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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- Dotační program
- Odečty vodoměrů
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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- Přehled akcí
- Zlatý Ámos
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SPOLKOVÉ ZPRÁVY
- TJ Čistá
- SDH Čistá

Cirkus Sarasány opět nezklamal
Kdo šel v sobotu ráno kolem hasičské zbrojnice, tak si nemohl
nevšimnout, že vrcholí přípravy na náš tradiční masopust. Tak jako každý rok, tak i
letos jsme se s hasiči na masopust připravovali již od ledna. Je třeba vše do detailů
naplánovat. Musí se zkontrolovat masky, pokud je třeba něco zašít, přišít knoflík
atd., objednat občerstvení, zajistit autobus, povozy, kapelu a mnoho dalších věcí,
aby vše klaplo, tak jak má. Příprava na masopust je jedna věc, sice důležitá, ale
nejdůležitější je, aby přišlo co nejvíce lidí se převléct do masek nebo rovnou
v maskách ze svých domovů a co nejvíce lidí do průvodu. A letos se to opět
podařilo, masek byl rekordní počet a i návštěvníku bylo hodně ……. Velkým
překvapením byl povoz tažený koňmi, na kterém se vezl principál cirkusu Sarasány
se svojí madam. Zavítal k nám také televizní štáb P-RD-EL, který po celou dobu
průvodu natáčel rozhovory do večerních zpráv jak s maskami, tak s návštěvníky.
Asi nejvíce paní reportérku Zorku rozhodil rozhovor s „němou“ starostkou. Dále
naší obec a všechny účastníky průvodu od všech virů a bakterií vydezinfikovala
skupina trpaslíků. Velkou posilou v maskách nám opět byli naši přátelé a hasiči
z Čisté u Litomyšle, odkud přijel poprvé nový starosta obce Petr Dřínovský, který
ani na chvilku nezaváhal a v masce lva se vyřádil v průvodu. Myslím si, že jsme se
všichni dobře bavili, máme na co vzpomínat a už teď se těším na příští rok, čím
nás zase všichni překvapí.
Jsem velice ráda,
že sbor dobrovolných
hasičů
pokračuje
v pořádání masopustu a
že se zapojuje hodně
dalších
dobrovolníků.
Chtěla bych tímto za
sebe, za obec a za sbor
dobrovolných
hasičů
poděkovat všem, kteří se
aktivně zapojili do příprav
a
celého
průběhu
masopustu. Všem, kteří již od rána v maskách jeli zvát po okolních obcích a poté
ještě zvládli průvod i večerní taneční zábavu. Samozřejmě poděkování patří i za
zapůjčení autobusu na ranní zvaní po okolních obcích a dále všem, kteří se
zúčastnili odpoledního průvodu v maskách i bez masek a samozřejmě hudebnímu
doprovodu jak ráno, odpoledne a večer …… jste všichni fakt úžasní, bez Vás by se
masopust nemohl konat!
Blanka Čebišová, starostka obce
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Dotační programy obce Čistá na rok 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Zastupitelstvo obce Čistá schválilo na svém zasedání
dne 23. ledna 2019 Dotační programy obce Čistá na
rok 2020 s celkovou alokovanou částkou 300 000,- Kč. Stejně jako v předchozích letech si mohou místní spolky, sdružení,
právnické a fyzické osoby podat žádost o dotaci na běžnou činnost a další různé akce podle typu a vypsaných dotačních
programů, kterých je celkem 6. Jsou to:
Dotační program č. 1 – Běžná činnost spolků
Alokace 125 000,-Kč, maximální výše dotace 30 000,- Kč/ maximální míra podpory 80%
Dotační program č. 2 - Kulturní a kulturně společenské akce
Alokace 50 000,-Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%
Dotační program č. 3 - Sport a sportovně společenské akce
Alokace 45 000,-Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%
Dotační program č. 4 - Vzdělávání a volný čas dětí a mládeže
Alokace 60 000,-Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%
Dále zůstává v podmínkách, že nepřesáhne-li požadovaná či přiznaná dotace v jednotlivých případech částku 3 000,Kč, potom maximální podpory činí 100%.
Dotační program č. 5 - Sociální služby a činnosti v sociální oblasti
Alokace 10 000,-Kč, maximální výše dotace 10 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%
Dotační program č. 6 - Životní prostředí
Alokace 10 000,-Kč, maximální výše dotace 10 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%.
Žádosti o dotace lze podávat od 25. února do 15. března 2020, a to pouze na předepsaném formuláři, který lze stáhnout
z webových stránek obce (www.cista.cz) nebo ho si ho vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.
Rozhodnutí o přidělení dotací – nejpozději do 31. května 2020 – dle termínů ZO, může být rozhodnuto dříve.
Veškeré informace o Dotačních programech obce Čistá naleznete na webových stránkách obce (www.cista.cz)včetně
všech formulářů. Bližší informace Vám rádi poskytneme v kanceláři OÚ.
Blanka Čebišová, starostka obce

