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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tady měsíc červen, s ním přišly hned na začátku
měsíce extrémně teplé letní dny. Blíží se čas prázdnin, letních dovolených a hlavně
také čas odpočinku.
A také máme téměř polovinu roku 2019 za sebou, proto bych Vás ráda seznámila
s tím, co jsme stihli udělat, co připravujeme a co nás čeká.
V měsíci dubnu byla provedena rekonstrukce místní komunikace v naší
nejmenší části, a to v osadě Smrk, kde byl položen nový asfaltový povrch.
Pro naší výjezdovou jednotku jsme obdrželi 2 dotace na nákup nového
dopravního automobilu s přívěsem. První dotace je GŘ HZS ČR ve výši 450 000,- Kč
a druhá dotace je SK z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši
300 000,- Kč. V současné době již jen čekáme na dodání nového auta. Jsem ráda,
že naši hasiči budou vybaveni dalším novým a moderním autem.
Jedním z důležitých projektů pro další rozvoj naší obce bylo zpracování
projektové dokumentace ke stavebnímu řízení ve stupni prováděcí dokumentace
pro vybudování splaškové kanalizace a nové ČOV. Jak jsem Vás již informovala,
bylo naší snahou zachovat stávající kořenovou čistírnu odpadních vod, ale bohužel
současná legislativa to neumožnila. V současné době máme již pravomocné
stavební povolení, zpracovává se položkový rozpočet a připravuje se žádost o
dotaci na MZE.
Dalším z důležitých projektů je rekonstrukce kulturního domu, na kterou byly
podány celkem 3 žádosti o dotace. V současné době víme, že máme schváleny 2
dotace ze SFŽP a na třetí z Ministerstva pro místní rozvoj čekáme na verdikt, zda
budeme také úspěšní. Bez dotačních peněz není možné celkovou rekonstrukci
kulturního domu realizovat. Hledáme všechna možná řešení financování
rekonstrukce kulturního domu, neboť jak jsem již jednou zde psala, obec
potřebuje důstojný objekt ke konání kulturních, sportovních a společenských akcí.
Předmětem celé rekonstrukce je vybudování multifunkčního zařízení, které bude
sloužit široké veřejnosti, naší základní škole a spolkům.
To je jen zlomek projektů a akcí, které buďto připravujeme nebo realizujeme.
V současné době také vrcholí přípravy Anenské pouti a oslav 980. výročí založení
naší obce. Podařilo se nám získat na oslavy dotaci ze středočeského kraje, z Fondu
kultury, ve výši 70 000,- Kč, za což jsme také velice rádi.
Vážení spoluobčané je pořád plno práce s údržbou zeleně, s úklidem obcí a se
vším co k chodu obce patří. Bohužel letos z úřadu práce nemáme tolik pracovníků
jako v minulých letech, proto se může stát, že ne vždy bude včas a všude posekáno.
Dnešním trendem a zároveň doporučením MŽP je sekat méně často a nechávat
plochy s vyšší trávou, z důvodu lepšího vsakování dešťových vod a zamezení
vysoušení půdy. Naši zaměstnanci se snaží, aby vše zvládali a myslím si, že jim to
jde velice dobře, za což jim děkuji.
Přeji Vám všem krásné slunečné dny plné pohody. Blanka Čebišová, starostka obce
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10 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
KULTURNÍ PŘEHLED
OÚ Čistá
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 11:30
12 - 17
Úterý 8 - 11:30
12 - 16
Středa 8 - 11:30
12 - 17
Čtvrtek
není úřední den
Pátek 8 - 11:30
12 – 15
___________________________________
Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
___________________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
Pondělí 8 - 11 14 - 17
Úterý
8 - 11 13 - 16
Středa
8 - 11 14 - 17
Čtvrtek
8 - 11 13 - 16
Pátek
8 - 11 13 - 16
___________________________________
Praktický lékař pro dospělé:
ZZ Sedmikráska s.r.o.
Mudr. Marie Jenšovská
Mudr. Jiří Jenšovský
kontakt: 737 526 622
Ordinační hodiny:
Úterý
7:30 – 13:00
Pátek
7:30 – 10:30
___________________________________
Praktický zubní lékař:
Mudr. Martina Svobodová
Kontakt:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí 8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek
8 – 12
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Poplatky za odpad
Připomínáme občanům, že 30. 6. 2019 je splatná druhá polovina
poplatku za komunální odpad pro trvale žijící občany a rovněž
je splatný poplatek za komunální odpad pro rekreační objekty.

Vodné a stočné
Na základě kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019 bylo obci doporučeno zvýšení cen. Cenu rapidně zvedá tvorba
prostředků na obnovu infrastruktury majetku, která se dříve do kalkulace cen nezahrnovala.
Reálné náklady (s DPH) tak činí 33,82 Kč/m3 pitné vody a 37,06 Kč/m3 vody odpadní.
Na základě předložené kalkulace zastupitelé odsouhlasili zvýšení poplatku za vodné a stočné od dalšího odečtového
období, tj. od 1. 7. 2019. Zároveň schválili záměr obce kalkulovanou cenu vodného i stočného i nadále částečně dotovat.

Od července 2019 bude poplatek za vodné činit 33,- Kč/m3 a za stočné 27,- Kč/m3.

Prosba
Obecní úřad v roce oslav výročí založení obce, prosí občany o zapůjčení archivních materiálů, jako jsou fotografie,
dokumenty, videozáznamy apod. pro účely archivace, expozice muzea a další zveřejnění. Materiály digitalizujeme.
Děkujeme za již zapůjčené materiály a těšíme se na další. OÚ

Aplikace v obraze

„Klikací“ rozpočet

Chcete být informováni o dění v obci? Stahujte
Android aplikaci „V obraze“, nainstalujte a
nastavte obec Čistou. Nyní již budete vždy
v obraze.

