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Vážení spoluobčané,

VODNÍK

ani jsme se nenadáli a máme měsíc prázdnin a dovolených za námi. Za námi je také naše tradiční Anenská
pouť, která proběhla ve dnech 28.7. – 30.7.2017. Dle Vás občanů naší obce a dalších návštěvníků poutě, byl
třídenní program pouti úspěšný a každý si našel v programu to, co má rád a co ho zajímá. Samozřejmě, že
se nemůžeme zavděčit každému, že se najdou i tací, kterým se něco nelíbilo, ale program je sestaven tak,
aby byl pro všechny věkové kategorie. Jsem ráda, že se vydařilo počasí, neboť ještě v pátek dopoledne
nebylo jasné, zda déšť ustane nebo ne. Nakonec řada z nás má z pouti nepříjemné spáleniny od sluníčka,
ale i to k tomu asi patří.
Za to, že vše proběhlo hladce a bez problémů, patří velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu celé pouti. Jsou to zaměstnanci obce, členové kulturního výboru, zastupitelé obce, členové SDH
Čistá a TJ Čistá a všichni ostatní, kteří se zapojili a společně vše připravili a zajistili.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné slunečné dny a dětem krásný zbytek prázdnin.
Blanka Čebišová
starostka obce

_____________________________________________________________________________________________

ŽIVOTNÍ JUBILEA
60 let
Kleknerová Marie, Čistá
Ledvinková Alena, Čistá
Šindler Vladislav, Čistá

ŽIVOTNÍ JUBILEA

I

NFORMACE OÚ
-

ŽIVOTNÍ JUBILEA

83 let
Kočková Marie, Čistá
87 let
Jäger Vladimír, Čistá

75 let
Hotěk Vlastimil, Čistá

92 let
Šnajdaufová Božena, Čistá

80 let
Seifert Václav, Čistá

300 let
Kaple sv. Anny

____________________________________________________________________________________________

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Drahá svatá Anno, kapličko na hřbitově,
dovol, abych ti popřál k Tvým narozeninám.
Je to již tři sta let, co jsi mezi námi. Je to úctyhodný věk. Asi bys mohla vyprávět, co všechno jsi viděla a slyšela. Kolik
modliteb, posledních rozloučení i poutí už to bylo. Celé rodiny prošly Tebou a spí dnes na hřbitově spánek pokoje.
Byli to mladí i staří, chytří i prostí, s velkou vírou i s pochybnostmi.
A co vidíš dnes. Tak tak se daří sehnat peníze na Tvoji opravu. Mnoho je těch, kterým za to nestojíš. Je mi za ně
stydno. Zástupy jdou k Tobě, jen když musí zrovna vykonat svou potřebu, nebo mají nutkání vyškrábat do fasády
svoje jméno. Za ty se stydím ještě víc. Modliteb i pohřbů pomalu ubývá. Je tedy až obdivuhodné, že Tvůj svátek
dokážeme slavit klidně tři dny. Pokud ovšem nejde o něco úplně jiného.
Až Ti bude čtyři sta, nikdo z nás tu už nebude – možná vedle na hřbitově-, ale i tak se snad najde někdo, kdo Ti
popřeje k Tvým narozeninám, kdo uvnitř sepne ruce, místo toho, aby Tě počural, nebo na Tebe něco připsal. To Ti
přeju k Tvým narozeninám.
Jáhen Daniel
_______________________________________________________________________________________________

Rozloučení s prázdninami

P

OZVÁNKY
Je to smutné, ale všechno jednou skončí. Tak je to i s prázdninami.
A aby byl konec veselý, připravila jsem pro vás, děti, noční hru.
- BLUDIČKY
Jmenuje se Bludičky a zahrajeme si ji v sobotu 2. září 2017. Sraz
- DEN S RYBÁŘI
bude v 19 hodin na fotbalovém hřišti.
- VODNÍ HRÁTKY
Na zahřátí si zahrajeme třeba Novinového peška, Panáčka nebo
- STOPOVAČKA
Samoobsluhu. Až se setmí, začneme hledat bludičky.
Hra je vhodná pro děti od 7 let i pro dospěláky.
Po hře si můžeme opéct buřty, tak si je nezapomeňte přinést.
Hrát budeme jen, pokud nebude pršet.
Moc se na vás těším.
Poletucha Pepáková
Český rybářský svaz, místní organizace Čistá
Dovolujeme si Vás pozvat na již několikátý ročník akce „Den s čisteckými rybáři“. Jedná se o pohodové odpoledne,
podobně jako v letech minulých, které letos proběhne 2. 9. od 14h u rybníka Závlaha 3. Muzika a spousta vodních i
nevodních atrakcí pro všechny věkové skupiny budou, stejně tak táborák, špekbuřty, nápoje a likéry. Zapište si toto
datum do svých kalendářů a pozvěte někoho dalšího. Budete-li mít s sebou rybářské náčiní a předpisové rybářské
vybavení, kdo ví, zda-li nebudete mít zrovna Vy kapitální úlovek.
Výbor MO

