MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

SRPEN 2018

2

DEN S ČISTECKÝMI RYBÁŘI
Odpočinkový, zážitkový a
poznávací den u vody

KČ 6,-

3 Z HISTORIE
Kaleidoskop událostí 19. století

6

KULTURNÍ PŘEHLED
Kulturní a společenský přehled
akcí z Čisté a okolí

Vážení spoluobčané,
máme za sebou jeden měsíc prázdnin a také naší tradiční Anenskou pouť. I přes úmorná vedra, která nás
v současné době již delší dobu sužují, se třídenní pouť povedla. Samozřejmě, že mohlo být něco i lepší,
např. chybělo ozvučení divadla pro děti, což mne mrzí, ale poučili jsme se na příště, že bez mikroportů to
nepůjde. Ale dle Vašich reakcí a reakcí rodáků a návštěvníků naší poutě, se program líbil a všichni si pouť
moc užili, což mne velice těší a už teď přemýšlím co připravit na příští rok, kdy naše obec bude slavit
výročí 980.let.
Program poutě se připravuje několik měsíců dopředu, stánky staví zaměstnanci obce pár dnů předem a
pak se „jen“ převezou na náměstí a poté se po pouti pečlivě složí a uklidí na další akce, hasiči a sportovci
zase staví velký stan na hřišti, v pátek po obědě kdo má ruce pomůže postavit menší stan na náměstí a
rozložit pivní sety, které se zase v sobotu složí a zaměstnanci obce je převezou na hřiště na večerní
zábavu a tak to jde dál ….. skládání stanu, odvoz pivních setů a jejich úklid do skladu atd. Je to opravdu
hodně práce, která je náročná ale určitě stojí za to. Že Anenská pouť byla úspěšná a byli jste spokojení,
patří veliké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé pouti. Jsou to zaměstnanci
obce, členové kulturního výboru, zastupitelé obce, členové SDH Čistá, členové TJ Čistá, ŘKF Jesenice,
živnostníci a všichni dobrovolníci, kteří se zapojili a společně vše připravili a zajistili.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny plné pohody a klidu a dětem krásný zbytek prázdnin.
Blanka Čebišová, starostka obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Poplatek za odpady

Výlet na biofarmu

Upozorňujeme
trvale
žijící
občany i chalupáře, že splatnost
poplatku za odpady byla 30. 6.
2018. Pokud nebude úhrada
poplatku provedena do 20. 8.
2018 bude poplatek jedenkrát
navýšen platebním výměrem.

Obecní úřad pořádá 1. 9. 2018 pro občany výlet na biofarmu do
obce Hlavenec. Při prohlídce farmy bude možné si zakoupit
čerstvou zeleninu. Po cestě můžeme navštívit např. město Mělník.
Bližší informace a přihlášky na obecním úřadě do 24. srpna 2018.

