MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ
KČ 6,-

ZÁŘÍ 2016

Vážení spoluobčané,
skončily letní prázdniny, čas odpočinku a dovolených. Vše
neskutečně rychle uběhlo a máme tu měsíc září, který je
velmi důležitý pro školáky a jejich rodiče. Chvíli bude trvat,
VODNÍK
než se vše vrátí do zajetých kolejí školních povinností a
obzvláště pro nové prvňáčky.
Během letních prázdnin se ale určitě nezahálelo jak na
úřadě, tak ve škole. V budově školy probíhal velký letní úklid
a drobné opravy. Například děti v mateřské škole najdou nové vybavení v šatně, které je velice praktické. Ta největší
stavební akce na školní budově nás ještě letos čeká, a to výměna střešní krytiny, která proběhne do konce listopadu. Obec
na tuto akci získala dotaci od Středočeského kraje z Fondu rozvoje měst a obcí. V současné době se také zpracovává
projektová studie Centra Světa techniky, robotiky a přírodních věd v ZŠ a MŠ Čistá v souladu s přílohou ke strategii
vzdělávání v regionu Rakovnicka. Projekt bude řešit vybudování a modernizaci výukových prostor, IT techniku nutnou pro
výuku, v souladu s požadavky pro výuku v odborně technických učebnách v Základních školách, vše v koordinaci
s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, katedrou Technické a informační výchovy.
Zároveň během prázdnin došlo k dokončení revitalizace návesního rybníka v obci Kůzová a k zahájení výběrového řízení
na druhý návesní rybník v této obci. Tato akce byla rovněž financována ze Středočeského kraje Fondu životního prostředí.
Byly zahájeny stavební práce na opravě kapliček v obcích Zdeslav, Kůzová a Lhota. Obec na tuto akci získala dotaci
z Ministerstva zemědělství. Do poloviny září tak budou všechny tři kapličky krásně opravené a budou ozdobou návsí. Myslím
si, že je naší povinností udržovat tyto krásné sakrální stavby v dobrém stavu, aby zde zůstaly i pro další generace. Postupně
se snažím ke všem stavbám dohledat dostupné informace o tom, kdy byly přibližně postaveny, kdo je nechal postavit a
komu byly zasvěceny.
Zaměstnanci obce měli během letních měsíců také plno práce s údržbou zeleně ve všech našich částech. Počasí přálo
růstu trávy, takže se sekaly všechny obce pořád dokola. Myslím si, že se ale vše zvládlo a to díky nové technice a díky našim
zaměstnancům, za což jim patří poděkování.
Vážení spoluobčané, zmínila jsem se jen o konkrétních větších a aktuálních projektech, které byly realizovány během
prázdnin a které probíhají nebo jsou připraveny. Neustále se snažíme vylepšovat naše obce a jejich životní prostředí, aby byl
život v nich co nejpříjemnější.
Přeji Vám klidné a pohodové podzimní měsíce.
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BLANKA ČEBIŠOVÁ
starostka obce

Obvodní lékařka, dr. Jenšovská, má od 5. - 9. září dovolenou.
Zástup dr. Císařová Jesenice.
Oznámení
Od září 2013 jsem u Vás v Čisté provozovala lékárnu. Protože se
mi za celou dobu nepodařilo pokrýt náklady s provozem spojené,
musím se rozloučit. Mrzí mi to, bylo mi mezi Vámi dobře.
Telefonní číslo 603 899 066, které jste používali, bude k dispozici
stále. Můžeme se vídat v Kralovicích U Anděla Strážce, případně
potřebné přivezu.
Díky za pochopení Mgr. Macáková Jaroslava
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NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

KONTEJNERY, JUBILEA, OZNÁMENÍ

Jubilanti
60 let
Maršálek Jaroslav, Nová Ves
65 let
Králová Marie, Čistá
Pešková Marie, Čistá
75 let
Bricynová Miluše, Čistá
Kalous Josef, Čistá
80 let
Zinková Miroslava, Čistá
83let
Maršálková, Růžena, Kůzová
Pelcová Františka, Čistá
87 let
Bičík Lubomír, Čistá