_______________________________________________________________________________________
2

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Vodnické hry a šarvátky
Kdy: až bude velké vedro
V kolik: od 16:00h
Kde:na fotbalovém hřišti
Co nás čeká: vodní skluzavka
vodní hry s kelímky
přehazovaná s vodou
vodní děla a bomby
plněné balónky
plácaná a další
na sebe: plavky
s sebou: ručník, kbelík a vodní stříkačku (kdo může)
Na vodní shledanou se těší Katka a Věnka

Prázdninová stopovačka pro děti
Kdy: až bude vhodné počasí
V kolik: 16:00 hodin
Začátek: na autobusové zastávce,
Konec: areál Cihelna

Svačinku doporučujeme v podobě buřtíků.
Odchod či odvoz vlastní☺
Těší se Katka, Věnka a Kožíškovi

Datum konání Stopovačky i Vodních hrátek bude zveřejněn na obvyklých místech a vyhlášen místním rozhlasem.

_______________________________________________________________________________________________

„Čím větší oheň, tím delší jsou jeho stíny.“
Vážení občané, dovolte nám Vás seznámit s činností SDH v období od
22. 5. 2017 – 17. 7. 2017.

S

POLKOVÉ ZPRÁVY

- SDH ČISTÁ

Hlavní akcí v tomto období byly oslavy
140. let od založení Sboru dobrovolných
hasičů v obci Čistá. Tato akce se připravovala několik měsíců dopředu a bylo vynaložené
velké úsilí jak členů SDH, tak i zaměstnanců obce a paní starostky.
Oslavy se uskutečnily dne 17. 6. 2017 od 12:00 na fotbalovém hřišti příletem vrtulníku
letecké služby Policie České republiky a leteckých záchranářů Hasičského záchranného
sboru. Byly provedeny ukázky záchrany osob z těžko přístupných míst. Po provedení dynamické ukázky bylo
provedeno přistání vrtulníku a statická ukázka vrtulníku Bell. Po této ukázce proběhla valná hromada v kulturním
domu a následně položení věnců k pomníku padlých. Po tomto aktu pokračovaly ukázky činností hasičů a složek IZS.
Proběhla ukázka záchrany osob z havarovaného vozidla, likvidace požáru osobního vozidla, činnost sacího bagru ze
Záchranného útvaru Zbiroh a ukázka techniky CAS - 30 T- 815/7 SDH Čistá. Samozřejmě se myslelo i na děti, pro které
byl připraven skákací hrad a pěna vytvořena hasiči z obce Čistá u Litomyšle. Počasí se vydařilo a myslíme, že i
program oslav oslovil nejen děti, ale i dospělé návštěvníky. Slavnostní den byl zakončen zábavou v kulturním domě.
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Tímto bychom rádi poděkovali hlavním organizátorům J. Rohrovi, V. Jarošové a starostce obce B. Čebišové. Ale
samozřejmě všem, kdo se na hladkém průběhu oslav podílel.
Dále se SDH přihlásil k akci „Recyklujte s hasiči“, pomocí které se snaží sehnat finanční prostředky na dovybavení
jednotky. Prezentaci najdete na konci článku. Akce sběru budou ohlášeny rozhlasem nebo můžete kontaktovat
kohokoliv s SDH a členové si od Vás spotřebič odvezou.
Dále dne 27. 6. - 27.6 odjela část členů SDH v čele spaní starostkou s vozidlem Tatra CAS - 30 na servisní prohlídku do
THT Polička. Při této příležitosti proběhla návštěva u hasičů družební obce Čistá u Litomyšle. Proběhla ukázka
vesnice, kostela, hasičské zbrojnice a na závěr příjemné posezení v novém kulturním domě.
Z této návštěvy odjela paní starostka B. Čebišová a pan M. Svatoš do obce Říčany, kde byla jednotce SDH předána na
stanici HZS rozbrušovací motorová pila z přebytků HZS. Této akce se zúčastnila hejtmanka Středočeského kraje, která
se zajímala o naší obec, ke které má blízký vztah.