Zajímáte se o to, jak obec hospodaří s finančními prostředky?
Pokud ano, jistě Vás zaujme na stránkách obce „klikací
rozpočet“ kde je možné sledovat aktuální finanční toky v obci.
STRÁNKY OBCE – ÚŘAD – KLIKACÍ ROZPOČET

Naši zastupitelé
Jako redakce Čisteckého zpravodaje jsme se rozhodli postupně představit nové
zastupitelstvo, zvolené v podzimních komunálních volbách. Tento měsíc bude odpovídat
Mgr. Slavěna Razýmová. (36 let, vedoucí učitelka MŠ, kandidovala za Sdružení nezávislých
kandidátů „Čistecka“).
1. Jsi nejmladší zastupitel naší obce. Do zastupitelstva jsi neúspěšně kandidovala už minulé
volební období. Co tě vedlo k tomu kandidovat v komunálních volbách znovu?
Abych se přiznala, tak to poprvé bylo hlavně do počtu. Všichni víme, jak je mnohdy těžké dát
dohromady kandidátku. Oslovila mě tehdy starostka obce Blanka Čebišová, abych doplnila jejich
kandidátku a já souhlasila s vědomím, že budu až ke konci a do zastupitelstva se stejně nedostanu.
Nakonec mě překvapilo, kolik preferenčních hlasů jsem získala a posunula se na první nezvolené
místo na naší kandidátce. Na letošní kandidátce jsem byla taky tak trochu do počtu, ale o něco výš.
Po zvolení do zastupitelstva obce jsem měla velmi smíšené pocity - radost, že mě lidé zvolili, ale obavy, zda v ZO budu, co
platná a zda „tomu“ budu vůbec rozumět. Za týden jsem tuto novou roli vstřebala a začala se těšit na první zasedání a
těším se stále.
2. Jsi předsedkyní Kulturního výboru. Můžeš nám přiblížit, čím se tento výbor zabývá?
Začnu tím, že představím celý tým našeho kulturního výboru. Ze zastupitelů to jsou Káťa Lauberová a Dan Váhala, z
nezastupitelů Vašek Kožíšek a Vláďa Vácha. Takže je nás celkem 5, což je v tomto volebním období nové.
Asi nejviditelnějším a nejhmatatelnějším počinem kulturního výboru je z pracování měsíčníku Čistecký zpravodaj. Snažíme
se, aby všechny informace, které by neměli obyvatelům Čisté a okolí uniknout, se zde objevily. Byli bychom rádi, kdyby se
zpravodaj více četl – online na webu obce či v tištěné podobě. Všechny důležité informace, které ve zpravodaji naleznete,
jsou zpravidla i na obecním webu či v aplikaci do mobilu V obraze. Stáhněte si jí.
Dalším velkým úkolem KV je příprava a organizace tradiční Anenské pouti, letos spojené s oslavou 980 let obce Čistá.
Scházíme se již od prosince každý měsíc a nyní jsme k organizaci přizvali i další účastníky. Věřím, že to budou krásné tři
dny, kde si každý najde to svoje a užijeme si společně spoustu pěkných zážitků. Oslavy obce ale nebudou pouhé tři dny
v červenci, připravujeme i další akce, které budou pod hlavičkou letošních oslav. Některé již proběhly a další nás teprve
čekají. Přijďte.
Kulturní výbor není jen organizátor kulturních a společenských akcí, je to hlavně partner, který může nabídnout určitý
druh pomoci při organizaci Vaší akce, zejména s koordinací, propagací a technickou pomocí. Rádi Vám pomůžeme.
__________________________________________________________________________________________________
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Poděkování hasičům
Děkuji za rychlý zásah SDH Čistá při likvidaci
požáru.
Antonín Rusý.

DOŠLO
DO REDAKCE

Poděkování

OMLUVA REDAKCE I.
Z minulého zpravodaje vypadly tabulky
k dotazníkovému šetření „Mapa školy“.
Za toto nedopatření se omlouváme,
tabulky lze najít na www naší školy.
Redakce

Děkuji pořadatelům z Cihelny za fantastický koncert kapely The Plastic People of The Universe a Garáž + Tony Ducháček.
Pro mne to byl svěží závan pospolitosti s vůní opravdové svobody v dnešní době lží, falše, hlouposti a boje o moc. Daniel
Váhala

Poděkování
Mnoho účastníků letošního dětského dne se ozvalo a chtěli by poděkovat ve zpravodaji všem, kdo se na uskutečnění
dětského dne podíleli. Tímto tak velice rádi činíme.