Svoz bioodpadu
Na přelomu září/října budou o víkendu rozmístěny v Čisté kontejnery na bioodpad.
Komenského ul., Pavízka, bytovky a Nádražní ul.
Upozorňujeme občany,
kteří dosud nenahlásili stav vodoměru, pokud tak neučiní do 15. 9. 2016, bude jim
spotřeba vodného a stočného vypočtena průměrem. Poměrná část vodného bude již
počítána za zvýšenou cenu, platnou od 1. 7. 2016. Stav vodoměru můžete nahlásit na
tel. 313 549 454, Valigurčinová.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 21 ZE DNE 23. ČERVNA 2016
Návrh usnesení č. 253/16: ZO souhlasí s navrženým programem jednání.
Pro - 7 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 253/16 BYLO
SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 254/16: ZO po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2015, a to bez výhrad.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 254/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 255/16: ZO po projednání schvaluje účetní závěrku obce Čistá za rok 2015, neboť na základě předložených
podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
obce.
Pro – 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 255/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 256/16: ZO po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy
obce Čistá za rok 2015, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace.
Pro – 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 256/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 257/16: ZO schvaluje přijetí dotace ze Stč. kraje z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Stč.
kraje ze Stč. Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 2.100.000,- Kč na projekt „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Čistá u
Rakovníka“ a schvaluje podpis veřejnoprávní smlouvy.
Pro – 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 257/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 258/16: ZO po projednání schvaluje dodavatelem na akci „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Čistá
u Rakovníka“ firmu Jiří Polukoška – KRYTO, Potoční 877, Podbořany za částku ve výši 1,546.349,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro – 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 258/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 259/16:
ZO schvaluje přijetí dotace od MZe z dotačního titulu 16 - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova na „Opravu kaplí
– Kůzová, Lhota a Zdeslav“ ve výši 700.000,- Kč.
Pro – 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 259/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 260/16: ZO po projednání schvaluje dodavatelem na akci „Oprava kaplí – Kůzová, Lhota a Zdeslav“ firmu
DROPS Group a.s., Oráčovská 416, Jesenice za částku 618.933,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro – 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 260/16 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 261/16: ZO po projednání schvaluje zpracování projektové studie proveditelnosti „Centra světa techniky,
robotiky a přírodních věd v ZŠ a MŠ Čistá“ za částku 120.000,- Kč bez DPH.
Pro – 8 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 261/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 262/16: ZO po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ATENDER na realizaci výběrového řízení
na dodavatele elektřiny prostřednictvím elektronické aukce na období 2017-2018 za částku 15.565,-Kč bez DPH.
Pro – 7; Proti – 0; Zdržel se – 1 Rohr; USNESENÍ č. 262/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 263/16: ZO souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 989/2 a části pozemku parc.č. 233/1 v k. ú. Nová Ves u
Rakovníka p. M. za částku 3,- Kč/m2/rok na dobu jednoho roku. Přesná rozloha bude stanovena GP.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se – 0; USNESENÍ č. 263/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 264/16: ZO souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 18 a části pozemku parc.č. 26/1 (přesná výměra bude
stanovena GP) v k. ú. Křekovice Ves u Rakovníka sl. K. za částku 100,- Kč/m2.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 264/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 265/16: ZO souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 729/6 v k. ú. Čistá Ves u Rakovníka p. M. za částku 100,Kč/m2.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 265/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 266/16: ZO ukládá výboru pro ŽP provést k žádosti místní šetření do 30. srpna 2016.
Pro - 8 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 266/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 267/16: ZO souhlasí s doplněním usnesení č. 223/16 o tuto část: „ …s novým parc.č. 18/3 ….“
Pro - 8 všemi hlasy; Proti - 0; Zdržel se - 0; USNESENÍ č. 267/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 268/16: ZO souhlasí se zhotovením projektové dokumentace na úpravu skladu a průjezdu areálu U
Romána dle předložené dokumentace.
Pro - 7; Proti - 0; Zdržel se - 1 Mgr. Tintěra; USNESENÍ č. 268/16 BYLO SCHVÁLENO.
________________________________________________________________________________________________
Dokončení článku pana Sklenáře
Měšťanská škola v Čisté měla všechny podmínky zdárného vývoje,
pokud se týká polohy města, širokého okolí i počtu žactva. Scházela jen
vhodná školní budova.
Na schůzi obecního zastupitelstva Čisté, konané dne 17.1.1922
HISTORIE
bylo usneseno, aby za účelem stavby nové školní budovy v Čisté byla
učiněna výpůjčka u Občanské záložny v Čisté v částce 500 000 K a u
ŠKOLA – DOKONČENÍ ČLÁNKU P. SKLENÁŘE
Občanské záložny v Kožlanech 300 000 K. Obě tyto finanční částky měly
sloužit k přípravným pracím na stavbu nové školní budovy, a také
například lámání kamene, kopání písku a přípravu dřeva v obecních lesích.
Žádost D.T. J. v Kralovicích o darování dříví na stavbu Lidového domu byla na zasedání zastupitelstva zamítnuta
z důvodu, že obec sama bude dříví potřebovat na stavbu školy.
V úterý 20.června 1922 vykonal na obecné a měšťanské škole v Čisté inspekci zemský inspektor Vojta Beneš.
Důkladně se seznámil se zdejší školou po stránce pedagogické i technické. Po vykonané inspekci svolal zemský inspektor
místní školní radu a přizval ke schůzi i městské zastupitelstvo a obyvatelstvo. Jeho úsudek o školní budově a jejím zařízení
byl zdrcující. V projevu hovořil o nutnosti stavby nové školní budovy v Čisté, neboť součastný stav školního vzdělávání v Čisté
nevyhovoval.
Školní úřady v roce 1923 naléhají na započetí stavby školní budovy. Část členů městského zastupitelstva se však
brání stavbě v době neurovnaných cenových poměrů a neúměrného daňového základu. Když pak okresní školní inspektor
Uhlík, pohrozil svým dopisem městskému zastupitelstvu ze dne 22.února 1923, že bude měšťanská škola zrušena, nedojde-li
