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Vážení čtenáři,
přejeme Vám, aby byl i pro Vás rok 2018 rokem splněných přání, a aby všechny cesty,
kterými se vydáte, měly cíl.
Redakce Čisteckého zpravodaje
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zájezd na muzikál

Dobrovolná sbírka

Obec Čistá pořádá zájezd do
divadla Broadway na muzikál
„Muž se železnou maskou“.

V dobrovolné
sbírce
při
rozsvícení vánočního stromu,
které
se
konalo
v pátek
1. prosince 2017, bylo vybráno
celkem 2.188,- Kč.

Zájezd se koná v pátek 9. února
2018. Vstupenka s dopravou činí
600,- Kč. Odjezd je v 15 hodin od
autobusové zastávky v Čisté.
Přihlášky u pí. Valigurčinové.

Vybrané peníze byly poslány
Nadačnímu fondu Rozum a cit.
Všem, kdo přispěli, děkujeme.

Čistecký svaz zdravotně
postižených přeje všem svým
členům, sponzorům a všem
spoluobčanům Čisté a
okolních obcí hodně zdraví a
štěstí do roku 2018.

Děkujeme za projevenou účast
k úmrtí p. Miroslava Blackého
rodina Lehnerova

Komunální odpady v roce 2018
Vzhledem ke stále vzrůstajícím nákladům na likvidaci odpadu a navýšení cen za likvidaci odpadu vývozní firmou
Odpady Bohemia a.s., je obec nucena zvýšit poplatek za komunální odpad. Toto zvýšení se týká nejen trvale žijících
obyvatel, ale také rekreačních objektů.

Z

astupitelstvo obce na svém
zasedání
14.12.2017
stanovilo poplatek pro rok
2018 ve výši 650,- Kč na trvale
žijícího obyvatele a rok a rovněž
650,- Kč za rekreační objekt. Rozdíl
mezi skutečnými náklady na
likvidaci odpadu a vybranými
poplatky od občanů hradí, stejně
jako dosud, obec.

Stále platí - kdo bude mít zájem o
vyšší četnost vývozů, než jaký je
stanoven, má možnost si četnost
vývozů doplatit.

Pro trvale žijící občany (v počtu 3 a
více osob pod jedním číslem
popisným) bude znovu zavedena
možnost kombinovaného vývozu
odpadní nádoby – tj. v zimě každý
týden v létě 1x14 dnů.
Poplatek za likvidaci odpadu je
splatný ve dvou splátkách do
31. ledna a do 30. června, resp. pro
rekreační objekty platí splatnost
k 30. červnu.

Změna
je
také
v likvidaci
komunálního odpadu od chatařů a
chalupářů. Tito již nebudou za svůj
poplatek dostávat odpadní pytle
nebo jednorázové známky, ale
v každé obci bude stát kontejner na
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komunální odpad o objemu 1100
litrů, který bude určen pouze pro
jejich domovní odpad. Částečným
důvodem pro toto řešení, je
nevyužití odpadních pytlů a
jednorázových známek (při loňské
změně vývozové firmy a následné
výměně jednorázových známek
měli někteří chataři na výměnu až
40 ks známek, což je počet za pět
let). Každý, kdo zde vlastní
rekreační objekt, bude moci svůj
komunální odpad likvidovat pomocí
společného označeného kontejneru
a nebude tak muset řešit, kdy je
správný týden vývozu, kdo uklidí po
vývozu nádobu a zvěří potrhané
pytle s odpadem.
Jedinou výjimkou bude osada
Strhaná,
kde
bohužel
nelze
likvidace odpadu řešit jinak než
odpadními pytli. Tyto budou nadále
sváženy pracovníky obce.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Divadelní soubor Tyl Čistá přeje všem svým divákům, příznivcům a sympatizantům vše
nejlepší do nového roku, samé pozitivní zkušenosti a mnoho dobrých divadelních zážitků.
Jsme s Vámi…

PF 2018
Dotační program obce Čistá v roce 2018
Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání, konaném dne 14. prosince 2017, usnesení, kterým schválilo nové dotační
programy na rok 2018 s celkovou alokovanou částkou 270.000,- Kč. Stejně jako v minulých letech tak byla otevřena
cesta spolků a dalších osob k finančním prostředkům z rozpočtu obce Čistá, které mají spolufinancovat jejich činnost,
pořádání různých akcí či realizaci jiných projektů.