__________________________________________________________________________________________
Odečty vodoměrů již k datu 30. 4. 2020 - změna DPH u vodného a stočného
Snížení daně z přidané hodnoty u poplatků za vodné a stočné bylo posunuto až od 1. 5. 2020. Vzhledem k této změně,
budou odečty vodoměrů prováděny osobou pověřenou obecním úřadem již v měsíci dubnu 2020.
Žádáme proto občany (především chataře a chalupáře) o součinnost, a to o provedení odečtu Vašeho vodoměru a
nahlášení jeho stavu nejpozději do 17. 4. 2020, aby mohl být proveden výpočet vodného a stočného za uplynulé období
nejpozději do konce dubna 2020.
STAV VODOMĚRU nahlaste na tel.č. 313 549 454 nebo osobně v kanceláři obecního úřadu pí. Valigurčinové. Pokud
nebude stav vodoměru nahlášen v uvedeném termínu (nejpozději do 17. 4. 2020), bude Vaše spotřeba stanovena
odhadem, s přihlédnutím k poslednímu nahlášenému stavu vodoměru a spotřebě za poslední odečtové období
1.7.2018-30.6.2019.
Vzhledem ke změnám, žádáme občany, aby úhradu vodného a stočného prováděli až po obdržení faktury nebo
složenky !!!
Za spolupráci děkujeme.
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Obecní úřad pořádá zájezd do divadla
V pátek 20. 3. 2020 do Divadla U Hasičů na představení „Instalace“.
Satirická komedie z prostředí galerie moderního umění, která se baví nad autorstvím jednoho
obrazu. Kdo je jeho skutečným autorem? A co se stane, když se obrátíte na právníka?
Hrají: Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová, Zdeněk Hruška, Ernesto Čekan, Tomáš Racek,
Tomáš Brychta, Daniel Čekan
Bližší informace se dozvíte na plakátech. Přihlášky u pí. Valigurčinové, 313 549 454.
Vstupenky se hradí hned.

Poplatek za odpad
Upozorňujeme trvale žijící občany Čisté a přilehlých obcí, že splatnost poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok
2020 končila 29. 2. 2020.
Poplatek, ve výši 700,- Kč/os. nebo rekreační objekt, je možné uhradit nejen hotově v pokladně obecního úřadu u pí.
Valigurčinové, ale také převodem na účet číslo 542373389/0800, var. symbol – začátek vašeho rodného čísla, vždy
s koncovkou 1340. Do poznámky uveďte číslo objektu, kterého se úhrada týká.
V případě platby převodem je potřeba si následně na obecním úřadě vyzvednout známku na odpadní nádobu, pokud
nejste majitelé rekreačního objektu a nevyužíváte společný kontejner.

Promítání fotek z Masopustu 2020
Vážení přátelé, pro některé z Vás je masopust velice náročný, neboť vydržet ranní cestu po okolních obcích a
ještě projít celou obec v průvodu v masce je opravdu těžké. A někdo se bohužel masopustu zase nemohl
zúčastnit, rozhodla jsem se proto, že se společně podíváme na pár fotografií z masopustního průvodu.
Promítání proběhne v pátek 6. března 2020 od 20.00 hodin v restauraci U Šimků. Všichni jste srdečně zváni.
Blanka Čebišová, starostka obce
__________________________________________________________________________________________
Přinášíme novou rubriku, kde Vám přineseme rozhovor s Vaším
sousedem.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Tentokrát jsme oslovili hned dva naše sousedy a to předsedu Svazu
rybářů Pavla Peška a hospodáře Tomáše Razýma.
Tento rok mají čistečtí rybáři výročí. Co se slaví?
Pavel: Letos slavíme sedmdesát let od vzniku organizace.
A jak dlouho Pavle jsi předsedou spolku?
Tak to budu trochu laborovat (přemýšlí) – bude to zhruba deset let. Ve výboru jsem hrozně dlouho,
někdy od roku 2004.
Kolik má svaz v Čisté členů?
Pavel: Je to kolem 70.
Jak jste se vlastně k rybaření dostali? Co bylo podnětem, že jste začli chytat ryby?
Pavel: Jako každé malé dítě. Žil jsme na Hedecku a okolo sebe jsem měl potok a rybník, les. Co člověk může začít dělat?
Běhat po potoce za rybama, chodit chytat ryby na rybník a takové to pytlačení. Po škole jsme byli v přírodě – fotbal a
ryby. Od těch dvanácti jsem se začal zapojovat do svazu, vyřídil si povolenky.
Tomáš: Já to mám podobné. Jako malí kluci jsme chodili po potokách s těma malýma proutkama, s pytlačkou. Třeba na
čudly. Se školní docházkou jsme si mohli udělat rybářský lístek, tak jsem ani nepřemýšlel, že by to mohlo být jinak. A šel
[3]
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jsem do rybářského kroužku, kterým jsem proplouval celou základku. Pak jsem chtěl chytat na řece, tak jsem se dal
k rakovnickým, lákalo mě něco víc, než jen rybník. A co mě k tomu vedlo? Taky moje láska k přírodě.
Co máte jako největší úlovek?
Pavel: Moje největší úlovky jsou zážitky od rybníka a z výlovů. Úlovky ryb moc nehodnotím. Mám hezké ryby chycené.
Kapry přes 80 cm, amury kolem metru, lín přes půl metru. Ale nejlepší úlovky, nejlepší zážitky jsou s lidmi.
Tomáš: To je strašně těžké říct. Každá ryba je jiná a v něčem specifická. Mně udělá třeba větší radost okoun přes 40 cm,
než třeba 70cm kapr. Na co vzpomínám, když jsme s kamarádem ulovili na Orlíku 92cm štiku a ještě to bylo o to hezčí, že
jsme to prožili spolu – není to jen o tom lovu jako takovém, ale jaký máš den. Rád vzpomínám na to, když jsme na
Berounce chytali parmy, ty už docela mizí.
Jak to vypadá s podchycením mladé generace? Mají děti zájem zvednout se od počítačů a jít na ryby?
Pavel: Náš kroužek je velice silný a to i díky Tomášovi, nebo Danovi a Lucce Váhalovým, jsme propojeni s myslivci z
Javorny a dětí chodí docela dost. Závidí nám to celý okres.
Tomáš: Myslím, že děti zájem mají. Někdy to člověk vidí trochu pesimisticky. Ale děti jsou stejné, jako jsme byli my. Taky
jsme dělali klukoviny, dělali jsme si občas věci po svém. Ale jsou tam potenciální děti, které až odrostou, mohli by se
tomu věnovat.
Máte nějaký rybářský sen? Třeba něco ulovit nebo dokázat?
Pavel: Můj rybářský sen je, aby se nám povedl vybudovat ještě jeden rybník.
Tomáš: Nad tím jsem takhle nepřemýšlel. Ale možná co se týče organizace, tak něco tady vybudovat, co se dá předat
těm generacím po nás. Aby to bylo vidět, že jsme tu organizaci jen neudržovali, ale aby i po nás zůstalo něco, co oni
budou třeba používat.
__________________________________________________________________________________________________