toho roku ke stavbě, a vyzval také učitele zdejší měšťanské školy, aby si podali žádost na jinde uprázdněná místa, bylo
jednáno, a docíleno odkladu na 1 rok.
Dne 21.dubna 1924 byla vypsána soutěž na stavbu obecné a měšťanské školy, na kterou byl již poukázán zemský
příspěvek 40 000 Kč. Celkem 14 stavitelů poslalo své nabídky, ze kterých bylo 5 vyloučeno pro různé nedostatky. Nejnižší
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nabídka byla 921.878,84 Kč a nejvyšší 1 186.194,62 Kč. Po dlouhých úvahách a konzultacích se znalci byla dne 29.května
stavba zadána staviteli Antonínu Černému z Nového Strašecí za 921.878 Kč.
Ale obec Křekovice a někteří občané v Čisté dělali vše možné, aby oddálili, nebo znemožnili stavbu nové školní budovy,
neboť se obávali vysokých obecních přirážek a poplatků.
Zadání této stavby nejlevnější nabídce bylo obyvatelstvem souhlasně přijato, avšak jak uvedeno ve školní kronice, zahájil
proti školní radě a městskému zastupitelstvu jeden člen městské rady agitaci. V Kralovicích působil na předsedu okresní
školní rady, okresního hejtmana a vyhrožoval, odnětím již vyplacené zemské subvence 40 000 Kč. Na některých členech
obecního zastupitelstva v Křekovicích si vynutil stížnost proti rozhodnutí úředního orgánu proti stavbě školy v Čisté. Také
sestavil stížnost čisteckých občanů, se kterou pobíhal po městě a vynucoval si podpisy, kterých ovšem sehnal pouze osm.
Starosta nechal veřejně bubnem upozornit občany, aby jeho stížnost nepodepisovali. Iniciátor této akce tvrdil, že tato
stavba je nad síly obyvatelstva a že nejlevnější zájemce není schopen stavbu solidně provést. Hlavním důvodem ovšem bylo,
že nebylo postupováno dle jeho přání a stavba nebyla zadána tomu, komu on přál. Tato stížnost byla podepsána: Rudolfem
Proškem, Viktorem Arnsteinem, Janem Tajblem, Cyrilem Čechem, Vojtěchem Kočkou, Karlem Krausem, Janem Soukupem,
Františkem Krejzou, Janem Šajnerem truhlářem a Karlem Šajnerem hostinským.
Okresní hejtman jako předseda okresního školního výboru si povolal starostu Eduarda Stanislava a předsedu místní
školní rady Viléma Jaškeho do Kralovic, kde se je snažil přesvědčit k odstoupení od stavby. Oba však prohlásili, že stavba je
již zadaná a nelze již couvnout. Obě podané stížnosti byly zamítnuty a odvolání Křekovic bylo zamítnuto ve druhé instanci.
Obec Křekovice se v této době chtěla vyškolit z Čisté vzhledem ke stavbě školy, ačkoliv její stavební příspěvek by činil 12 –
14. 000 Kč. Žádali o vyškolení do německé obce Kůzová a předstírali snahu prospět české státní škole ve Zdeslavi. Tak značný
odpor prováděla obec, která toho času neměla vůbec žádné obecní přirážky.
Se stavbou nové školní budovy bylo konečně započato18.června 1824. Základní kámen byl slavnostně položen
v zadním rohu budovy v sousedství sokolovny dne 8.července 1924. Na stavbu dohlížela místní školní rada, jehož členy byli:
Vilém Ješke, ředitel školy a předseda místní školní rady, starosta Eduard Stanislav, Rusý František, Gebouský Alois, Tajbl
Josef a náhradník Alois Guth. Stavebním dozorem byl Vendelín Majer, stavitel z Rakovníka. Zdivo bylo dohotoveno do Vánoc
a v lednu 1926 byla provedena tesařská práce střechy.
Novostavba školy v Čisté pokračovala jen zvolna, neboť brzy se ukázalo, že stavitel Černý neměl dostatek finančních
prostředků. Nakonec předložil účet na 1 500. 000 Kč, který byl po dokončení stavby upraven na 1 336. 915,50 Kč.
Ještě před dokončením nové školní budovy se v červnu 1926 konala dražba na starou školní budovu, kterou za
178.000 Kč získal rolník Václav Zábranský.
Místní školní rada uspořádala o čistecké pouti v neděli, 26.července 1926 slavnostní předání nové školní budovy.
V noci v neděli silně pršelo a ještě ráno padal hustý déšť, byly obavy, že se slavnost nevydaří. Přestalo však pršet, slunce se
z pod mraků vybralo a odpoledne bylo teplé nádherné počasí.
O deváté hodině dopolední přešla školní mládež od staré školní budovy k nové, před kterou se seřadila. K slavnosti
otevření nové školní budovy se dostavilo městské zastupitelstvo, místní školní rada, Sokol, legionáři, hasiči, zástupci místních
spolků a organizací a velké množství obyvatelstva z Čisté i okolí, jakož i hodně učitelů z celého okresu.
Před slavností zapěl Pěvecký spolek Václav mužský sbor Věno, od Bedřicha Smetany. Předseda místní školní rady,
ředitel Vilém Ješke, zahájil slavnost a uvítal všechny přítomné a vážené hosty. Slavnostní projev pak přednesl poslanec Vojta
Beneš, školní zemský inspektor. Ve svém projevu hovořil o důležitosti otevření nové školy v tomto kraji. Zdůraznil důležitost
měšťanské školy pro Čistou a okolí, která byla podmíněna právě novou školní budovou. Jeho řeč byla sledována všemi
přítomnými s bedlivou pozorností.
Pak promluvili zástupci úřadů, a to: okresní školní inspektor profesor J. Maloch, okresní komisař dr.Krška a tajemník
Tomášek. Za město Čistou promluvil starosta Eduard Stanislav. Připomněl předem, že tomu je právě 400 let, kdy král Ludvík
svým majestátem daným v Budíně na den sv. Fabiána a Šebestiána, tj. 26.ledna 1526 povýšil ves Čistou na městečko. Zmínil
se o důležitosti této dějinné události pro Čistou a přečetl na památku dotyčné privilegium v originále. Dále přítomné
informoval o tom, že na památku této události bude věnována v nové školní budově jedna místnost, ve které bude zřízeno
městské muzeum. Ke konci svého projevu provolává slávu a zdar panu prezidentovi a končí větou:“Nová školo naše, služ
k posílení obce, národa, vlasti i celé republiky!“
Žák III.třídy měšťanské školy Václav Bobisud pak poděkoval jménem žactva městu za postavení nové školy.
Pak se ujal slova ředitel školy Vilém Ješke, který ve svém projevu shrnul historii školy v Čisté. Kromě jiného zdůraznil
nutnost vydání zákona o obvodových měšťanských školách a přebral školní budovu s učitelským sborem do své správy. Na
závěr svého projevu pozval všechny přítomné k prohlídce školní budovy. Hudba zahrála státní hymnu a tím byla oficielní část
slavnosti ukončena.
Odpoledne prošel městem slavnostní průvod, ve kterém byly nejen děti, ale i zástupci jednotlivých spolků a
organizací v krojích, na zahradu sokolovny. Zde se pak konala lidová slavnost s koncertem čistecké hudby. Děti vystoupily se
svým programem a Pěvecký spolek Václav zazpíval několik písní. Večer pak oba divadelní spolky Havlíček a Spolek
divadelních ochotníků sehrály divadelní hru „Děvče z předměstí.“
Nová školní budova byla postavena na místě dřívějších budov č.126,127 a 128. Tato dvoupatrová budova stála
1 337. 000Kč. Stavitel této školní budovy Antonín Černý z Nového Strašecí se touto stavbou finančně zničil. Výstavbou školní
budovy se Čistá velmi zadlužila. Půjčila si od Občanské záložny v Čisté a od Občanské záložny v Kožlanech. Podporu na