I

pro rok 2018 tak platí obecná
pravidla dotačních programů
(viz např. www.cista.cz), tedy
pravidla žádání, zpracování a
vyúčtování. Změn doznaly některé
dílčí
parametry
některých
dotačních programů.
Žádat
lze
prostřednictvím
následujících programů:
Běžná činnost spolků (maximální
výše dotace v jednotlivém případě
30.000,- Kč / maximální míra
podpory 75% výdajů); Kulturní a
kulturně
společenské
akce
(15.000,- Kč / 90%); Sportovní a
sportovně společenské akce
(15.000,- Kč / 80%); Vzdělávání a
volný čas dětí (15.000,- Kč / 90%

případně 100% bude-li dotace
maximálně 3.000,- Kč); Sociální
služby a činnosti v sociální
oblasti (10.000,- Kč / 90%) a
Životní prostředí (10.000,- Kč /
90%).
Žádosti o dotace lze podávat od
15. ledna do 31. ledna 2018, a to
pouze
na
předepsaném
formuláři, který lze stáhnout
z internetových
stránek
obce
(www.cista.cz) nebo jej zájemci
obdrží
v papírové
podobě
v kanceláři obecního úřadu.
Pro rok 2018 je v rozpočtu obce
alokována částka v celkové výši
270.000,- Kč.

Pro připomenutí ještě nutno uvést,
že žadatelé, kteří obdrželi dotaci na
rok 2017, jsou povinni ji nejpozději
do 31. ledna 2018 řádně vyúčtovat.
Vyúčtování se rovněž provádí
pouze
na
předepsaném
formuláři, který je stejně jako
v případě žádosti umístěn na
internetových stránkách obce (také
ve formátu EXCEL pro interaktivní
vyplnění) nebo v papírové podobě
v kanceláři obecního úřadu.
Řádně nevyúčtované dotace musí
být vráceny a současně nelze žádat
o dotaci na rok 2018.
Pavel Tintěra
místostarosta obce

Odešel čestný předseda, zakládající člen spolku a vzácný a
moudrý člověk
V prosinci roku 2017 jsme se rozloučili s vzácným člověkem panem Miroslavem Blackým. Rybářská kronika i
vzpomínky nás, kteří jsme ho poznali, budou mluvit o nesmírně angažovaném člověku, který se účastnil až do
posledních chvil svého života všech významných událostí, které rybářský spolek provázely od jeho založení až do
prosince roku 2017.
Byl to poslední žijící zakládající člen
spolku, dlouholetý hospodář, čestný
předseda
a
nositel
všech

spolkových vyznamenání konče
nejvyšším
oceněním
celého
rybářského svazu České republiky.
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Rybařina ve formě sportovní i
hospodářské se stala bezesporu
Jeho vášní.

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Sám byl iniciátorem mnohých
důležitých spolkových rozhodnutí a
aktivit, byl přirozenou autoritou,
jejíž vahou dokázal rybářský spolek
vždy vést, směrovat i usměrňovat. I
ve velmi vysokém věku byl
rybářem, který si váží dobré práce
ostatních, dokáže pochválit i citlivě
povzbudit. Byl to člověk a rybář,
kterého si všichni vážili, a
vzpomínka na něj bude vždy uctivá
a vděčná. Za dar takto prožitého
života pana Miroslava Blackého
můžeme jen upřímně děkovat a přát
jeho duši spravedlivý pokoj.

Výbor rybářského spolku v Čisté

R.I.P.
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Tříkrálová sbírka

Český rybářský spolek, z.s.
místní organizace Čistá

Tříkrálovou sbírku plánujeme na sobotu 6. ledna.
Těšíme se na setkání s vámi. Pokud byste chtěli být u
toho třeba jako koledníci, tak prosím neváhejte.
Budeme rádi.