Boží Tělo v Čisté
Stejně jako oslava vzkříšení Ježíše Krista na Bílou sobotu, tak i procesí na Boží tělo bývalo v Čisté velká sláva. Na
tento svátek se po Čisté stavěly čtyři oltáře – u každého z nich pak probíhalo čtení podle jednoho z evangelistů. Výzdoba
oltářů vypadala následovně: přes zavřená vrata do dvora byla natažena bílá plachta, na které byly zavěšeny svaté obrazy.
Před vraty stával stůl – oltář, na který se postavila monstrance, před níž probíhala adorace. Okolí oltářů bývalo také bohatě
vyzdobeno zelenými břízkami a květinami.
První ze zmíněných čtyř oltářů stával u Rusých (č. p. 22), druhý u Vaňků (dnes firma Truksa), další u Böhmů
(spojovací cesta z Komenského do Jižní ulice) a poslední oltář vévodil dnešnímu „Kozímu rohu“, hned u hlavní silnice.
Samotné procesí vycházelo z kostela sv. Václava – čtyři muži nesli nebesa, pod nimiž šel pan farář s monstrancí. Průvod
byl doprovázen spoustou malých i větších družiček, které před monstranci sypaly natrhané květiny. Družičky nosily krásné
bílé šaty a košíčky s květinami, které jim maminky postupně doplňovaly. Nést nebesa byla pro zúčastněné muže vždy velká
čest. Často tak probíhaly dohady, kdo baldachýn ponese. Ani malí chlapci však nepřišli zkrátka - velký průvod ministrantů
zvonil celou cestu na zvonky. Celé procesí pak doprovázela živá hudba a zpěv všech přítomných.
Ještě v období po válce mohla tato slavnost probíhat tradičně po celé Čisté. V pozdějších letech (s nástupem
komunistického režimu), bylo toto zakázáno a průvod se mohl dělat pouze okolo kostela. První oltář byl na zdi u vchodu
na zvonici, další proti sakristii, třetí u schůdků k radnici (u Gajdošů) a čtvrtý na místě, kde jsou dnes smírčí kameny. Závěr
slavnosti probíhal v kostele. Nakonec však byla i tato „osekaná“ verze zcela zakázána a Boží tělo mohlo být slaveno pouze
uvnitř kostela sv. Václava.
Marie Stanislavová

HASIČSKÉ OKÉNKO
Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně setkávat s činností SDH, výjezdové jednotky obce
Čistá. Budeme rádi za Vaše případné podněty k této rubrice.

Výjezdová jednotka
Zásahová činnost od 29. 4. – 23. 5. 2019
V tomto období jednotka zasahovala u dvou události a to:
Dne 7. 5. 2019 byla jednotka v odpoledních hodinách vyslána k požáru stropních prostorů v domě č. p. 22 na náměstí J.
Vrchlického. Po příjezdu byl zjištěn požár stropních prostorů okolo komínu. Jednotka na likvidaci nasadila vysokotlaký
proud. Dále bylo provedeno stržení zasažené části stropu a vyříznutí zasažených trámů pomocí motorové pily. Jednotka
dále provedla částečný úklid uvnitř domu po zásahu a zajistila dohled nad místem zásahu. Mimo naší jednotky na místě
zasahovaly jednotky HZS Rakovník a JSDHO Jesenice. Díky včasnému zpozorování a rychlému zásahu nedošlo k rozšíření
požáru a vyšším škodám na majetku.
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Hned po návratu jednotka vyjela na žádost starostky obce spolu se zaměstnanci obce do obce Smrk na pročištění
neprůchodné veřejné kanalizace. Jednotka opět pomocí vysokotlaku pročistila část kanalizace. Při této činnosti bylo
zjištěno propadnutí části kanalizace. Jednotka asistovala při vyjmutí poškozené části a nasazení nového potrubí.
Odborná příprava a údržba techniky
U jednotky opětovně druhou neděli proběhla odborná příprava, zkouška a údržba techniky a agregátů.
4. 5. proběhla okrsková soutěž v požárním sportu. Zde se naše jednotka umístila na prvním místě i na úkor nepříjemného
deštivého počasí. Družstvo našich žen skončilo na druhém místě.
18. 5. jednotka vyjela do obce Hlince na klasickou soutěž v požárním útoku, kde skončila na krásném druhém místě.
Do výbavy jednotky se pořídilo zařízení na výrobu lehké a střední pěny, které se nasazuje na přetlakový ventilátor Papin.
Ten je již ve výbavě jednotky. Dále probíhají přípravy na vybavení nového dopravního automobilu, který by měl být v brzké
době dodán.

Prevence a výchovná činnost
V rámci kulturní činnosti proběhlo pálení čarodějnic u kulturního domu. Účast byla dobrá a výborná nálada opět
nechyběla až do druhého dne.
8. 5. členové SDH jako každý rok drželi čestnou stráž při pokládání věnců ke Dni osvobození od fašismu u pomníku
obětem války.
_________________________________________________________________________________________________

Ve středu 15. května – celonárodní sbírka Ligy proti rakovině
V odpoledních hodinách děti v doprovodu dospělých hasičů, prodávali květy měsíčku lékařského a zisk z letošní akce bude
použit k prevenci rakoviny plic.
Poděkování patří našim spoluobčanům za pochopení a velká pochvala za solidaritu, podařilo se prodat 375 kvítků a nadaci
jsme odevzdali celkem 9.589,- Kč
Za SDH bych chtěla poděkovat hlavně dětem které se podíleli na prodeji kvítků a jmenovitě
(Šárka a Kubík Vopatovi, Terka a Lucka Pavlisovi, Anetka Votroubková, Nelča Petržilková, Anička Krausová). Samozřejmě
nesmím zapomenout na dospělácký doprovod (Iveta, Maruška, Věrka a Miluš)
Za SDH Dagmar Schuhová

POZVÁNKY
Jarní víceboj nebo Všechno jezdí, co kola má?
Jak jistě víte, počasí nám pokazilo akci Jarní víceboj. A protože vás nechceme o ni připravit, rozhodli jsme se, že
uspořádáme obě akce v jednom odpoledni. Tímto vás tedy zveme na zábavné odpoledne v pátek 28. června 2019 na
fotbalové hřiště, které začne v 17°° hod. Soutěžit budeme v lehkých netradičních disciplínách a v jízdě na kole. Vezměte
s sebou kola, odrážedla, koloběžky a chuť se pobavit. Všichni dostanou drobnou odměnu, diplom a společně zahájíme
dlouho očekávané prázdniny. Srdečně zvou Katka a Zbyněk Coufalovi

Rybářské závody 2019
Rybáři v Čisté Vás zvou na rybářské závody, které proběhnou 22. 6. 2019 od 7:00h na rybníku Závlaha 3. Rybařit může
každý – malý i velký – podmínkou není rybářský lístek. V rámci možností je možné i zapůjčení prutu k chytání. Zveme Vás
však především do přírody, neví se totiž, jestli budou letos zase brát.
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Noční prohlídky s DS TYL – Mariánská Týnice
Noční prohlídky v Mariánské Týnici jsou naplánované na pátek a sobotu
21. 6. a 22.6., určitě sledujte plakáty, rezervujte vstupné, protože Vás
srdečně zveme. DS TYL

Klub Čistá Radost – Program 2019

OMLUVA REDAKCE II.
V minulém zpravodaji nebyl zveřejněn
plakát na den dětí na hradě Krašov.
Jednalo se o komunikační nedostatek.
Omlouváme se.
Redakce.

