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OBEC INFORMUJE
Čistecké muzeum
Poplatky za pejsky
NAŠI ZASTUPITELÉ
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

KČ 6,-

2 DOŠLO DO REDAKCE
Vítězné recepty ze
sousedského posezení
4 POZVÁNKA
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ZŠ A MŠ ČISTÁ
Z HISTORIE
SPOLKOVÉ ZPRÁVY
USNESENÍ ZO

Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí roku 2019 je již za námi,
překlenuli jsme zimní období a nastala
sezona jarních prací a akcí. Jaro je pro
většinu z nás příjemnější částí roku. Tak
jako každý doma, tak i u nás v obci
chceme, aby bylo příjemné prostředí,
uklizeno, posekáno, zameteno a vše
krásně kvetlo. Není to ale vůbec
jednoduché. Občas se mi stává, že se
mne ptáte, proč ještě není posekáno u nás, proč nikdo nesebral
odpadky u nádraží atd. Údržba zeleně a úklid obce má svůj systém
a naši zaměstnanci mají kromě toho své další povinnosti, např.
zajištění chodu vodáren, čistírny odpadních vod, kanalizace atd….
Na úklidové práce a sečení trávy každý rok uzavíráme smlouvu s
Úřadem práce v Rakovníku, který nám na určitou dobu poskytuje
uchazeče, kteří dlouhodobě nemohou sehnat zaměstnání. Bohužel
v letošním roce máme pouze dva takovéto zaměstnance na dobu
určitou a to od 1. dubna do konce září. Proto i údržbu zeleně a
úklid ve všech našich částech musíme zkoordinovat, tak aby se to
v omezeném počtu lidí zvládlo. Pevně věřím, že se to podaří, ale je
samozřejmě potřeba i pochopení.
Jak jste si všimli, od pondělí 1. dubna vede přes naši obec objízdná
trasa pro nákladní automobily nad 3,5 t z důvodu uzavírky města
Jesenice. Uzavírka potrvá až do 21. 07. 2019. Chtěla bych na Vás
apelovat, abyste byli opatrní při vyjíždění z vedlejších ulic na
hlavní silnici, abyste byli opatrní při přecházení silnice, zejména
děti při cestě do školy.
Vážení spoluobčané, na měsíc duben pro vás obec s dalšími
organizátory připravuje několik akcí, pozvánky najdete dále ve
zpravodaji. A i na další měsíce připravujeme akce, které budou
probíhat v rámci oslav 980. výročí založení naší obce. Pozvánky
budou postupně zveřejněny.
Přeji Vám všem hezké jaro a klidné velikonoční svátky a
samozřejmě dětem bohatou pomlázku.
Blanka Čebišová, starostka obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Čistecké muzeum

V rámci rekonstrukce prostor muzea a uspořádání
nové expozice prosíme občany, máte-li k zapůjčení staré dobové fotografie obce Čistá nebo okolních obcí, rádi
bychom z nich pro muzejní archiv udělali kopie. Fotografie Vám budou ihned po naskenování nepoškozené
vráceny. Děkujeme za spolupráci.

Připomínáme občanům, že splatnost místního poplatku ze psů je 30. 4. 2019.
Za prvního psa 80,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.
Poplatek uhraďte v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet č. 542373389/0800,
variabilní symbol 1341 a do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno držitele psa a adresu majitele.
____________________________________________________________________________________________

Naši zastupitelé
Jako redakce Čisteckého zpravodaje jsme se rozhodli postupně představit nové zastupitelstvo, zvolené
v podzimních komunálních volbách. Tento měsíc bude odpovídat Michal Pešek. (44 let, kandidoval za Sdružení
nezávislých kandidátů „Čistecka“).
1. Jste v zastupitelstvu obce Čistá již druhé volební období. Co pro Vás znamená členství v obecním
zastupitelstvu?
Do obecního zastupitelstva jsem opětovně kandidoval, jelikož v obci žiji, pracuji, proto mě dění v obci
zajímá. Rád svojí prací přispěji k dobrému chodu vesnice. Ve svém zaměstnání jsem v každodenním
kontaktu s občany, rád si vyslechnu jejich názory, připomínky a požadavky, které se snažím na obecním
zastupitelstvu projednávat a řešit.
2. Obec Čistá dlouhodobě čerpá dotace z evropských, národních a krajských dotačních programů. Již se
podařilo uskutečnit spoustu projektů. Z kterého máte největší radost?
Radost mám z každého povedeného projektu.
3. Tento rok budeme slavit 980 let obce Čistá. Co byste popřál obci k jejím narozeninám?
Přeji naší obci jen to nejlepší. Především přeji všem občanům hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu.
Když budou spokojení občané, bude se dařit i životu ve vesnici.
__________________________________________________________________________________________

DOŠLO DO REDAKCE
Vítězné recepty
ze sousedského posezení,
které se uskutečnilo 9. 3. 2019.
Všem sousedům děkujeme
za hezký večera příjemné setkání
a těšíme se další akce s Vámi.
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Slané dezerty
1.místo p. Věnka Razýmová - Cibulový koláč
Těsto: 400 g hladké mouky, půl kostky droždí, 250ml mléka, 100 g másla rozpustit- to vše nechat alespoň půl
hodiny kynout
Náplň: 1200 g cibule nakrájené na proužky, 400 g slaniny nakrájené na kostičky, osmažit a nechat chvíli vychladnout+
osolit, opepřit, 4 vajíčka, 300ml smetany - zamíchat a nalít na těsto vymačkané v pekáči
péct na 200°C do zlatova