Rybářský spolek v Čisté děkuje všem příznivcům,
dobrodincům a spolupracovníkům. Jmenovaným i
všem ostatním přeje do nového roku vše dobré u
vody i kdekoliv jinde.

Za pořádající tým Daniel Váhala

Výbor místní organizace

PF 2018
Vánoční aranžování 2017
V úterý 12. prosince se v Jesenici uskutečnila soutěž s názvem: „Vánoční aranžování 2017“. Akci, která byla určena
pro nejstarší děvčata a chlapce ze základních škol uspořádala ISŠ Jesenice.

N

aši školu reprezentovala dvě družstva ve
složení: Žaneta Nováková, Kristýna Nováková,
Natálie Kukiová, Lucie Marešová, Marie
Krausová a Natálie Růžičková. Děvčata si během
floristické soutěže počínala výborně.

Jejich úkolem bylo na základě ukázky paní učitelky
odborného výcviku ISŠ Jesenice vytvořit postupně tři
výrobky a to: girlandu na stůl, vánoční stolní dekoraci a
přízdobu na papírovou dárkovou tašku. Děvčata měla
možnost pracovat ve velice příjemné atmosféře, kterou
pro ně připravili zaměstnanci a žáci pořádající střední
školy.
Na konci soutěže odborná porota vyhlásila výsledky
soutěže (hodnotila se originalita, jedinečnost, výběr
materiálu, splnění zadání, dokončenost, celkový dojem,
čistota provedení, propracovanost, estetický vzhled.
V soutěži družstev obsadila naše děvčata 1. a 2. Místo
a v soutěži jednotlivců získala Žaneta Nováková
druhé místo.
Za celý den, kdy se nám paní ředitelka, všichni přítomní
učitelé a žáci ISŠ Jesenice nadmíru věnovali, velice
děkujeme. Ze soutěže si odvážíme jen ty nejlepší
vzpomínky.
Kateřina Lauberová
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Kaleidoskop událostí 18. století
1744 - Nový řád pro poddané

Marie Gabriela, kněžna Lažanská zavádí od 1.ledna 1747 na všech svých statcích chříčského panství nový řád, podle
kterého se všichni poddaní měli řídit a ze kterého pro poznání doby uvádím některé části ve volném překladu:
„Přikazujeme
a
poroučíme
purkmistrům, rychtářům a radě
celé obce našich poddaných a
nevolnických městeček Kožlan a
Čisté, i také všem vesnickým
rychtářům a obcím našeho panství
chříčského, jak se má pivo čepovati
a konati muzika v krčmách, což
chceme míti pevně utvořeno a
stanoveno.
1. Aby kromě posvícení, masopustu,
svatby a výročním trhu vyžádaného
byly úplně po celý rok zakázány jak
domácí, tak i veřejné taneční
zábavy.
2. V těch již nahoře vyjmutých a od
našeho panského úřadu zvlášt
k tomu povolených tanečních dnech
nesmí ale muzika déle trvati nežli
do 9 hodin večer. K tomu konci se
zřídí zvláštní zvonek v každém
městečku a vesnicích a podle
okolnosti v tom případě určené
skončení hodiny vždy celou čtvrt
hodinu buď od ¾ do 9 hodin večer,
o
oněch
zvlášt
povolených
tanečních dnech od ¾ do 11 hodin
v noci při řádně vysazených
tanečních dnech se zvoní.
3. Jakmile zazní hlas tohoto zvonku,
přestanou hudebníci se všemi
nástroji hráti, shromáždění hosté se
beze všeho hluku a křiku uklidní a
odeberou k domovu. V opačném
případě
je
stanovena
neodpustitelná pokuta. Krčmáři
nebo hostinskému, který neukončil
muziku v stanovenou hodinu, 2
zlatý, každému hudebníku 17
krejcarů. Tyto pokuty z panských
krčem se bez milosti složí do
knížecího důchodu, z městských