stavbu dostala obec 40.000 Kč a na přímluvu zemského školního inspektora Vojty Beneše, bratra ministra zahraničí získala
15.000 Kč, kterých bylo použito na další potřebné úpravy. Okresní školní výbor poskytl podporu ve výši 13.500 Kč. Z důvodu
velké zadluženosti muselo začít městečko Čistá vybírat nejvyšší přípustné sazby dávek a poplatků z nápojů, masa, domácích
porážek, ze zábav, úředních úkonů, z přechodného ubytování, ze psů, ze hry v karty a z kuželníku.
S výstavbou nové školní budovy bylo ukončeno staré období školy v Čisté, které trvalo přes 360 let a byla zahájena
nová etapa čistecké školy, jejíž devadesáté výročí si v tomto roce připomínáme.
/redakčně neupraveno/
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ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Nabídka vyřazených dětských lehátek
V mateřské škole byla o prázdninách vyřazena vyspravovaná
dřevěná, polstrovaná dětská lehátka. Nabízíme k odprodeji 1 kus
za 50,- Kč. V případě zájmu obracejte se na ředitelku školy nebo
paní Janu Stárkovou, tel. 313549428.
_____________________________________________________

Vyhlášení soutěže
ZŠ a MŠ Čistá ve spolupráci s obcí Čistá vyhlašuje literární a
výtvarnou soutěž pro děti MŠ, I. a II. stupně na téma Moje škola
nebo Moje škola, do které jednou budou chodit moje děti. Své
práce můžete odevzdat v ZŠ a MŠ Čistá nebo na obecním úřadě do
20. 9. 2016. Vyhodnocení proběhne v rámci Oslavy 90 let nové
školní budovy v Čisté.
_______________________________________________