• Odborná příprava
1) Jednotka se hlavně podílela na přípravách oslav. Proběhla rekonstrukce ruční historické stříkačky zásluhou p. J.
Čecha. Dále proběhla pravidelná údržba techniky, zabezpečení závodů s vozidlem CAS - 30 v obci Rakovník.
Rovněž proběhly technické kontroly na STK v Rybnici s vozidly CAS - 30 a CAS – 25. V rámci odborné přípravy
proběhl výcvik v dýchací technice.
2)
3)
4)
5)
6)

Zásahová činnost
25. 5. 2017 - Čistá, technická pomoc odstranění včelího roje na soukromém pozemku
28. 5. 2017 - Zdeslav, odstranění olejové skvrny z komunikace po technické závadě motocyklu
10. 6. 2017 - Břežany, požár křoví a stromu
20. 6. 2017 - V. Chmelištná, požár hrabanky u Čočkova rybníka v těžko přístupném Terénu o rozloze 20 x 50
metrů
7) 25. 6. 2017 - Šípy, padlý strom na komunikaci
8) 9. 7. 2017 – Všesulov, padlý strom na komunikaci, neprůjezdný jeden pruh

Placená 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 .
Prode j: 26. srpna 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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Z

Kaleidoskop některých důležitých
událostí městečka Čistá.
1612 u krále byla podána žádost o povolení trhů a
vybírání cla.
Čistečtí žádali krále, aby jim povolil trh téhodní,
každou středu a dva výroční trhy, jeden z jara a jeden
na podzim. Zároveň žádali krále o povolení vybírat clo
z vozů i dobytka městečkem jedoucích. Poněvadž vsi
Břežany, Otěvěky a Tlesky k městečku náležely, aby
směli také i v nich clo vybírat. Z tohoto celního příjmu
pak slíbili, opravit cestu od Kožlan ke Všesulovu a
kněze podobojí i správce školního na svůj náklad si
zjednat. V žádosti doložili, že mají svůj pivovar, vlastní
dost lesů, s pány stavy se srovnávají, tělo i krev Páně
přijímají, konšelé v radním domě ortele všeliké
vykonávají, popravu hořejší i dolejší nad zločinci mají a
v letech 1607 a 1610 velikou škodu krupobitím utrpěli.
Je přirozené, že všechna okolní města se bránila proti
udělení trhů, odvolávající se na své majestáty. Proto
královská komora v roce 1613 žádost zamítla. Válka
třicetiletá (1618-1648) toto jednání přerušila a teprve
roku 1670 kapitula, vrchnost čistecká, znovu žádala
českou komoru, aby žádost císaři doporučila.

HISTORIE

Z rozkazu nejvyšších úředníků bylo roku 1620 zabráno
Kapitule městečko Čistá s podacím kostelním,
kolaturou, farou, školou, s výsadním právem trestat
lidi zlé na hrdle, s lesy obecními, jmenovitě
Vrábíkovem, horou Kobylou, Jisinami, Hájem
dubovým, v horách Bělbožických a na Holubím vrchu
ležícími. Dále chalupou a platem ze tří čtvrtí lánu
v Křekovicích, ves Břežany s kostelním podacím a
krčmou výsadní. Toto zboží bylo ihned prodáno
dědičně Janu Adamovi z Nostic na Kounově za 12 700
kop. Kupující zaplatil českým stavům 10 979 kop a
zbytek měl kapitule odvádět po 30 kopách ročně.
Příkrostí nového pána popuzení měšťané prosili
úředníky české koruny, aby jim zajistila všechna
privilegia, dříve než Nosticovi tuto koupi v desky vloží.
Komora napomenula Nostice, aby čistecké neutiskoval
a raději od zakoupení upustil, poněvadž paní Anna ze
Sulevic (manželka Jiříka ze Vchynic) sama Čistou
koupit chce, a o 400 kop více nabízí. Nostic však od
zakoupení neustoupil.
Při tomto prodeji je uveden první bezpečný písemný
záznam o škole v Čisté.