POZVÁNKY
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ZŠ A MŠ ČISTÁ

Přehled plánovaných akcí na měsíc BŘEZEN
9.3.

Preventivní program ETICKÉ DÍLNY
téma: „Komenský 2020“ pro 6. a 7. ročník

10.3.

Preventivní program ETICKÉ DÍLNY
téma: „Komenský 2020“ pro 3., 4., 5., 8., 9. ročník

10.3.
20.3.

VLAJKA PRO TIBET, projekt pro II. stupeň
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ZMODERNIZOVANÝCH UČEBEN
NOC S ANDERSENEM, projekt pro 1.,2.,3.,5. ročník
VELIKONOČNÍ POHÁDKA, divadelní představení v MŠ

27.3.
2.4.

Podrobné informace najdete na: www.zsmscista.cz
Facebook: ZŠ a MŠ Čistá

Marie Kruntová

PODĚKOVÁNÍ
Vážení rodiče, absolventi, přátelé školy,
dne 24. 01. 2020 se uskutečnil již další ročník plesu SRPDŠ. Dovolujeme si Vám touto cestou upřímně
poděkovat za Vaši účast na plese a vytvoření příjemné atmosféry celého večera.
Zvlášť si dovolujeme poděkovat za štědrost a velkorysost sponzorům věcných darů i finančních příspěvků.
Celkový výtěžek plesu činí 33.858 Kč a bude opět věnován na školní činnosti našim dětem a žákům do ZŠ a MŠ
Čistá.
Nemalé poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se aktivně zapojili do přípravy a realizace plesu. Bez jejich
pomoci a podpory obce by se tato akce nemohla uskutečnit.
Marie Kruntová, ředitelka školy

_______________________________________________________________________________________________________
Zlatá Ámoska?
Poslední letošní regionální kolo ankety Zlatý Ámos se
uskutečnilo 26. února 2020 v prostorách Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. V krásných
prostorách probíhalo regionální kolo Ústeckého kraje a
kraje Vysočina. Tohoto
datumově
posledního
regionálního kola jsem se
zúčastnila i já s žákyněmi,
které mě na toto krásné
ocenění
navrhly.
Středočeského Ámose,
který proběhl 29. 1., jsem se bohužel zúčastnit nemohla, jelikož jsem byla
s žáky na lyžařském výcviku v Železné Rudě.
V úvodu nás přivítal školní ombudsman, pan Slávek Hrzal, který řekl, že si váží
všech pedagogů, kteří žákům nejen předávají své vědomosti a zkušenosti, ale
dávají jim i něco navíc – něco ze sebe samých. Poté postupně učitelé se svými
žáky odcházeli na obhajoby. Žáci pak měli za úkol svého pedagoga popsat,
charakterizovat a pokusit se ho tím poslat do finálového kola Zlatý Ámos
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2020. A tak bych chtěla velmi poděkovat Romče Stárkové, Rozálce Musilové a Emě Novotné za krásná slova,
která při mojí obhajobě zazněla. Děti ocenily hlavně smysl pro humor, spravedlnost, náročnost, umění naučit a
udržet kázeň. Celý den jsme si náramně užily. Prohlédly jsme si budovu Parlamentu, prožily slavnostní
okamžiky předávání diplomů učitelkám a učitelům, prošly se po Karlově mostě, navštívily muzeum iluzí a
chvilku poseděly u dobrého jídla a zmrzliny. Ještě jednou velmi děkuji za nominaci a podporu všech dětí a
kolegů a získaný pocit užitečnosti.
A co víc - jak jsem se právě dnes 2. 3. 2020 dozvěděla, postoupila jsem i do semifinále, které se koná 11.3.
Kateřina Lauberová
__________________________________________________________________________________________