Kroužek hry na zobcovou flétnu – úvodní informace
Vážení rodiče i děti, znovu se chystám v tomto roce otevřít již třetí
dvouletý cyklus základů hry na zobcovou flétnu a zároveň
nabídnout něco i absolventům předešlých ročníků. V letošním
roce, zdá se, budu na kroužek sám, pokud nenajdu nového
spolupracovníka. Struktura kroužku bude následující: Půl hodiny
před kroužkem bude možnost strávit s těmi, co letos absolvovali,
hraním ze školy hry, a následovat bude hodinový kroužek
začátečníků. Nejstarší absolventy pozvu na komorní hru, která
bude vždy po domluvě u nás doma. Nerozhodl jsem se ještě, zda
kroužek povedu ve školní budově, nebo doma pod záštitou DS Tyl.
Zatím přemýšlím, co bude pro mne i pro děti výhodnější.
Každopádně se na práci těším. Veškeré informace budou
k dispozici se začátkem školního roku ve škole.
Daniel Váhala

Římskokatolická farnost
Oznámení I.
Ke konci prázdnin došlo ke změně personálního obsazení naší farnosti. P. Pavel Vrbenský odešel na nové působiště do
Plánice u Klatov a místo něj se na kralovickou faru přistěhoval P. Janusz Romaňski. Odcházejícímu knězi děkujeme za jeho
službu, nového vítáme a těšíme se na spolupráci.
Daniel Váhala
Oznámení II.
Římskokatolické náboženství bude opět možné navštěvovat v novém školním roce. Především rodiče ať zváží tuto možnost a
případně své děti přihlásí. Veškeré informace budou dostupné ve škole. Čas a den vždy domluvíme se všemi přihlášenými.
Daniel Váhala

Český rybářský svaz
Zájezd
Český rybářský svaz za podpory obce Čistá pořádá autobusový
poznávací výlet do Národního zemědělského muzea v Praze –
expozice rybářství a další, pro děti z myslivecko-rybářského kroužku,
jejich rodiče i širokou veřejnost.
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POLKOVÉ ZPRÁVY

V případě zájmu může být zájezd uskutečněn již 10. 9. 2016, nebude-li dostatek přihlášek, budeme hledat jiný termín.
Cena zájezdu pro děti zdarma, dospělí si budou hradit vstupné do muzea /110,-Kč/ a dopravné /cca.200,-/.
Děti z rybářského kroužku a jejich rodiče mají přednostní rezervaci místa.
Přihlášky emailem: mocrscista@seznam.cz, předmět emailu: ZÁJEZD. Nebo SMS na 776562186.
Na základě přihlášení budete dostávat aktuální informace, zda se jede, kdy se jede apod.
Informace o expozici zde: http://nzm.cz/nzm-praha/rybarstvi-nova-stala-expozice/
Výbor rybářů v Čisté