1614 Řád pro poddané byl vložen do Urbáře statku
čisteckého.
Na kapitulních statcích platil odedávna řád, který byl
v roce 1614 vložen spolu se soupisem veškerého
majetku vrchnostenského i poddanského do Urbáře
čisteckého statku. Řád pro poddané, který obsahuje
14 bodů, byl vložen do tohoto urbáře, aby se jím
poddaní řídili.

1622 statek Čistá byl navrácen Kapitule sv. Víta na
Hradě pražském.
Při konfiskační komisi roku 1622 prokázal Jan Adam
Nostic, držitel Čisté, že proti králi v ničem se
neprovinil, a poněvadž svých 10 dětí v katolické
náboženství dal vychovat, byl od pokuty osvobozen,
ale statek musel vrátit kapitule.

1618 – 1648 válka třicetiletá.
1619 měšťané odnášejí uschovat majestáty do
Rakovníka.

1630 třicetiletá válka.
V tomto roce se přes Čistou hrnuli Sasové. Koncem
roku mezi Kralovicemi a Rakovníkem potírala Sasy
císařská armáda.

1620 byla zrušena svobodná rychta a radnice se stala
výrazem konšelské samostatnosti.
Kapitule sv. Víta na Hradě pražském bylo zabráno
městečko Čistá.

1631 pod Zdeslaví byl postaven Vojtův mlýn.
1632 pokračuje třicetiletá válka.
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Brzy z jara roku 1632 nařídil generální komisař, aby
každá pátá osoba z celého rakovnického kraje se
dostavila se sekerou, lopatou, motykou, nebo jiným
nářadím do Rakovníka opravit pobořené hradby a
město znovu opevnit. Rakovnický kraj dosahoval až za
Kralovice k řece Střele.
V polovině června se hnul vojevůdce Valdštýn
s armádou 30 000 mužů přes Čistou, Kralovice, Plzeň a
25. června byl již v Chebu.
V této době byl okolní kraj od Sasů vyčištěn, ale
ulehčení nenastalo žádné. Po kraji se potloukaly tlupy
císařských vojáků. Byla to chasa hladová, bez kázně.
Nebyl jim vyplácen žold ani proviant, proto kradla kde
co. Nejhůře se vedlo lidem v Čisté, neboť jejich
vrchnost byla v Praze a neměli proto žádné zastání ani
ochrany. Vrchnost jim sice vyprosila ochranu od
generalisima Valdštýna, který do Čisté zaslal roku
1632 list ochranný, ale tento list nepřítomného
generála však neměl žádnou moc. Hladoví vojáci kradli
dál.

Čistečtí majíc odvádět proviant, pokradli
dobytek sedlákům na panství Kolešovice. Když se
krádež zjistila, omluvili se, že dobytek koupili od
neznámých. Urozená paní Markéta Monichová
smlouvala s nimi po dobrém, ale poněvadž nemohla
ničeho dosáhnout, napsala krajskému hejtmanovi
Ferdinandu z Kolovrat. Ten zaslal 13. dubna 1632
čisteckým list: „Poněvadž takové krádeže oučastni
jste se učinili a díl tohoto dobytka koupivše, jej ste
zbíti dali abyste z vězení sobě pomohli, slíbili ste, že
dobytek buď vrátiti nebo zaplatiti chcete. Ale nyní
dopisem paní odbýváte, aby za to nějaké pivo sobě od
vás vzala. Z tohoto poznávám, že ji straku na vrbě
ukazujete. Proto vám tímto listem poroučím, abyste ty
poddané spokojili, buď dobytkem jim zaplatili, aneb
jiný vydali. Pakli se toho nestane, tedy pukmistra a
primasa zavříti a trestati dám jako přechovávače
kradených věcí, poněvadž přijímač horší je nežli
zloděj.“
Jaroslav Sklenář, kronikář

______________________________________________________________________________________________________________________________