ZŠ A MŠ ČISTÁ
Byli jsme závodit
Ve středu 22. května se osm žáků nižšího stupně naší
školy vypravilo na atletické závody do Rakovníka.
Závody se konaly na 3. ZŠ. Doprovod malým
sportovcům dělala Mgr. Pavla Slabá. Závodili žáci 1. - 5.
ročníku ve sprintu, skoku dalekém a hodu míčkem. Za
naši školu závodili: Jan a Ondřej Průchovi z 1. třídy,
Šimon Šimek, Ondřej Šindler a Ladislav Titlbach
z 3.
třídy, Ema Novotná a Filip Kos ze 4. třídy a nejstarší
Aneta Votroubková z 5. třídy. Naši sportovci bojovali
statečně. Šimon Šimek vybojoval třetí místo ve skoku
dalekém. Několik medailí uteklo jen „o fous“.
V konkurenci velkých škol je to velikánský úspěch. Na
podzim pojedeme závodit znovu. Držte nám palce!
Mgr. I. Jakšová

Vítězství starších žáků ve fotbale
Ve čtvrtek 23. 5. se 11 chlapců z druhého stupně naší
základní školy zúčastnilo přátelského fotbalového
utkání, které pro vesnické základní školy uspořádala ZŠ
Šanov. Od rána měli všichni chlapci prima náladu, a tak
nám cesta do Šanova rychle utíkala. Pan průvodčí nám
při vystupování z vlaku nezapomněl připomenout, že
pokud nevyhrajeme, tak nás domů zpátky neveze :-).
Roztrénovali jsme se a postupně nastoupili k pěti
utkáním. Všechny zápasy jsme zvládli vítězně a nakonec jsme zaslouženě zvítězili (Čistá–Jesenice B 13 : 0, Čistá – Kolešovice
3 : 2, Čistá – Lubná 1 : 0, Čistá – Šanov 1 : 0). Byli jsme nadšení. Třešničkou na pomyslném dortu pak bylo vyhlášení
nejlepšího hráče turnaje, kterým se stal Míša Marek.
Děkuji všem chlapcům za vzornou reprezentaci školy. A kdo, že se o úspěch zasloužil? Matěj Průcha, Matyáš Novotný,
Honza Zlatohlavý, Petr Král, Míša Marek, Zbyněk Nácal, Tomáš Ondič, Ondra Hort, Danek Fišer, Tomáš Tintěra a Jirka
Šourek. Kateřina Lauberová
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Vyhlášení soutěže bylo velkolepé!
Navzdory velké konkurenci se žáci 8. ročníku se svými dřevěnými výrobky
probojovali na stupně vítězů. Do okresního kola soutěže Šikovné ruce se
přihlásilo celkem 11 škol. Soutěž byla konfrontací teoretické a praktické
roviny, neboť umožnila aplikovat teoretické poznatky z předmětu „Člověk a
práce“ v praxi a současně představovala krátkou exkurzi do reálného světa
dřeva a jeho zpracování.
Žáci ZŠ Čistá se této soutěže zúčastnili již v minulém roce, kdy dosáhli
skvělých výsledků. Z důvodu větší konkurence a vyšší úrovně technické
propracovanosti výrobků bylo náročnější v tomto ročníku navázat na
předešlé úspěchy. Žáci z 8. a 9. ročníku vytvořili celkem 9 druhů soutěžních
výrobků od hraček až po židličky. „Vůbec jsem nečekal, že se umístíme,“ říká
nadšeně žák osmé třídy Petr Král, který se spolu s Alešem Fišerem umístil na 2. místě v kategorii Originalita. Jejich budka
pro ptáky s krmítkem budila mezi ostatními dřevěnými výrobky velkou pozornost a s velkým zaujetím si ji prohlížel i pan
Pecha z Lesnického parku Křivoklátsko. Velkou radost z výsledku měla také děvčata z 8. ročníku, pro které představovala
účast na tomto projektu úplně první zkušenost. Lucii Švolbové a Martině Sojákové tvrdá práce s pilkami a pilníky na
výrobku „Noční stolek“ přinesla 3. místo v kategorii Praktičnost.
Vyhlášení soutěže bylo velkolepé. Připravený doprovodný program zaujal mnoho přihlížejících žáků a zaujal je především
možností vyzkoušet si nejrůznější techniky.
O slavnostní atmosféru se postarala olympijská vítězka Kateřina Emmons a pan poslanec Václav Klaus mladší, kteří osobně
našim vítězům pogratulovali a předali hodnotné ceny.
Ing. Irena Jelínková