SPOLKOVÉ ZPRÁVY
Čistá má přeborníka okresu
Dne 4. ledna 2020 se v Lánech konal Okresní přebor mládeže. V kategorii dvouhra
nejmladší ho žactva byl z 9 účastníků nejúspěšnější Denis Bedenk. Ve čtyřhře přidal
ještě druhé místo ve dvojici se Štěpánem Amlerem z Janova.
Další úspěšný výsledek si připsal 25. ledna 2020 na zimním turnaji v Praze Ďáblicích,
kde obsadil stříbrnou pozici jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře.
Václav Bezstarosti – oddíl stolního tenisu

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
Dovolte mě, abych Vás seznámil s činností výjezdové jednotky za rok 2019. Předem bych velice rád poděkoval všem
členům výjezdové jednotky za odvedenou práci v roce 2019 jak na poli zásahovém, tak i při údržbě techniky a na poli
kulturních akcí v obci. Zároveň bych velice rád poděkoval vedení obce v čele s naší starostkou paní Blankou
Čebišovou a samozřejmě i zastupitelstvu obce.
Začátek roku 2019 se jednotka zaměřila na pravidelná měsíční školení a na úkoly zadané na tento rok. Mezi
hlavní úkoly patřilo dotažení dotačního titulu na pořízení nového dopravního automobilu. Jak již jistě víte, nakonec
výběrové řízení vyhrála firma Auto Trutnov s vozidlem Ford Transit. Než samozřejmě došlo k předání vozidla,
proběhlo několik připomínkových řízení a kontrolní návštěva přímo ve firmě. Nakonec se doufám podařilo vše
dotáhnout do konce a část jednotky spolu se starostkou si 16. 8. odjela vozidlo převzít. Jednotka byla při převzetí
poučena o provozu vozidla. Jak již jsem řekl, jedná se o devítimístné vozidlo Ford Transit v provedení L3H2
s přívěsem na hašení. Nad rámec technických podmínek došlo k mírnému dovybavení tohoto vozidla. A to regálem
pro uložení zásahového vybavení a úložnými šuplíky pod sedadly. Jednotka nyní disponuje novou technikou, čímž se
výrazně zvýšila akceschopnost jednotky.
Školení a výcviky se prováděly pravidelně každý měsíc dle plánu odborné přípravy na rok 2019. Bohužel co se
nepodařilo, tak to bylo neprovedení žádného prověřovacího nebo taktického cvičení v roce 2019. To se samozřejmě
projevuje menší vycvičeností a nejistotou při reálných zásazích. Týká se to hlavně zásahů v uzavřených prostorech.
Co se daří je dodržování pravidelných výcviků nositelů dýchací techniky. Zde je potřeba zreálnit výcvik možným
zásahům. K tomu bude i sloužit zadýmovací agregát zakoupený v roce 2018. Proto hlavní cíl v odborné přípravě bude
zaměřen na tento výcvik a provedení jednoho cvičení během čtvrtletí. Dále opětovně rozjet spolupráci se ZŠ a MŠ
jak v preventivní činnosti, tak i v provádění cvičení. Rovněž bude potřeba navázat užší spolupráci s vedením
[6]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
pečovatelského domu Domino v Zavidově. Dle poplachového plánu je jednotka předurčena k zásahu v tomto
objektu a při prověřovacím cvičení bylo dojezdovými časy zjištěno, že naše jednotka se na místo dostaví jako první.
Po nedávném požáru v obdobném zařízení ve Vejprtech došlo při požáru k úmrtí 8 chovanců tohoto zařízení. Takže
si dovedete představit, co by nás tam čekalo. Lépe je na to být připraven.
V oblasti technického, materiálního vybavení a údržby techniky se dařilo zadané úkoly plnit. Ve vozovém
vybavení se nám plně osvědčila a osvědčuje nová cisterna CAS - 30 T - 815/7. Toto vozidlo je pravidelně servisováno
dle záručních podmínek. Naposledy 12. 6. 2019 kdy proběhl poslední záruční servis v THT Polička. Takže vidíte, jak
ten čas běží, už to jsou tři roky, co nám Tatra slouží. Jednotka se nadále snaží udržovat i naší starou CAS RTHP, která
se bohužel musí parkovat venku a přes zimu je mimo výjezd. Znovu se potvrzuje, že je v naší obci potřeba dvou
cisteren. Jelikož dojezdové časy HZS a okolních jednotek SDH jsou na stropu povolené zákonem. Mnohokrát se naší
jednotce podařilo díky dvou CAS provést lokalizaci požáru před příjezdem dalších jednotek. A to je při přetrvávajícím
suchu v posledních letech velice důležité. Díky pořízení nového DA je i dojezd tohoto vozidla rychlejší a komfortnější.
Vozidlo je primárně určeno k dopravě zasahujících hasičů. Ale díky doplněnému vybavení a hasícímu přívěsu, může