VÝPIS USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 32 ze dne 22. června 2017
Návrh usnesení č. 387/17: ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 387/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 388/17: ZO po projednání ruší veřejnou zakázku na dlouhodobý investiční úvěrový rámec obce
Čistá pro nedostatek nabídek.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 388/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 389/17: ZO po projednání předběžně schvaluje prodej části pozemku parc. č. 636 v k. ú. Čistá u
Rakovníka pouze pod zdí ohraničující pozemek, včetně již zbořené části zdi, bez opěrných pilířů, ale až po schválení
rekonstrukce kanalizace, příp. vybudování chodníku.
Pro - 4; Proti – 1 pí. Čebišová; Zdržel se - 4 p. Rohr, p. Koky, Mgr. Váhala, Mgr. Tintěra
USNESENÍ č. 389/17 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 390/17: ZO po projednání předběžně schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2528 v k. ú.
Čistá u Rakovníka o rozloze cca 300 m2 za částku 3,- Kč/m2 na dobu jednoho roku s možností prodloužení s tím, že
pronajatá část pozemku nebude oplocena.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 390/17 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 391/17: ZO po projednání schvaluje účetní závěrku obce Čistá za rok 2016, neboť na základě
předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce.
Pro - 8; Proti – 0; Zdržel se - 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 391/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 392/17: ZO po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřské
školy obce Čistá za rok 2016, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace.
Pro - 8; Proti – 0; Zdržel se - 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 392/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 393/17: ZO po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2016, a to bez výhrad.
Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 393/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 394/17: ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 394/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 395/17: ZO souhlasí se zadáním zpracování žádosti o dotaci na projekt „Výsadba ovocných
stromořadí v katastru obce Čistá u Rakovníka“ na OPŽP.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 395/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 396/17: ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace k zadávacímu řízení na rekonstrukci
kulturnímu domu.
Pro – 8; Proti – 1 ing. Vachata; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 396/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 397/17: ZO po projednání schvaluje Směrnici o sociálním fondu a Směrnici o sociálních
podmínkách zaměstnanců.
Pro – 6; Proti – 0; Zdržel se – 3 p. Turek, ing. Vachata, p. Koky
USNESENÍ č. 397/17 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 398/17: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2530/2 v k. ú. Čistá u Rakovníka o výměře 216 m2
za částku 130,- Kč/m2 + úhradu ½ nákladů na zhotovení geometrického plánu pí. RB a p. AV.
Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 1 ing. Vachata
USNESENÍ č. 398/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 399/17: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2530/3 v k. ú. Čistá u Rakovníka o výměře 133 m2
za částku 130,- Kč/m2 + úhradu ½ nákladů na zhotovení geometrického plánu manž. K.
Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 1 ing. Vachata
USNESENÍ č. 399/17 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 400/17: ZO bere žádost manž. V. na vědomí a ukládá Výboru pro životní prostředí provést do
srpnového zasedání ZO k žádosti místní šetření.
Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 1 ing. Vachata
USNESENÍ č. 400/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 401/17: ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 13/2014 s firmou TIOS plus spol. s r.o. Domažlice na
dokončení instalace bezdrátového rozhlasu v místních částech obce Čistá za celkovou částku 185.188,- Kč včetně
DPH.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 401/17 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 402/17: ZO schvaluje p. Jaroslava Sklenáře a p. Pavla Krále členy výboru pro životní prostředí.
Pro – 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 402/17 BYLO SCHVÁLENO.
________________________________________________________________________________________

V okolí

K

5. 8. 2017 Krašov, Krašovský jarmark 13h
5. 8. 2017 Drahouš, Tradiční letní zábava 20h
11. – 13. 8. 2017 Kožlany, Vavřinecká pouť
12. 8. 2017 Mladotice kaple Jména Panny Marie,
S hudbou za památkami – koncert 18h
19. 8. 2017 Kolešovice, ROCKchmele 19h
2. 9. 2017 Chříč, KŘIČ fest

ULTURNÍ PŘEHLED V ČISTÉ A OKOLÍ

V Čisté
dle počasí Čistá fotbalové hřiště, Vodní hrátky a šarvátky 16h
dle počasí Čistá autobus. zastávka, Prázdninová stopovačka 16h
19. 8. 2017 Čistá volejbalové kurty, 25. ročník volejbalového turnaje O čisteckou buchtu 10h
26. 8. 2017 Cihelna, koncert QR Band rock and roll a Bascetles-Beatles revival 20h
1. 9. 2017 Čistá fotbalové hřiště, Slovíčkaření v Čisté 17h
2. 9. 2017 Čistá Závlaha 3, Den s čisteckými rybáři 14h
2. 9. 2017 Čistá fotbalové hřiště, Bludičky 19h

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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