Český rybářský svaz MO Čistá
Vážení spoluobčané, děti,
připravujeme pro Vás na konec prázdnin „Den s čisteckými rybáři“, tento den by mohl být
odpočinkem, zážitkem i poznáním. Nechte se tedy všichni pozvat v sobotu 1. září od 16 hodin k našemu
rybníku Závlaha 3. Budou připraveny hry, vodní atrakce, odměny i občerstvení.
Počítáme s Vámi.
Výbor MO
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1873 - Postaven železný kříž
Železný kříž na kamenném podstavci byl v tomto roce postaven Spolkem divadelních ochotníků před
domem č. 277, na památku zastřeleného policejního komisaře Václava Gutha. Při noční obchůzce ze
6. na 7. září 1872 pronásledoval od kostela sv. Václava dva podezřelé muže až k rozcestí křekovické cesty
a cesty do úvozu u stodoly č. 147. Pronásledovaný asi ze vzdálenosti 3 kroků vypálil jemu ránu z pistole
přímo do obličeje a smrtelně jej zranil tak, že již nepromluvil. Zůstaly po něm 4 nezaopatřené děti.
Pachatel nebyl zjištěn a dva podezřelí bratři brzy potom odjeli do Ameriky. Spolek divadelních ochotníků
spolu s hudebníky postavili jemu železný kříž na kamenném podstavci v místech, kde byl zavražděn.
Tento křížek postavený v roce 1873 stával původně v polích a byl přenesen na toto místo.
1874 - Opěrná zeď
V tomto roce byla podél silnice přes městečko vystavěna opěrná zeď. Krycí desky byly dovezeny až
z Přílep. Vzniklý násep byl osázen v roce 1875 čtyřiceti ořešáky ze statku Jeneč.
1874 - Kamenný kříž
V Alejích, kde odbočuje cesta k Plačkovu mlýnu a do Kůzové, byl postaven Prokopem a Marií
Zábranskými z č. 96, majiteli sousedního pole, v roce 1874 kamenný kříž. Původně zde stával dřevěný
kříž, který zcela zchátralý byl nahrazen křížem kamenným.
1874 - Pivovar
V tomto roce byla provedena důkladnější přestavba pivovaru. Byla zbudována nová varna, která stála
3 844 zl. 30 kr. a vybudovány nové sklepy s lednicí, které stály 13 310 zl. 57 kr. Nové sklepy se osvědčily
výborně, led se v nich do nového udržoval a starý novým se zakládal. V této době se vaří kolem 45 várek
piva. Pivovar, který náležel měšťanům pivovárečním, vařil v roce 1885 cca 1300 hl. piva ročně.
1876 - Kamenný kříž
V tomto roce byl postaven na rozcestí k lesu Vrabíkovu a Plačkovu mlýnu kamenný kříž Síglův, který byl
ze všech stran obklopen lesními stromy. Nechali ho postavit bezdětní manželé František a Františka
Patejdlovi. Tato dárkyně si zavedla kolem roku 1870 v Čisté střižní obchod, který tak povznesla, že
nebylo kolem roku 1885-1890 většího obchodu v tomto oboru ani v Rakovníku.
1877 - Četnická stanice
Od tohoto roku je v Čisté četnická stanice. Obec se zavázala po tři roky poskytnout zdarma byt o pěti
místnostech nad pivovarskými sklepy. Ustavená četnická stanice čítala pravidelně 3 muže. Když pak byl
v roce 1927 dostavěn státní obytný dům č. 114, byla zde četnická stanice umístěna i s byty pro četníky.
1877 - Hasiči
Roku 1877 byl z obětavé lásky k bližnímu založen Sbor dobrovolných hasičů v Čisté. Již téhož roku
zasahují hasiči u požáru v Milíčově. Sbor převzal dvě obecní stříkačky, do kterých se voda musela nalévat.
Tyto stříkačky neměly žádných hadic, výtokovou hubici řídil muž, stojící na stříkačce. Požární nářadí bylo
uschováno v kůlně vedle požahovny ve dvoře pivovaru a v roce 1878 se skládalo ze dvou stříkaček, deseti
vodních voznic, osmi žebříků, šesti háků, třiceti košíků, čtyř svítilen. Stříkačka starší – větší byla
zakoupena roku 1798 z Prahy za 103 zl. 15 kr. a druhá roku 1837 za 200 zl. stříbra od plzeňského
zvonaře Pernera. K těmto stříkačkám pak přibyla nová, pořízená v roce 1878.
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1877 - Parní mlýn
V exekuční dražbě kupuje parní mlýn s příslušenstvím dne 29. října 1877 rolník Václav Šíma z Malého
Újezda za 34 000 zl. r.č. Tento majitel drží mlýn až do roku 1883, kdy i jemu je exekučně prodán.
1878 - Hostince v Čisté
V tomto roce je v Čisté 10 hostinců. Obecní šenkovna v radnici, měl jí v užívání sládek. Hostinec U Bílého
beránka č. 6, majitel Vendelín Guth. Hostinec U Zlaté hvězdy č. 12, dříve u Šefelínů, také u Kohoutů,
majitel Antonín Kohout. Hostinec U Bílé růže č. 15, majitel Jan Korb. Hostinec U hraběte z Kolovrat, č. 89,
90, majitel Václav Korb. Hostinec U Bílého lva č. 102, majitel Václav Bobisud. Hostinec U Poldů č. 170,
majitel František Rusý. Hostinec Václava Scheinera č. 241. Hostinec Jana Loukoty č. 206. Hostinec
Mixnárna č. 166, majitel Václav Kočka.
Jaroslav Sklenář, kronikář

Pozvánka na 26. ročník turnaje v odbíjené s mezinárodní účastí

ČISTECKÁ BUCHTA

VOLEJBAL

který se koná 18. srpna 2018 od 10:00 hodin ve sportovním areálu TJ Čistá.
Kategorie družstva mužů a družstva mix (4 muži+2 ženy). Závazné přihlášky nejpozději do 12. 8. 2018,
tel. 724 595 531 nebo 602 130 998.