vozidlo být nasazeno k vytvoření čerpacího místa, odstranění stromů, úniku nebezpečných látek a pro práci ve
výškách. Samozřejmě vozidlo CAS – 25 RTHP se již udržuje s maximálním nasazením členů jednotky. Je reálná
možnost sehnat starší CAS od HZS převodem, ale zase to naše kam jí dáme.
Co se týče pořízení drobného vybavení a obměna zásahového oblečení, bylo zakoupeno z rozpočtu jednotky na 2019
pěnotvorné zařízení na přetlakový ventilátor. Ten se i využil při pěnovém koberci na dětském dnu v Cihelně. Dále
zásahový oděv, 2 páry zásahové obuvi a kombinovaná proudnice. Do vozidla DA byla zakoupena skládací nosítka,
zastavovací terče, 2 ks ručních RDST (nyní jednotka disponuje 8 ks ručních radiostanic), palice a teleskopický žebřík.
Rovněž je vozidlo vybaveno ochrannými prostředky na likvidaci obtížného hmyzu. Ochranný oblek darovala
starostka obce. Do obou vozidel se nakoupily vozidlové kamery pro záznam provozu. Co nám bohužel chybí do
výbavy je termokamera, která by se mohla nakoupit v roce 2020 a vyváděcí prostředky. Členové jednotky se snaží
shánět sponzorské dary na nákup vybavení, které je drahé a z rozpočtu obce kolikrát nedostupné. Naposledy byl
sehnán finanční dar na nákup dovybavení lezeckého materiálu od pana Rudy Paula. Ten sám dar okomentoval tím,
že je rád když ví, že je tady fungující jednotka vybavena moderním vybavením. Tím mu samozřejmě moc děkujeme.
Jednotka se nadále snaží udržovat a dále zvelebovat nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Moc si vážíme
prostředí, kterým jednotka disponuje za velké pomoci vedení obce. Ale bohužel jak jsem již zmínil, trápí nás malá
parkovací kapacita. Vozidlo RTHP se musí parkovat u Jednoty, kam se i postavila plechová garáž pro hasící přívěs.
Samozřejmě to nese stížnosti od řidičů zásobování na malý manévrovací prostor. Nehladě na to, že v CAS nemůže
být drahé vybavení. Jelikož nemáme parkovací kapacitu, nemůžeme ani zažádat o převod novější CAS. Dále co
jednotka postrádá, tak je zařízení na sušení hadic. Jednotka doposud nemá kam dát sušit hadice. Nadále se dávají na
chodník před OÚ, což je neestetické, ale hlavně stále dochází k poškození těchto hadic přejetím. Hadice typu D se
tam dávat nemohou, jelikož by hrozila jejich ztráta. Cena hadice se pohybuje od 1500,- až 2500,- kč.
Co se týče spolupráce s obcí, tak si myslím, že je na dobré úrovni. Jednotka se snaží spolupracovat s obcí a spolky
obce. Ať je to již zalévání stromků, pomoc při kulturních akcí atd. V úzké spolupráci s vedením obce jsou připraveny
nové smluvní vztahy členů jednotky s obcí a nové pojištění členů výjezdové jednotky. Je zde patrné, že jak stát tak
potažmo obce kladou důraz na zkvalitnění činnosti JSDHO. Jsme rádi, že i vedení naší a občané jsou si vědomy
potřeby mít v obci kvalitní a funkční jednotku. Tímto bych nejdříve poděkoval všem členům výjezdové jednotky za
jejich činnost a zápal, které provádí na úkor svého pracovního a osobního života. Dále jejich partnerům, kteří je
podporují a trpí činnost pro JSDHO. S tím souvisí ještě jednou velké poděkování vedení obce v čele se starostkou
paní Blankou Čebišovou. A doufám, že nastolené vztahy budou přetrvávat a rozvíjet se k lepšímu.
Hlavním úkolem na rok 2020 je zkvalitnění odborné přípravy a dopracování administrativních dokumentů členů
jednotky.
A nyní bych přešel k menší statistice
 Zásahy
 V roce 2019 jednotka vyjela k 20 zásahům a to:
 18.1. - transport pacienta Andromeda V. Chmelištná
 22.2. - požár sazí v komínu Čistá č.p.210
 4.3. - požár trávy Břežany
 16.3. - ropná skvrna na komunikaci Čistá až V. Chmelištná
 21.3.- požár trávy Václavy
 31.3.- technická pomoc, čištění kanalizace v obci Čistá
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20.4.- požár lesa Břežany
21.4.- požár trávy V. Chmelištná
7.5.- požár komínu Čistá, p. Rusý
28.5.- planý poplach Domov Domino Zavidov
1.7.- požár lesa Senec
13.7.- dopravní nehoda železniční Příčina
24.7.- požár bioodpadu Holubák
30.7.- technická pomoc, čerpání vody ze sklepa na hřišti
30.7.- likvidace obtížného hmyzu Čistá
18.8.- padlý strom na vozovku směr Břežany
27.8.- požár pole směr Kožlany
27.8.- požár kombajnu a pole Drahouš
21.9.- požár trávy Šípy
29.11.- požár autodílny Čistá