Přehled plánovaných akcí na měsíc Č E R V E N ZŠ a MŠ Čistá
5. 6. ZÁJEZD VÍDEŇ, vybraní žáci 8. ročníku
6. 6. FOCENÍ, MŠ i ZŠ od 8:00 – 12:35 hod.
6.6
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY, od 17:00 hod.
11. 6. SETKÁNÍ RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ, od 16:00 hod.
12. 6. BESEDA „ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ“, od 17:00 hodin
14. 6. ATLETICKÉ ZÁVODY RAKOVNÍK, MŠ
17. 6. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY, od15:00 hod. Vystaveny budou výtvarné práce žáků navštěvující výtvarný
kroužek. Výstava bude probíhat ve dnech 18. 6. – 27. 6. 2019, vždy od 8:00 do 16:00 hodin.
18. 6. ŠKOLNÍ VÝLET PLZEŇ, 6. – 8. ročník
ŠKOLNÍ VÝLET PRAHA, 9. ročník
20. 6. SLAVNOSTÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, od 16:00 hod. v MŠ
20. 6. SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
22. 6. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, doprovodné vystoupení našich žáků od 14:00 hod .
24. 6. ŠKOLNÍ VÝLET PRAHA I. stupeň
24. 6. EXKURZE VALEO, pro žáky 8. a 9. ročníku
25. 6. ROČNÍKOVÉ PRÁCE, 9. ročník. Prezentace a obhajoba bude probíhat od 15:00 hod. do 17:00 hod.
27. 6. VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI, pro žáky ZŠ, Projekt realizuje MO Český rybářský svaz Čistá.
V případě špatného počasí se projekt přesune na náhradní termín.
26. 6. SFÉRICKÉ KINO, ZŠ (zdarma)
28. 6. SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. ROČNÍKU, OÚ od 9:00 hod.
Podrobné informace najdete na: www.zsmscista.cz, Facebook: ZŠ a MŠ Čistá
Marie Kruntová
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Z HISTORIE
Škola. Od školního roku 1940-1941 došlo
k rozdělení obecné školy od měšťanské. Na
obecné pětitřídní škole byl ustanoven
ředitelem Jaroslav Janata a na měšťanské škole
odborný učitel Antonín Pichner. Obecní škola
si pořizuje svůj vlastní rozhlasový přijímač.
Toto rozdělení trvalo pouze dva roky.
Dne 1.října 1940 byla zrušena celní hranice
mezi Sudety a Protektorátem, policejní hranice
však zůstala. Do té doby bylo zakázáno
přenášení peněz a zboží.
10.listopadu 1940 bylo rozhodnuto zakoupení místního rozhlasu od firmy Zacharda v Radnicích za 30 000 K, se třemi
reproduktory umístěnými na věži kostela. Později přibyly další reproduktory, které byly umístěny na věži radnice a na
sloupech. Vysílání započalo 4.dubna 1942 a tím zaniklo ohlašování nařízení obecním strážníkem a starý zpravodajský
buben šel na odpočinek. Rozhlasové zařízení bylo postupně rozšířeno na 6 reproduktorů a celkový náklad činil 41 888 K.
1941
- doklad nežidovského původu. Každý občan si musel opatřit doklad nežidovského původu. Opatření
příslušných listin si vyžádalo nemalý finanční obnos. U místního ponocného to například představovalo částku 255 K.
1942 - vystěhování Židů. V lednu 1942 byly z Čisté vystěhováni všichni židovští občané. Dle příkazu který obdrželi, vzali
sebou přesně dle pokynů určené věci v příručním zavazedle. Museli zde zanechat veškerý svůj majetek a v mrazivých
dnech i s dětmi odjet do Plzně když nevěděli co je čeká a kam budou transportováni. Z Plzně byli převezeni do Terezína a
dále potom do dalších koncentračních táborů. Z Čisté to bylo celkem 33 občanů židovského původu. Z tohoto počtu se
v květnu 1945 vrátili pouze 4 osoby.
V lednu 1942 byly vydány okresním úřadem pokyny na dozor nad zanechaným majetkem vystěhovaných Židů, na
který měly dohlížet jednotlivé četnické stanice v okrese. Občané Kauders Emil z č.13, Popper Rudolf z č.15, Frank Alfréd
z č.87, byli majiteli polních hospodářství, která převzala komisařská správa velkostatku Březsko. Dobytek byl převeden na
tento velkostatek a také veškerá píce byla převezena.
Na tak malé městečko jako byla Čistá, je to vskutku velký počet obětí, kterým zvůle fašizmu život zmařila.
21.dubna 1942 zemřel zdejší státní obvodní lékař MUDr.Jaroslav Souček, když si 3 dni předtím píchl do žíly asi 17
morfiových injekcí. Stal se obětí protižidovských opatření, jako syn matky Židovky a otce Arijce.
V dubnu 1942 musely být odevzdány oba zvony od věžních hodin k válečným účelům. Vážily 85 a 38,5 kg.
V náhradu tam byla dána 1 radlice a zbytek traverzy, které alespoň blízkému okolí radnice vyhovovaly.
1943 - Živnostenská škola. Léta v Čisté fungující Živnostenská škola pokračovací byla zrušena a učni byli přiděleni do
Rakovníka a některých živností do Plzně.
Nařízením německých úřadů byl zrušen Hospodářský spolek pro Čistou a okolí a byl ustaven místní spolek zemědělství a
lesnictví.
1945 - osvobození od německé nadvlády.
5.května o sedmé hodině ranní svolává rozhlas členy Místního národního výboru v Čisté, který byl již 1.května na návrh
Karla Beneše, bývalého pošmistra a legionáře v.v. jmenován. Obyvatelstvo je vyzýváno k zachování klidu a pořádku, neboť
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v Kralovicích a Zdeslavi bylo ještě německé vojsko. Velitel asi 300 vojáků v Kralovicích prohlásil, že se bude bránit a nestrpí
žádné shlukování na ulicích.
6.května odpoledne se zdála být situace uklidněna, vojsko z Kralovic odtáhlo. V Čisté byli svoláni všichni bývalí vojíni ve
stáří od 29 do 37 let ke strážní službě a na příkaz byly udělány záseky proti cestám ze Sudet, a byly zde postaveny hlídky.
7.května ráno bylo dáno na vědomí přistěhovalcům ve škole i jinde ubytovaným, že jim nelze zaručit bezpečnost
a bylo jim doporučeno, aby se přestěhovali do Sudet. Rozhodli se ihned ke stěhování a s objemnými zavazadly se ubírali
ke Zdeslavi. Tento den začaly přijíždět oddíly německého vojska, ustupující z Brd přes Rokycany a Chříč. Někteří vojáci již
byli odzbrojeni, někteří ještě v plné zbroji
8.května byly z Rakovníka přivezeny zbraně s náboji pro 40 mužů. Mezi zbraněmi byly též kulomety a pancéřové
pěsti. Městečkem procházejí též vězni ze zajateckých táborů. Odpoledne projel železniční stanicí obrněný vojenský vlak.
V pozdních odpoledních hodinách se v Čisté uskutečnilo první vítání osvobozujícího vojska, a to 4 amerických
vojáků, kteří přijeli automobilem od Kralovic. Zpráva se rychle roznesla, a dav místního lidu ve kterém byla i děvčata
v krojích, se shromáždil na náměstí před radnicí kolem těchto amerických vojáků. Někdo s přítomných zaběhl pro slečnu
Kapsovou, která v té době bydlela u Jägrů. Ona studujíc v Anglii zdravotnickou školu, uměla anglicky velmi dobře, přivítala
tyto vojáky a živě s nimi diskutovala. Vojáci potom odjeli směrem na Rakovník, ale vrátili se a pokračovali zpět, směrem
na Kralovice.
10.května večer přijela do Čisté skupina ruského vojska pod vedením plukovníka Pomaskova. Rozložila se na
sportovním hřišti Za branou a část v hospodářství č.96, u Romana Stanislava.. Přivítáni byli několika rusky mluvícími občany
zejména Josefem Bílkem a předsedou MNV Janem Šajnerem.
/bez redakčního zásahu/