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 43 ZE DNE 28. ČERVNA 2018
Návrh usnesení č. 518/18: ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 518/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 519/18: ZO schvaluje účetní závěrku obce Čistá za rok 2017.
Pro - 10 Čebišová, Mgr. Tintěra, Tajbl, Mgr. Váhala, Ing. Vachata, Koky, Rohr, Ing. Coufal, Pešek, p. Turek;
Proti – 0; Zdržel se – 0;
USNESENÍ č. 519/18 BYLO SCHVÁLENO
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Návrh usnesení č. 520/18: ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ obce Čistá za
rok 2017.
Pro - 10 Čebišová, Mgr. Tintěra, Tajbl, Mgr. Váhala, Ing. Vachata, Koky, Rohr, Ing. Coufal, Pešek, p. Turek;
Proti – 0; Zdržel se – 0;
USNESENÍ č. 520/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 521/18: ZO schvaluje závěrečný účet obce Čistá za rok 2017, a to bez výhrad.
Pro - 10 Čebišová, Mgr. Tintěra, Tajbl, Mgr. Váhala, ing. Vachata, Koky, Rohr, ing. Coufal, Pešek, p. Turek;
Proti – 0; Zdržel se – 0;
USNESENÍ č. 521/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 522/18: ZO souhlasí s ponecháním hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši
461.253,93 Kč ve fondu investic a majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá.
Pro – 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 522/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 523/18: ZO schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Čistá převod finančních
prostředků ve výši 467.996,93 Kč z fondu rezerv do fondu investic a majetku a s čerpáním fondu investic
a majetku ve výši 846.753,- Kč (částka je bez stavebních prací).
Pro – 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 523/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 524/18: ZO zamítá směnu pozemku p. S. parc.č. 349/3 o výměře 7407 m2 v k.ú. Lhota
u Rakovníka za obecní pozemky parc.č. 129/1, 143/2, 143/32, 148/1, 148/3, 148/4, 149/2, 149/4,
149/5, 149/6 a část pozemku parc.č. 130/1 o celkové výměře 7363 m2 v k.ú. Lhota u Rakovníka.
Pro – 9; Proti – 0; Zdržel se – 1 Ing. Vachata
USNESENÍ č. 524/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 525/18: ZO předběžně schvaluje směnu pozemků parc.č. 1749, 2063, 2064 a části
parc.č. 2777 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
Pro – 9; Proti – 0; Zdržel se – 1 p. Tajbl
USNESENÍ č. 525/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 526/18: ZO schvaluje darování stavby vodárny na st.p.č. 2245 Závlaha 3 v k.ú. Čistá u
Rakovníka se současným zřízením předkupního práva a zákazu zatížení MO ČRS Čistá.
Pro – 9; Proti – 0; Zdržel se – 1 Mgr. Váhala
USNESENÍ č. 526/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 527/18: ZO souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního
domu k připravované dotační výzvě z OPŽP.
Pro – 7; Proti – 3 p. Turek, Ing. Vachata, Mgr. Váhala; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 527/18 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 528/18: ZO souhlasí se zadáním zpracování projektu na nové schody u nákupního
střediska v Čisté projektantu p. Křižákovi.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 528/18 BYLO SCHVÁLENO
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
KLUB ČISTÁ RADOST
17.8. 19:30 - koncert skupiny Pink Floyd Akustic duo
18.8. 19:30 - divadelní představeníJ.O.B. – Divadelní společnost Kairos II
19.8. 20:00 - promítání filmu
8.9. 19:30 - koncert skupiny Core Belief (alternativ rock – Rakovník)

10.8. Krize + V3SKA
25.8. The Basketles + QR Band
7.9. Ivan Mládek & Banjo Band - od 20.30 hod

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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