Preventivně výchovná činnost

4.5.2019 - okrskové závody
2.6.2019 - dětský den Cihelna

Čistecký uzel
8. února ve školní tělocvičně proběhl již XII. ročník netradiční zimní soutěže pro MH okresu Rakovník. 154 závodníků plus
doprovod z 12ti SDH našeho okresu. 3 kategorie - přípravka do 6let, mladší do 11ti let a starší do15ti let.
Připraveny byly dvě dráhy. Jedna pro štafetu dvojic a trojic. V této dráze soutěžící, mladí hasiči, pracují s hadicí,
proudnicí a rozdělovačem nebo hydrantovým nástavcem. Celá disciplína vychází ze cvičebního řádu jednotek SDH.
Jedná se o co nejrychlejší provedení dopravního vedení, pohyb podle materiálu a u starších kategorií se pak hodnotí i
správné opětovné smotání hadice. Ti nejrychlejší mají časy kolem 40s.
Druhá dráha je opět shodná pro všechny kategorie. Nejmladší mají na konci dráhy umístěny věcné a technické hasičské
prostředky, ke kterým přiřazují grafické značky těchto prostředků. Pětičlenná hlídka vbíhá do dráhy štafetovým
způsobem a to i starší s mladšími. Na rozdíl od těch nejmenších "hasičat" ti větší vážou uzle na stojan pro CTIF a to lodní
uzel, plochou spojku, tesařský uzel, úvaz na proudnici a zkracovačku. Ti nejlepší tuto dráhu zvládají do minuty!
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
přípravka 1. Lužná A, 2. Lužná B, 3. Zbečno A
mladší 1. Lužná B, 2. Skryje, 3. Lužná A
starší 1. Lužná A, 2. Lužná B, 3. Nesuchyně
Pro naši soutěž je typické, že z Čisté odjíždějí družstva nejhůře na 4.tém místě. Jednoduše - všichni ti, co se neumístí na
bedně, dostávají diplom za čtvrté místo.
Mimo soutěž je pak přebor jednotlivců. Každý kolektiv může nominovat jednoho v kategorii mladších a starších, ti pak
vážou na čas všech pět uzlů. Ti nejlepší se pak stávají Mistrem uzlu pro daný rok.
Mistrem uzlu okresu Rakovník pro rok 2020
Kategorie mladších - Čečrdle Pavel ( Kolešovice )
Starších – Matušková Nela ( Lužná )
Chtěl bych na tomto místě poděkovat soutěžícím a hlavně jejich vedoucím za skvěle zvládnutou organizaci soutěžních
hlídek při samotné soutěži. Stísněný prostor a omezený pohyb po školní budově nedělal nikomu větší potíže a soutěž
měla spád. Dále pak děkuji za již tradiční asistenci na našich akcích členkám MO ČČK Čistá Zdeně Stárkové a Anně
Lexové. Velké díky patří generálnímu sponzorovi Mlýn Čistá s r. o., obci Čistá, MŠ a ZŠ Čistá - bez jejichž pomoci a
tolerance by tato jediná zimní soutěž pro Mladé Hasiče na okrese zanikla. Nesmím rovněž zapomenout na všechny členy
i nečleny SDH, kteří nám pomohli s přípravou, samotným průběhem soutěže i závěrečným úklidem.
Za pořadatele tj. SDH Čistá – Vlastimil Schuh
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FOTBAL ČISTÁ – rozlosování JARO 2020
Mužstvo dospělých
Datum a čas

Domácí

Hosté

NE 22.03.2020 14:00

TJ Čistá

Slavoj Chrášťany

SO 28.03.2020 13:30

FK Chmel Mutějovice

TJ Čistá

NE 05.04.2020 14:00

TJ Čistá

Sokol Kroučová

NE 12.04.2020 13:30

TJ Český lev Kolešovice

TJ Čistá

NE 19.04.2020 14:00

TJ Čistá

SK Mšecké Žehrovice

NE 26.04.2020 17:00

Sokol Sýkořice

TJ Čistá

NE 03.05.2020 14:00

TJ Čistá

SK Pavlíkov

NE 10.05.2020 14:00

TJ Čistá

TJ Roztoky A

SO 16.05.2020 13:30

Sokol Janov

TJ Čistá

NE 24.05.2020 14:00

TJ Čistá

SK Oráčov

NE 31.05.2020 13:30

TJ SOKOL Petrohrad

TJ Čistá

Mužstvo starší přípravky
Datum a čas

Domácí

Hosté

NE 05.04.2020 17:00

SKP Rakovník M

TJ Čistá

NE 12.04.2020 10:00

TJ Čistá

FK Hředle

ČT 16.04.2020 17:00

Tatran Rakovník

TJ Čistá

PA 24.04.2020 17:15

Sportovní klub Lány

TJ Čistá

PA 01.05.2020 10:00

TJ Čistá

SKP Rakovník S

NE 10.05.2020 10:00

TJ Čistá

SKP Rakovník M

SO 16.05.2020 10:00

FK Hředle

TJ Čistá

NE 24.05.2020 10:00

TJ Čistá

Tatran Rakovník

NE 31.05.2020 10:00

TJ Čistá

Sportovní klub Lány

NE 07.06.2020 17:30

SKP Rakovník S

TJ Čistá

_________________________________________________________________________________________________________________________