ČSZP
Zápis výborové schůze ČSZP Čistá konané dne 4. 8. 2016
1. Jubilantka pí M. Kočková - 82 let - gratulaci předá p. Radvanyi
2. Ve dnech 13. 7. a 2. 8. proběhlo korálkování , které se setkalo s velkým zájmem ze strany dětí.
Další termín je určen na 9. 8. a 16.8.
3. Závody Všechno jezdí co má kola, při kterých se děti seznamovaly, jak se žije lidem s tělesným postižením, měly u dětí
úspěch
4. Proběhlo 1. kolo soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno a předzahrádku. Komise, ve složení pí. Vopatová, pí. Chlumová a
pí. Kumpová, zhodnotila zahrádky. Okna budou hodnocena v srpnu. Celkové vyhodnocení bude v září.
5. ČSZP Čistá obdržel finanční příspěvek od OÚ Čistá v rámci grantu a další finanční příspěvek od OÚ Šípy.
6. Zájezd do Plas, Zruče a Býkova by se měl uskutečnit 20. 8., ale zatím se přihlásilo málo zájemců.
7. Na 17. 9. se připravuje zájezd do Litoměřic - Zahrada Čech. Doprava: 180,- Kč člen, 230,- Kč nečlen
8. 10. 10. bude v Rakovníku koncert Jakuba Smolíka. Zájemci o lístky se přihlásí u pí. Vopatové do 15.8.
9. ČSZP Rakovník pořádá rekondiční pobyt v Sezimově Ústí ve dnech 12. - 19. 3. 2017. Podrobnosti budou
uvedeny na nástěnce u pošty.
10. Připravuje se zájezd do bazénu v podzimních měsících. O místě dosud není rozhodnuto.

TJ Čistá – oddíl odbíjené
Čistecký volejbal v létě 2016
I v letošním roce ve dnech 3. – 5. června odjela do Německa početná skupina čisteckých volejbalistů a jejich
příznivců na tradiční volejbalový turnaj v Löbnitz – Sausedlitz, který se konal v sobotu 4. 6. 2016. Po pátečním přivítání a
ubytování jsme našim hostitelům předali oficiální dárek celé skupiny. Následovala slavnostní večeře a přátelské posezení.
Po sobotním obědě jsme nastoupili na tradiční travnaté kurty v lesním prostředí u Sausedlitz. Po rozlosování se za
příjemného počasí začala hrát jak skupina mužů, tak i skupina žen. Oproti loňskému roku byla účast družstev vyšší. V
kategorii muži bylo prezentováno 12 týmů, v kategorii žen 6 družstev. Po skončení posledních zápasů bylo pořadí našich
volejbalistů následující: družstvo žen obsadilo 6. místo a družstvo mužů skončilo na místě druhém. Po řádné očistě jsme se
navečeřeli a následovalo přátelské posezení s kulturním programem. V neděli dopoledne jsme odejeli do města Bitterfeld Wolfen, kde jsme navštívili místní továrnu – muzeum, kde se v létech 1950 až 1990 vyráběly všem fotografům známé filmy
ORWO. Po prohlídce jsme se přemístili zpět do restaurace v Löbnitz, kde byl připraven oběd. Po obědě následovalo
nezbytné předání osobních dárků, skupinové foto a odjezd zpět do Čisté.
Další turnaj, který smíšené družstvo čisteckých volejbalistů odehrálo, byl turnaj „ O Jesenický KVAK pohár“.
Uskutečnil se 2. července za početné účasti družstev. Turnaji letos moc nepřálo počasí. Po deštivém odpoledni se turnaj
dohrával i v tělocvičně. Přesto naše družstvo obsadilo slušné sedmé místo.
Jak už se stalo v Čisté tradicí, závěr měsíce srpna je vyhrazen pořádání volejbalového turnaje „O Čisteckou buchtu“.
V pátek 19. srpna v podvečerních hodinách přijeli již po sedmadvacáté do Čisté naši kamarádi z německého Löbnitz –