hospod
do
městské
obecní
pokladny.
4. K tomu, jak se ve městech, tak na
vesnicích tento příkaz dodržuje,
dohlížejí především rychtáři se
svými pomocníky a tři půlkrejcary
z této pokladny obdrží.
5. Jestliže někdo jiný udá takové
přestupníky u našeho panského
úřadu a bude je jmenovati, obdrží
právě tolik a jeho jméno zůstane
zamlčeno.
Podle toho ať se každý řídí. Dáno na
zámku v Chříči 1.ledna 1748 .“
Další příkaz tohoto znění byl vydán
v Manětíně:
„Všem měšťanům, obyvatelům,
manželům,
nebo
ovdovělým
rodičům, opatrovníkům sirotků
městečka Kožlan a Čisté se tímto
přísně přikazuje, aby svoje děti
mužského i ženského pohlaví, které
jsou staré přes 6 a pod 12 let, jak
v zimě tak v létě denně posílali do
školy a (koná-li se) na křesťanský
katechismus. V opačném případě
bude zahálčivé dítě buď z domu neb
z ulice radničním služebníkem,
nebo ponocným do školy odvedeno
a od učitele výpraskem potrestáno.
Ti, jímž dítě náleží, musí bez milosti
složiti pokutu, ze které obdrží
školní informátoři 1 zl. 10 kr.,
zbytek 3.zl. 30.kr. však pořádně
zaúčtují do školních peněz pro
nejchudší a nezámožné školní děti.
Dáno v zámku v Manětíně 1.ledna
1748.“
15.března 1748 bylo vydáno M. G.
Lažanskou třetí nařízení :
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„Přikazujeme
všem
našim
poddaným a obyvatelům jak
v městečkách, tak vesnicích našeho
panství Chříčského, zvláště pak těm
rodičům, kteří jsou od Boha
požehnáni dětmi, když nám častěji
bylo předneseno a my takové též
zjistili, že jakmile jen zvuk několika
strun a jinou muziku uslyší, nebo
někde v hostincích se tancuje, hned
se objeví při tom nejmenší děti a
zajisté se svolením svých rodičů
podníceni svými sourozenci nebo
dokonce přineseni na rukou svých
matek, ačkoliv nechceme býti nějak
proti nějaké vyraženině a dovolené
radosti, jestliže taková jinak jen
počestně se koná a není proti Bohu,
proti své vlastní duši nebo bližnímu
k jistému pohoršení . . .
Jestliže při takové muzice nebo
tancovačce hoch pod 18 a děvče
pod 16 let v nějakém hostinci bude
spatřen buď tancovati nebo jen
přihlížeti, zaplatí jeho rodiče
z každého dítěte 30 kr. a dále
hostinský, který k tomu svolil, 7
kr.pokuty, z čehož ten, který nám
nebo našemu úřadu věc udal, se
zamlčením svého jména jednu
třetinu
obdrží.
Děti
ale
v městečkách služebníky úřadu, na
vesnicích rychtáři z hostince jsou
vyvedeny a řádně spráskány,
vybrané peněžité pokuty budou
použity podle našeho uznání při
našich božích domech.
Dáno
na
zámku
v Manětíně
15.března 1748.“
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1745 - Další vojsko v Čisté
Dne 15. července navštívilo Čistou
ruské vojsko, které spěchalo
Rakušanům na pomoc. Po uzavření
míru v Cáchách přišlo toto vojsko
zase nazpět v síle 13 000 mužů a
zůstalo krátký čas ležením v Čisté.
Při těchto návštěvách utrpěli
sousedé v Čisté opět velkých škod.
1752 - Oprava kaple sv. Anny
V tomto roce byla opravena kaple
sv. Anny. Klenutí bylo odstraněno,
zděný štít byl rozbourán a byl dán
dřevěný strop. Kaple se skládala ze
dvou částí - z presbyteria a z lodi,
které kryje rovný prkenný strop.