Valcha soukenická, později mlýn,
Čistá čp. 109.
Níže
pod
Obecním
mlýnem na potoce Javornici stála
Valcha, zařízení na výrobu třísla
k vydělávání kůží. V Čisté byl od
roku 1726 cech soukeníků a
jirchářů, ale dosud neměli žádné
valchy, ačkoliv dva koželuzi a
jirchář zpracovávali ročně 600
strychů třísla na vydělávání
jednoho tisíce kůží. Valcha sloužila
také soukeníkům k valchování
sukna.
Roku 1803 koupil Daniel
Böhm od obce pozemek u lávky
pod Horami a postavil zde valchu a
stoupu, neboli holandr, na dělání

třísla. Také se zde tlouklo sukno.
Valchu však sám nepostavil, ale po
dvou letech ji dokončil jeho syn
Josef. Valcha zde stojí až do roku
1840, kdy ji manželé Böhmovi
přestavěli na mlýn o jednom
složení.
Po osmi letech v roce 1848
prodávají manželé Böhmovi mlýn
s hospodářstvím
Františku
Valentovi z Libušína za 1235
zlatých. Ten se zavázal, platit obci
Čistá 50 zlatých a vrchnosti do
Chříče 200 zlatých poplatků. Roku
1852 prodává Valenta mlýn
Augustinovi a Marii Procházkovým
z Kamenných Žehrovic za 3520
zlatých. Ti však tuto usedlost drželi
[9]
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pouze dva roky a prodali ji Václavu
a Marii Šimečkovým za 4400
zlatých. Šimečkovi vydrželi na
Valše 20 let a roku 1874 prodávají
usedlost manželům Kebrlovým za
3200 zlatých, ale pro neplacení
dluhu byl prodej zrušen a mlýn byl
prodán Františkovi a Anně
Pátkovým za 3280 zlatých. Od té
doby se tam říkalo“ Pátkův mlýn
na Valše“.
Kolem roku 1894 Valcha
vyhořela a v roce 1895 ji Pátkovi
prodávají Alexandru Šajnerovi. Od
tohoto data se zde již nemlelo.
Valchu pak v dražbě kupuje
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Rakovnická záložna, od které ji
kupuje Antonín Kočka, který ji však
koncem 1. sv. války prodává
Františku
Šustrovi
z Plzně.
František Šustr a jeho příbuzní
vlastní Valchu do roku 1946.
Vystřídalo se zde několik nájemců:
Nohejl, Bičovský, Vitner, Böhm. Od
Františka Šustra z Plzně kupují
v roce 1946 Valchu manželé
Příplatovi. V přítomné době po
této usedlosti není ani památky.
Parní mlýn v Čisté.
Myšlenka založit rolnický
spolkový mlýn se ujala a výnosem
c.k. ministerstva vnitra ze dne 22.
října 1871 byly schváleny stanovy
podniku „Rolnický akciový parní
mlýn v Čisté“. Byly vydány akcie
po 100 zl.r.č. a pro stavbu mlýna
byla ihned zakoupena stará škola
v čp.125 a sokolovna. Když ale
povolaný odborník neschválil toto
místo pro nedostatek vody, bylo
toto místo vyměněno za místo
nejníže v obci položené, za
hospodářství při potoce a byly
zakoupeny chalupy čp.49 a 50.
Po
dosti
obtížném
umístění akcií v místě a okolí, byl

položen základ parního mlýna.
Dne 31. července 1871 se konala
slavnost položení
základního
kamene „Rolnického spolkového
parního mlýna“. Při této slavnosti
se sešlo velké množství lidí,
domácích, ale i z okolí. Zúčastnili
se též horníci z Příčiny ve
stejnokrojích se svým hudebním
sborem a rakovnický spolek Sokol.
Základní kámen, který byl usazen
na severovýchodní roh mlýnského
stavení byl důstojně posvěcen P.
Voterou, farářem z Petrovic. Do
tohoto kamene, do kterého byl
vytesán letopočet 1871, byla
vložena železná krabice, do které
byly vloženy časopisy, peníze,
pamětní spis a fotografie. Každý
z hodnostářů poklepal třikrát
kladivem na kámen, hovoříc při
tom o vlastenectví. Čistá byla
v tento den pestře zelení a
prapory ozdobena.
Stavba mlýna stála cca
80 000 zl.r.č. a zdá se, že do
provozu scházel potřebný kapitál,
čímž se počáteční potíže jenom
zvětšovaly. Správcem mlýna se na
doporučení člena správní rady P.
Kralacha, faráře v Rousínově stává

bývalý obchodník Jakub Frída.
Obchody mlýna nevykazují v této
době žádný zisk. Pro nejlepší
mouky museli být v Praze hledáni
odběratelé, protože domácí a
okolní obyvatelstvo kupovalo
jenom mouky zadnější a tak se
stalo, že během správcování
Jakuba Frídy se dospělo u cukrářů
a pekařů na 21 000 zl. r. č. dluhu.
Jakub Frída v listopadu
1874 náhle umírá a je pohřben na
zdejším hřbitově. Po delším
živoření mlýna najímá několik
členů, akcionářů mlýn a melou na
svůj účet, až konečně v exekuční
dražbě 29.října 1877 kupuje mlýn
s příslušenstvím rolník Václav Šíma
z Malého Újezda za 34 000 zl. r. č.
Celá řada akcionářů ztratila nejen
hodnotu odebraných akcií, ale
musela zaplatit i dluhy, za které se
zaručili. Že se to neobešlo bez
žalob i dalších útrat je jisté. Šíma
drží mlýn až do roku 1883, kdy i
jemu je exekučně prodán.
(pokračování v příštím zpravodaji)