Co se psalo před 100lety?
Stravování služek
Jednou z hlavních příčin nespokojenosti služek před válkou byla strava. To vedlo v mnohé domácnosti k zavedení stravy
pro služky bez večeří.
Tento program v domácnosti by se nyní po válce neměl nikde zavádět. Jest to nepraktické a paní při tom vždy špatně
pochodí. Zvýšený plat láká dívky, činí druhé nespokojenými. Dívka berouc peníze na večeři málo kdy si ji koupí. Buď nechá
si něco od oběda neb mezi dnem předstírá větší hlad, aby jí chléb nebo něco jiného zbylo a tak paní jí dává peníze i
potraviny. A když si večeři opravdu jde shánět, musí za tím účelem z domu si ji koupit v době, kdy je jí právě nutně
zapotřebí. Ano, když nejsou zaměstnavatelé večer doma, pak se to ovšem může uspořádat, ale za poměrů obyčejných se
to nedoporučuje a také neosvědčuje. Z takových domácností vychází nejvíce stesků na mlsnost a nespolehlivost služek.
Zamkne-li se spíž, je to projev nedůvěry k osobě, která s námi pod jednou střechou bydlí a která má přístup k cennějším
předmětům než je chléb, nezamkne-li se, jest paní přesvědčena, že dívka nasytí se doma a peníz za večeři si uschová.
Jinde zase naříkají paní, že dobře a dostatečně vaří, ale služky že přece nejsou spokojeny. I zde vězí často chyba v pouhém
rozvrhu práce a v čase.
V mnohých rodinách obědvá služka až po obědě pánů. V takových místech nemohou být dívky na dlouho spokojeny, neboť
ani nejskromnější nesnese trvale jísti potravu studenou a zbytky. Kdyby toho sebe více bylo, nechutná to prochladlé.
Strava nemusí být nádherná, ale musí býti včas. Jest povinností paní, aby daly služkám stravu také teplou a dopřály jí času,
aby ji v klidu, bez odvolávání mohly snísti. Jest přece jedno, dá-li paní na talíř hned pro služku, kdy chystá na mísu pro
rodinný stůl, nebo odnese-li se vše do pokoje a teprve po rozdání členům, až co zbyde, se dá dívce. Při prvním způsobu
jest výhoda, že dívka dostane pokrm teplý, čerstvý a že ho může pohodlně snísti v době, kdy i páni obědvají. Kde jest
pravidlem způsob druhý, tam si dívky ovšem stěžují a odcházejí a paní se diví, jak je možno, aby při hojné a dobré stravě
nebyly spokojeny.
Jest pravdou, že právě dívky z rodin nejchudších, kde se nic lepšího nevařilo, činí největší nároky na stravu. To jsou dívky,
které jdou jen za požitkem a s těmi je nejlépe co nejdříve se rozejít. Ale jsou dívky, které nejedí ani výbornou stravu, na
příklad zajíce, zvěřinu, ryby atd. Jiné nesnesou jídel mléčných. Není-li v tom patrná schválnost, nezbyde nic jiného, než
uvařit pro ni něco, co jí. I v tomto případě má rozumná paní ohled na služebnou.
Mnoho případů neshod mezi paní a služkou vyvolává okolnost, že paní, vaří-li něco vzácného, služce nedá, což svádí tuto
buď ke zjevné vzpouře, nebo tajnému mlsání a to zase nevýslovně dráždí každou paní. I tomu lze předejíti, dá-li paní služce
také ochutnati. Tím ulomí se hrot nespokojenosti a předejde mlsání. V mé domácnosti dostane služka zásadně ode všeho.
Kdyby to byla jen jediná růžička ranného karfiolu, 2 – 3 chřesty, kousek cukrovinky odkudsi poslané, nechce to, brání se,
abych ji z toho dávala, ale musí si to vzít. Pak dostane od prvního ovoce i od svátkových nákypů, a vždy se to dobře
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osvědčilo. Jsou to mladé dívky, jako děti, všeho chtivé a co paní shledává samosrozumitelným u dětí, nesmí odsuzovat u
služky, poznají-li, že paní na ně nezapomíná, že jich nepřehlíží, nýbrž na ně i s málem pamatuje, spokojí se i tehdy, kdy se
na ně nedostane a vůbec stávají se skromnějšími a srdečnějšími.
Jediné, co se dívkám zásadně dávat nemá, jsou lihoviny, totiž pivo. Jako děti jej nedostanou, tak nepatří mladé služce.
Nepotřebují je. Stravy ať jest dost, ať je teplá a včas, ale pivo je zbytečné i kdyby sebe lacinější bylo. Pivo nedodá děvčeti
ani výživy, ani síly, proto dávání piva nebo peněz na ně je nemístno.
Zahrada v červnu
V zahradě zeleninové pozůstává všechna práce jen v zalévání, hnojení, okopávání a pletí.
Zalévání jest práce velmi těžká a všechno na něm záleží. Žádný déšť nahraditi po zasazení sazenice řádné zalití. Pouze
důkladně zalitá se dobře zakoření a roste. Také satba musí býti neustále vlhká a jedno jediné zaschnutí má v zápětí škodu
větší, než se myslí. Zalévat se musí vodou odstálou, odraženou, nikoliv ze studené studně naváženou. Proto musí i
v sebemenší zahrádce stát sud, do něhož se voda nanosí nebo žlábkem nechá natéci a teprve druhého dne se z něho voda
na zalévání béře.
Hnojit se musí pouze hnojem tekutým. Může to být hnojůvka nebo hnojivo umělé, rozředěné. Musí být řídké, rozkvašené,
a musí se dáti každého týdne. To platí ovšem o zahradách výdělečných, odborných, kde pěstuje se zelenina a ovoce na
výdělek, aby jí bylo hodně a krásné, ale i hospodyně může míti hodně krásné zeleniny i ovoce, proto i ona má své malé
zahrádce věnovat péči co největší. Vedle konve nesmí zaháleti rýč a motyka. Nejlepší zalévání není nic platné, kdyby se
půda nekypřila, aby jí mohly proniknouti slunce, teplo a vzduch. Kdyby se půda nekypřila, zůstala by prsť tvrdá a studená
a kořeny bylin by ochuravěly. Obracením a kypřením půdy se ale vzrůst jejich podporuje a zároveň se záhony čistí od
plevele.
Na stinných záhonech seje se řípa, řetkev a řetkev černá, na záhonech již prázdných se rychle vysazuje zelí všeho druhu,
salát, celer, brukev, pór. Vedle toho užije se záhonu po chřestu k sázení hrachu a fazolí. To roste a daří se ještě po Janu
Křtiteli. Jahody se rozkládají a pro podzimní satbu nechávají se jednotlivé mladé sazenice. Pronásledování hmyzu a
housenek nepřestává, neboť bělásek a krtonožka, která řádí pod zemí, působí mnoho škody.
V zahradě ovocné jest také práce. Jahody zrají, jakož i ranné třešně a maliny. Angrešt a rybíz se zapalují a hmyz činí škody
a musí se hubit. Dobře se osvědčuje, když se pod stromy prostře něco a stromem se krátce ale silně zatřese. Brouci
spadnou, seberou se z prostěradla a zničí vsypáním do horké vody. Také stromy ovocné se musí zalévat a hnojit, rovněž
keře ovocné, angrešt, rybíz, maliny. Zalévání i hnojení se velmi dobře vyplácí, stromy i keře vděčí pěstiteli velkou úrodou
ovoce pěkného a zdravého, proto trvanlivého.
Recept na červen -Tvarohové jídlo
Uvaří se menší brambory ne zcela do měkka, oloupají a pokrájí na koláčky. Kuthan se vymaže máslem a pokladou se
brambory dvakráte na sebe, aby úplně kryly dno. Nyní se dá na malík vysoko tvarohu osoleného, rozmíchaného mlékem
s přidáním kopru neb pažitky. Zase brambory a zase tvaroh, navrch brambory. Skropí se omastkem a dá se na čtvrt hodiny
do horké trouby vypéci. Jest to chutné a výživné, kdo rád, přidá do tvarohu trochu papriky.
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919
__________________________________________________________________________________________________

PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana .
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.
Prodej: 20. června 2019
Čistá - hostinec U Šimků – 14.45 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod, tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 8, ze dne 25. dubna 2019
Návrh usnesení č. 90/19 : ZO schvaluje navržený program jednání 8. zasedání ZO.
Pro - 8
Proti – 0
Zdržel se - 1 p. Vopata,
USNESENÍ č. 90/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 91/19 : ZO schvaluje prodej domu čp. 294 v obci Čistá včetně pozemků parc.č. 825 a parc.č. 826
v k.ú. Čistá u Rakovníka p. H. za částku 1,665.000,- Kč.
Pro - 9
Proti – 0
Zdržel se - 0,
USNESENÍ č. 91/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 92/19: ZO předběžně souhlasí s odkupem lesních pozemků parc.č. 2568, 2385 a 2604 v k.ú. Čistá u
Rakovníka o rozloze 6900 m2 za částku 100.000,- Kč.
Pro - 9
Proti – 0
Zdržel se - 0,
USNESENÍ č. 92/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 93/19: ZO nesouhlasí s odkupem podílu 24/192 pozemku parc.č. 1929 v k.ú. Čistá u Rakovníka,
který obci nabízí k prodeji p. M.
Pro - 9
Proti – 0
Zdržel se - 0,
USNESENÍ č. 93/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 94/19: ZO nesouhlasí s připojením kanalizace odvádějící vyčištěnou vodu z domovní čistírny v obci
Kůzová čp. 7 přímo do rybníka. ZO souhlasí pouze s připojením kanalizace z domovní čistírny do volného vyústění do
potoka.
Pro - 9
Proti – 0
Zdržel se - 0,
USNESENÍ č. 94/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 95/19: ZO schvaluje finanční podporu pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč.
Pro - 10
Proti – 0
Zdržel se - 0,
USNESENÍ č. 95/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 96/19: ZO souhlasí s návrhem varianty č. 1 - úpravy cesty bez schodů.
Pro - 8
Proti – 0
Zdržel se - 2 p. Vopata, Mgr. Razýmová,
USNESENÍ č. 96/19 BYLO SCHVÁLENO.