1758 - Umírá hraběnka Lažanská
Marie Gabriela Lažanská, abatyše
Říšského ústavu šlechtičen u sv.
Andělů na Nové městě pražském,
majitelka – držitelka Čisté, umírajíc
roku 1758 odkázala polovinu svého
statku dětem. Maxmilianovi Václavu
dva díly, dcerám Marii Josefě a
Marii Anně třetinu a druhou
polovinu
Říšskému
ústavu
šlechtičen Praze.
1759 - U kostela postavena druhá
věž
V průčelí kostela sv. Václava byla
postavena druhá barokní věž, do

ZE SPORTU

které byly přeneseny oba zvony
z dřevěné zvonice, která byla
zbořena.
1764 dědictví

Odkoupena

polovina

Dne 29. listopadu odkupuje
prostřednictvím
Prokopa
Krakovského z Kolovrat na Újezdě,
Říšský ústav šlechtičen od dědiců
druhou polovinu panství za 3300
zlatých rýnských, a stává se jediným
majitelem chříčského panství.
Jaroslav Sklenář
kronikář

Konečné výsledky vánočního turnaje
ve stolním tenise

Mladší žáci: 1. místo: Titlbach Ladislav – 7 bodů, 2. místo: Bedenk Denis – 6 bodů, 3. místo: Bezstarosti Patrik –
5 bodů, 4. místo: Fišer David – 2 body, 5. místo: Šindler Ondřej – 0 bodů
Mladší žákyně: 1. místo: Richtrová Ludmila – 4
body, 2. místo: Razímová Slavěna – 2 body, 3. místo:
Pavlisová Tereza – 2 body, 4. místo: Votroubková
Aneta - 2 body, 5. místo: Pavlisová Lucie – 0 bodů
Starší žáci: 1. místo: Kašpar Petr – 10 bodů, 2.
místo: Kalán Robert – 7 bodů, 3. místo: Fišer Daniel –
6 bodů, 4. místo: Wurm Vladimír – 5 bodů, 5. místo:
Lutišan Šimon - 2 body, 6. místo: Šajner Josef – 0
bodů
Starší žákyně: 1. místo: Marečková Nikola – 16
bodů, 2. místo: Votroubková Diana – 11 bodů,
3. místo: Loudová Nelli – 10 bodů, 4. místo: Kukiová Natálie - 10 bodů, 5. místo: Grohová Iveta – 9 bodů, 6. místo:
Krausová Marie – 6 bodů, 7. místo: Nácalová Petra – 4 body, 8. místo: Králová Iveta – 4 body, 9. místo: Krausová
Anna – 2 body
Nejstarší žáci: 1. místo: Marek Michal - 7 bodů, 2. místo: Nácal Zdeněk – 5 bodů, 3. místo: Král Petr – 0 bodů
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VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 36 ZE DNE 23. LISTOPADU 2017
Návrh usnesení č. 443/17: ZO schvaluje navržený program jednání s doplněným bodem č. 5.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 443/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 444/17: ZO po projednání schvaluje předložený návrh nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Čistá na
rok 2018.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 444/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 445/17: ZO po projednání schvaluje předložený návrh střednědobého výhledu nákladů
a výnosů ZŠ a MŠ Čistá.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 445/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 446/17: ZO po projednání schvaluje p. Jiřího Votroubka členem školské rady při ZŠ a MŠ
Čistá.
Pro – 9; Proti – 0; Zdržel se - 1 p. Votroubek
USNESENÍ č. 446/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 447/17: ZO po projednání schvaluje koupi pozemků parc.č. 340/3, 341/6 a 341/7 v k.ú.
Čistá u Rakovníka za částku 200,- Kč/m2.
Pro – 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 447/17 BYLO SCHVÁLENO

KULTURNÍ PŘEHLED
17. ledna 2018
od 19:00 hodin

KONCERT UČITELŮ ZUŠ KRALOVICE
Muzeum a galerie severního Plzeňska
V Mariánské Týnici

26. ledna 2018
od 20:00 hodin

SPOLEČENSKÝ PLES
SRPDŠ při MŠ a ZŠ Čistá

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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