Jaroslav Sklenář
/redakčně bez zásahu/

______________________________________________________________________________________________________________________________

BŘEZEN

PŘÍBĚHY DVANÁCTI MĚSÍCŮ

První jarní měsíc. Tradiční římský nový rok
začínal v březnu, tím se vysvětluje, proč se měsíc prosinec dodnes u mnoha národů jmenuje December či
Dezember, což znamená desátý měsíc. Je tedy jasné, že Januar byl jedenáctým měsícem a Februar dvanáctým.
Měsíc březen byl dlouho prvním měsícem a u astrologů ještě pořád je. Slovensky se jmenuje Marec, anglicky
March, německy März, francouzsky Mars, španělsky a italsky Marzo, polsky Marzec a rusky Maрт (Mart).
Všechny názvy jsou podle boha Marta. I Keltové ve svém názvu Alban Eiler zdůrazňovali, že tma a světlo jsou
v tomto období v rovnováze. Slované měli poetický název Traveň, snad proto, aby si mohli zpívat o zelené
travičce. V březnu začíná hřát sluníčko, přichází jarní rovnodennost a často slavíme Velikonoce.
Pověrečná představivost lidí opředla příchod prvního jarního měsíce zvláštním kouzlem. Noc před 1. březnem,
když ponocný odtroubil dvanáct, vyskočila děvčata z postele a říkala: „Vítám tě, milý březne,“ Potom beze
slova ulehla. O kom se jim té noci zdálo, měl být jejich vyvoleným. Pro zemědělce byl rozhodující 12. březen –
den svatého Řehoře. Tento den je opředený mnoha pranostikami i pověrami, protože začínala orba. Zároveň
s prvními oráči probíhala i řehořská koleda žáků a kantora, tzv. „řehořské vojsko“.
Podle knihy Příběhy dvanácti měsíců sepsala S. Razýmová
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 15, ze dne 23. ledna 2020
Návrh usnesení č. 163/20: ZO schvaluje navržený program jednání 15. zasedání ZO.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 163/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 164/20: ZO souhlasí s podpisem Dodatku č. 13 ke smlouvě o poskytnutí dotace na
pečovatelskou službu s OPS Nové Strašecí na rok 2020 ve výši 121.000,- Kč.
Pro - 8 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 164/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 165/20: ZO schvaluje dotační programy obce č. 1-6 na rok 2020 a celkovou alokovanou částku
ve výši 300.000,- Kč.
Pro - 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 165/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 166/20: ZO schvaluje napojení DČOV v obci Kůzová čp. 7 do rybníka obce na pozemku parc.č.
89/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka, za podmínek předkládání výsledků odběrů vzorků vyčištěné odpadní vody
z DČOV obci Čistá 2 x ročně.
Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se - 2 Mgr. Razýmová, p. Pešek
USNESENÍ č. 166/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 167/20: ZO schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1665 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře 2569
m2 sl. K. B. za minimální částku 642,- Kč/rok.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 167/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 168/20: ZO schvaluje prodej stavby garáže včetně pozemku parc.č. 648 v k.ú. Čistá u
Rakovníka p. O. za částku 40.000,- Kč.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 168/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 169/20: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na vybudování místa pasivního
odpočinku ve Zdeslavi.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 169/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 170/20: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MZe na opravu pamětních křížků v obci
Křekovice a Kůzová.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 170/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 171/20: ZO schvaluje zbourání opěrných zídek u svahu pod školou a s vypracováním návrhu
bez těchto zídek.
Pro – 9 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 1 ing. Coufal
USNESENÍ č. 171/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 172/20: ZO schvaluje vstupné do Muzea Čistecka v navržené výši 30,- Kč dospělá osoba a 10,Kč dítě do 15-ti let
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 172/20 BYLO SCHVÁLENO.
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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ

Prodej slepiček

PLACENÁ INZERCE

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.
Prodej: 9. 3. 2020 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

__________________________________________________________________________________________________

BŘEZEN
Čistá
7. 3. 2020, 14:00h – Dětský karneval, KD Čistá
8. 3. 2020, 14:00h - Oslava MDŽ, KD Čistá
29. 3. 2020, 15:00h – Vynášení smrtky, od budovy ZŠ a MŠ Čistá

KULTURNÍ PŘEHLED

Okolí
13. 3. 2020, 20:00h – Totální nasazení a spol, KD Rakovník
14. 3. 2020, 19:00h – Jaroslav Svěcený, KD Jesenice
17. 3. 2020, 19:00h – divadlo Hexnšus, KD Kralovice
25. 3. 2020, 19:00h – Koncert Nezmaři, KD Kralovice

DUBEN
Čistá
30. 4. 2020 – čarodějnice, Cihelna

Okolí
4. 4. 2020, 21:00h – koncert skupiny Sifon, KD Kralovice
22. 4. 2020, 19:00 - -Lucie Bílá a Petr Malásek, KD Rakovník
23. 4. 2020, 19:00h – Janek Ledecký, akustické turné, KD Kralovice
24. 4. 2020, 19:00h – Miloš Maier Drumming Syndrome, KD Rakovník

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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