepičky pouze
našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
V sobotu 25. dubna 2015
Čistá–hostinec U Šimků 14.45
hod.
……………………………………
Při prodeji slepiček - výkup
králičích kožek - cena dle
poptávky.
Případné bližší informace: Po-Pá
9.00-16.00 hod., tel. 601576270,
606550204, 728605840
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stopách Nikola Šuhaje
loupežníka”
Kožlany
Klubovna DDM v ZŠ
19:00 Dekorování
triček
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Čistá
Holubí vrh 17:30h
“Pálení čarodejnic”

30

Čt

Čistá
Závlaha 3. – večerní
posezení u táboráku za
zpěvu cikád i
muzikantů

Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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