Sausedlitz. Po nezbytném přivítání a ubytování v rodinách byla připravena výborná večeře. O ni se postaralo duo Vlasta a
Vlasta. Podávala se v příjemném prostředí usedlosti Václavka, kterou jsme na celý víkend měli pronajatou. Po večeři
následoval zajímavý program. Nejprve jsme přijali pozvání paní starostky a navštívili jsme výstavu dřevořezeb v obřadní síni
OU. Potom si volejbalisté prohlédli novou hasičskou techniku. Dále pokračoval na Václavce program složený ze soutěží v
podání čisteckých hostitelů, který připravila Pavla Grundová. Je třeba připomenout, že letošní turnaj Čistecké buchty byl v
pořadí čtyřiadvacátý. V sobotu dopoledne byl turnaj zahájen již v 10.00 hodin. V mužské kategorii se prezentovalo družstvo
z Löbnitz, družstvo z Rakovníka, družstvo z Mostu, Loun, Kralovic a domácí TJ Čistá. V kategorii smíšených družstev se
prezentovala družstva Štrůdl (Louny), Chlupatý kaktus (Louny) a družstvo Čisté. Muži i smíšenkyodehráli svůj turnaj
systémem každý s každým. Letos pořadatelům přálo i počasí, a tak v letním a slunečném odpoledni si všichni turnaj užívali.
Ani o diváky nebyla nouze, za což jim patří poděkování pořadatelů. O občerstvení se zodpovědně starala v osvěžovně paní
Marková a naše hostesky. Po urputných soubojích a výměnách jsme mohli v 19.30 hodin turnaj ukončit a vyhlásit pořadí.
„Muži“ se umístili v následujícím pořadí: na 6. místě Löbnitz, 5. místo Sarka Farka Kralovice, 4. místo TJ Čistá (pouze o bod za
třetím Mostem), 3. místo Most, druhý se umístil Chlupatý kaktus z Loun a vítězství si vybojovalo mužstvo z Rakovníka.
V kategorii smíšených družstev bylo pořadí následující: třetí místo obsadilo domácí družstvo z Čisté, druhé místo patřilo
Štrůdlu z Loun a vítězství si odvezlo družstvo Chlupatý kaktus z Loun. Za odměnu dostala družstva na 1. – 3. místě pohár,
tradiční pekáče voňavých buchet, další ceny a diplom. Sobotní oběd byl v režii Vlasty Štětinové a jejího kolektivu. Velký
úspěch tak jako loni slavilo večerní grilování v podání Jiřího Průchy. S velkým ohlasem se setkala i degustace jídel z divočiny,
kterou připravila opět Vlasta Štětinová. Večer pokračoval kulturním programem, který připravila Věnka Čechová, Eva Sixtová
a jejich cvičení lachtani.
Nedělní dopoledne bylo po snídani na Václavce vyhrazeno prohlídcestarých amerických automobilů v Lužné. Tato akce se
hostům velmi líbila. Čas ale rychle běžel a bylo nutné se vrátit do Čisté na oběd. Po obědě se na Václavce podávala ještě
káva a zákusky. Nakonec jsme obdrželi osobní dárky od německých kamarádů a následovalo oficiální rozloučení. Pak jsme se
společně vyfotili a němečtí volejbalisté odejeli domů.
Celá akce by se nedala uspořádat bez sponzorů, nadšení a pomoci dalších kamarádů a přátel volejbalu. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat firmám Mlýn Čistá, pekařství Špáňa Šanov, uzenářství manželé Sklenářovi, AL-MA Jesenice p. Altera, p.
Votavové ze Zavidova, p. Špačkové z Kralovic, ing. Vlastimile Švolbové, firmě Autostop Rakovník, OÚ Čistá za přidělení
grantu, paní starostce Blance Čebišové za poháry pro vítěze. Ubytování tak jako minule bylo zajištěno u Grundů, Štětinů,
Coufalů, Čechů, Petry Kolářové a Jiřího Průchy. I jim patří dík. Chutné buchty opět upekly Věnka Čechová st. a Vlasta
Štětinová. Všem ještě jednou děkujeme. 24. ročník Čistecké Buchty je minulostí, naše přátelství však bude pokračovat i příští
rok, neboť jsme obdrželi pozvání na turnaj do Sausedlitz, kam pojedeme po osmadvacáté v květnu 2017.
Karel Štětina st.