PLAKÁTY

KULTURNÍ PŘEHLED
ČERVEN
Čistá
9. 6. recitál Jake Winger, 19:00 Klub Čistá Radost
15. 6. koncert Gigi gang a Sladký konec, 19:30 Klub Čistá
Radost
15. 6. Cihlák, 16:00 Cihelna Čistá
17. 6. Výstava žáků ZŠ, 15:00h Základní škola
21. 6. V3S, Echt, 21:00h Cihelna Čistá
22. 6. Rybářské závody, 7:00h Závlaha 3
28. 6. Jarní víceboj nebo Všechno jezdí, co kola má?, 17:00h
fotbalové hřiště
29. 6. Den pro teenagery, 18:00 Realita, Gapa revival, Klub
Čistá Radost

Okolí
8. 6. Kožlanský jarmark, 13:00h Kožlany
21. 6. – 22.6. Kralovické slavnosti, Kralovice
21. 6. – 22. 6. Noční prohlídky s DS TYL, Mariánská Týnice

ČERVENEC
Čistá
12. 7. La banda, 19:30 Klub Čistá Radost
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Muzeum a galerie severního Plzeňska v
Mariánské Týnici
VÝSTAVY
JAROMÍR VALTA: NAD LESKY JEZERA
30. 4. – 16. 6. 2019 – v kost. Zvěst. Panně Marii
45 LET HIST. TURIST. ZÁVODŮ NA KRALOVICKU
28. 5. – 23. 6. 2019 – v refektáři muzea
OTA JANEČEK: PÍSEŇ O ŽIVOTĚ
25. 6. – 8. 9. 2019 – v refektáři muzea
JAROSLAV ŠINDELÁŘ: CESTY / obrazy a plastiky
25. 6. – 29. 9. 2019 / v kostele
PŘEDNÁŠKY
BAROKNÍ ŠLECHTA ZÁPADNÍCH ČECH V ROLI
MECENÁŠŮ A OBJEDNAVATELŮ UMĚLECKÝCH
DĚL
12. 6. 2019 - od 16 hodin v přednáškovém sále
Státního okresního archivu Plzeň-sever, se
sídlem v Plasích (Stará cesta 558)
IKONOGRAFIE PANNY MARIE IMMACULATY
V UMĚNÍ BAROKA
26. 6. 2019 - od 16 hodin v přednáškovém sále
Státního okresního archivu Plzeň-sever, se
sídlem v Plasích (Stará cesta 558)
AKCE
BAROKNÍ PODVEČER V MARIÁNSKÉ TÝNICI
Barokní festival s koncertem a ohňostrojem
7. 6. 2019 – od 18 hodin
NOC V MUZEU
21. – 22. 6. 2019
STÁLÉ EXPOZICE MUZEA:
HISTORIE MARIÁNSKÉ TÝNICE A MARIÁNSKÝ
KULT:
Mariánské poutní místo, cisterciácký řád, sochy,
obrazy.
KULTURA A VZDĚLANOST SEVERNÍHO
PLZEŇSKA
NÁRODOPISNÁ EXPOZICE:
Lidové zvyky, náves s kaplí a včelařství, interiér
venkovského domu – komora a selská jizba,
stodola a zemědělské nářadí. Slévárna litiny a
výrobky plaské železárny z 19. století a
venkovská kovárna.
ŽIVOT VE MĚSTĚ:
Obchod a řemeslnické dílny, kuchyně 30. – 40.
let 20. století, dobový hostinec.
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE:
AMBIT:
Fresková výzdoba F. J. Luxe a barokní zahrada
Otevírací doba:
V červnu je muzeum otevřeno denně mimo
pondělí od 9 – 18 hodin.
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1. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
1. O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
3. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.
5. Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.
6. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.
8. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda namokne
každá brázda. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.
Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.
Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
8. Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
8. Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
11. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
11. O svatém Barnabáši bouřky často straší.
11. Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.
12. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
13. Na svatého Antonína broušení kos započíná.
15. Déšť na Víta - špatná budou žita.
15. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
15. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
15. Svatý Vít dává trávě pít.
19. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
19. Prší.li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé
počasí ukáže.
19. Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů
odvézt chceš, do Jana si pospěš.
21. Na svatého Aloise, poseč louku neboj se
23. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
24. Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
24. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.
24. Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
24. Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
24. Do Jana Křtitele nechval ječmene.
24. Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude
pěkně ještě.
24. Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
24. Panuje.li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno
denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu.
24. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.
26. Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)
27. Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
27. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
27. Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.
29. O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
29. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně
hub.
29. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
29. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
29. Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí.
www.pranostiky.cz

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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