HZS
„Snazší je požáry zakládat, než vdechovat jejich dým.“
 Odborná příprava
 Jednotka v tomto období provedla v rámci odborné přípravy praktický výcvik v
hašení osobních vozidel u hřiště v obci Čistá. Dále proběhly závody v obci
Chmelištná, kde se jednotka umístnila na prvním místě. Součástí závodů byla
praktická ukázka naší jednotky v hašení vozidla.
 Dále jednotka v rámci preventivní a výchovné činnosti provedla ukázky při
oslavách výročí na Zdeslavi a dále na čtyřech dětských táborech. Tato činnost
byla kladně hodnocena ze stran zřizovatelů táborů.
 Zásahová činnost
 Jednotka v období od 23. 6. do 21. 8. 2016 zasahovala u čtyř událostí.
 Dne 19. 7. 2016 v 21:30 jednotka zasahovala v obci Čistá. Jednalo se o spolupráci se složkami IZS. Muž na tísňovou
linku oznámil úmysl podpálit dům. Dle nařízení KOIS jednotka skrytě vyjela k místu události, kde vyčkala příjezdu
PČR. Po zadržení muže PČR jednotka provedla průzkum místa objektu a zůstala do příjezdu HZS jako záloha na místě
události.
 Dne 20. 7. 2016 v 17:11 jednotka s dvěma auty CAS a DA- 12 vyjela k požáru strniště mezi obcí Malinová a Hvozd.
Zde jednotka pomocí CAS provedla uhašení strniště a DA- 12 provedl čerpací místo z rybníka u obce Malinová. Po
likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu. U tohoto zásahu se kladně projevilo vybavení CAS – 30 a to hlavně
nárazníkové proudnice.
 Dne 19.8.2016 zasahovala jednotka u dvou událostí a to požár strniště u obce Chotěšov a dále provedla technický
zásah likvidaci sršňů v dětském táboře na Vojtově mlýnu v k.ú. Čistá
. Na závěr patří poděkování všem členům za pomoc při organizaci a hladkého průběhu letošní pouti.
Za SDH Čistá Jan Rohr
_____________________________________________________________________________________________________

Běh pro varhany II. ročník
V parném nedělním odpoledni 28. Srpna se uskutečnil II. ročník Běhu pro varhany. Přípravě bohatého doprovodného
programu i propagaci této akce bylo věnováno ze strany pořadatelů maximální úsilí. Počet účastníků všech věkových
kategorií opět dokázal, že Běh pro varhany je co do počtu účastníků vcelku úspěšným pokračovatelem tradičního Běhu do
schodů, ale zároveň ukazuje, že nezískal takovou podporu široké veřejnosti, jak si pořadatelé představovali a jak by si ideový
obsah akce zasloužil. Hledali jsme něco, co by mohlo přijmout za své co nejvíce našich spoluobčanů a přátel Čisté. Měli jsme
za to, že spojí-li se zábava a sport s charitou na záchranu kulturního dědictví, může si v takové aktivitě najít každý to, co je
mu bližší. Naše očekávání se naplnilo jen zčásti. Není však nad čím plakat. Kdo v neděli do sportovního areálu přišel, ten se
nenudil. Rozesmáté dětské tváře, sportovní výkony i vybraný finanční obnos dodává všem organizátorům, pořadatelům a
pomocníkům optimismus do dalších aktivit. Znovu se ukázalo, že společná práce sbližuje a tak se v tomto odpoledni zúročila
práce sportovců, hasičů, jednotlivců i celých rodin.
Všem, kdo se na přípravě a průběhu letošního ročníku Běhu pro varhany podíleli, patří pochvala a velký dík.
Na závěr něco statistiky a srovnání s loňským ročníkem:

manželé Coufalovi

____________________________________________________________________________________________
Inzerát:
Prodám kočárek šedou trojkombinaci Dorian. Velice prostorná a zachovalá, po jednom dítěti. Cena dohodou. Volejte
731225938.

Ztráty a nálezy:
Po Prázdninové stopovačce v Cihelně se našel zapomenutý batoh černo-oranžový (Jagermeister). K vyzvednutí na obecním
úřadě.
______________________________________________________________________________________________________

Okolí
3. – 4. 9., Rakovník, Rakovnické posvícení
3. – 4. 9., Křivoklát, Festival lovecké hudby a myslivosti
3. 9., obec Všesulov u rybníka 9:30h, Oslavy 110. výročí SDH
10. – 11. 9., Lužná – Muzeum ČD, Setkání motorových vozů
17. 9., muzeum Jesenice 13:00h Štrůdlové slavnosti
17. 9., obec Kozojedy 8:00h setkání rodáků – celodenní program
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ULTURNÍ PŘEHLED

Čistá
2. 9., 17:00h areál TJ Čistá, Slovíčkaření v Čisté (viz. plakát)
3. 9., 10:00h č.p. 147, středověké dílny – projekt domácích školáků
4. 9., 10:00h před kostelem sv. Václava, středověký průvod obcí – projekt domácích školáků
17. 9., 13:00h areál Tj Čistá, O pohár starosty SDH Čistá – netradiční hasičská soutěž veteránů
23. – 25. 9. svatováclavská pouť
/Hrajeme za párek II., svatováclavský výlov, koncert, sportovní odpoledne, oslava výročí nové školní budovy/ - více na
samostatných plakátech

Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