Sladké dezerty
1.místo p. Jana Valigurčinová - Tvarohový koláč
Těsto: 20 dkg Hery, 30 dkg hl. mouky, 20 dkg cukru moučka, 2 celá vejce, ½ prášku do pečiva.
Vše zpracovat v míse (dobře utřít). Dát do plechu s vyšším okrajem a rukou (namočenou do vody) rozetřít
těsto po dně a dost vysoko po okrajích.
Náplň: ½ kg měkkého tvarohu (kostka), 1 vanilk. puding (prášek), 20 dkg cukru moučka, 2 celá vejce,
½ skleničky oleje, ½ sklenice mléka.
Vše promíchat nebo rozmixovat – velice řídké. Poté nasypat borůvky nebo ořechy apod. Nalít na těsto. Péct do
zčervenání okrajů těsta. Náplň je po vyndání stále hodně měkká, ztuhne až po vychladnutí.
2.místo p. Květa Hoťková - Šťavnatý vanilkový koláč s jablky
Těsto: 4 vejce, 1 hrnek cukru, 1 hrnek oleje, 1 hrnek mléka, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva
1. náplň: 1 litr mléka, 3 vanilkové pudinky, cukr dle chuti
2. náplň: 1 kg strouhaných jablek, 3-4 lžíce cukru, 1 lžička mleté skořice
Jablka nastrouháme na hrubém struhadle, dáme do hrnce, přidáme cukr, skořici, podlijeme a podusíme.
Na těsto vyšleháme vajíčka s cukrem do pěny, postupně přilijeme olej, mléko, mouku s práškem. Polovinu
těsta vylijeme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme 10 minut ve vyhřáté troubě na 200°C. Zatím si
uvaříme hustý pudink, ten po 10 minutách vylijeme na těsto, na něj navrstvíme podušená jablka a zalijeme
druhou polovinou těsta. Pečeme dalších 15 minut.
2.místo p. Eva Vopatová - Piškotová rychlovka
Suroviny: 4 zakysané smetany, 4 vanilkové cukry, ovoce, velký balíček piškotů
Zakysané smetany dobře rozmícháme s vanilkovými cukry. Na dno dortové formy dáme piškoty (které jsem
ještě pokapala šťávou), polovinu smetan, poklademe ovocem, opakujeme, nakonec přijdou piškoty. Formu
pokryjeme folií a dáme do lednice ztuhnout na 24 hodin.
3.místo p. Anna Lexová - Žloutkové věnečky z odpalovaného těsta
Na těsto: 1 l vody, 40 dkg oleje, 60 dkg hladké mouky, 1 kg vajec, špetka soli
Vodu s olejem dáme povařit, když se vaří, přidáme mouku a na plotně mícháme, až jde těsto dobře ode dna.
Potom přendáme do jiného hrnce a dobře vyšleháme s vejci (jedno po druhém). Cukrářským sáčkem stříkáme
na plech věnečky, které ve vyhřáté troubě pečeme na 200°C. Po upečení ještě horké rozkrojíme, po
vychladnutí plníme krémem.
Krém pudinkový:
2 l mléka, 20 dkg cukru, 6ks vanilkových pudinků, 100 dkg másla, 4 žloutky
Uvaříme pudink s cukrem, necháme vychladnout a pak po částech přidáváme do připraveného změklého
másla, nakonec vmícháme 4 žloutky. Plníme věnečky, které ještě můžeme ozdobit citronovou polevou.
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3.místo p. Blanka Čebišová - Čokoládové cupcakes
Na těsto: 145 g hladké mouky, 40 g kvalitního kakaa, ½ prášku do pečiva (6 g), ¼ lžičky jedlé sody, větší špetka
soli, 130 g třtinového cukru, 1 vejce, 50 g rozpuštěného másla, 120 ml smetany ke šlehání, 50 g hořké
čokolády
Na krém: 200 g mascarpone, 100 ml smetany ke šlehání 33 %, 2 lžíce moučkového cukru, několik kapek
vanilkového extraktu
Na ozdobu: čerstvé ovoce, maliny, borůvky, jahody
V misce smícháme mouku, kakao, prášek do pečiva, jedlou sodu, špetku soli a prosejeme. V druhé misce si
promícháme cukr, rozpuštěné máslo, smetanu ke šlehání a vejce. Obě směsi důkladně promícháme a nakonec
přisypeme nasekanou hořkou čokoládu. Do plechové formy na cupcakes dáme papírové košíčky a naplníme
těstem (cca 12 kusů). Pečeme na 180 stupňů cca 20 minut. Cupcakes necháme vychladnout. Mezitím si v
robotu vyšleháme mascarpone se šlehačkou, cukrem a vanilkovým extraktem. Šleháme tak dlouho, dokud
nám krém nezačne tuhnout. Krém přendáme do sáčku se zdobičkou a zdobíme cupcakes. Nakonec každý
cupcakes ozdobíme čerstvým ovocem.
__________________________________________________________________________________________

SLET ČARODĚJNIC
Opravdu to utíká a už zase se loučíme se zimou a vítáme teplé
období roku. Ano, i to je slet čarodějnic. Kromě upálení čarodějnice
nás čeká hra v

, opékání

POZVÁNKA

, hraní na louce, zpěvy, tance s

a další zajímavé aktivity.

Akce se bude konat v úterý 30. dubna 2019 na Holubím vrchu od 17.30 hodin.
Převleky nutné, líčení důležité. Buřty, pití a podložky na sezení s sebou.
Moc se na vás všechny těší
Poletucha Pepáková a Hejkal
____________________________________________________________________________
Přívesnický tábor v Čisté
Od 15. 7. do 19. 7. se bude pro školní děti konat Přívesnický tábor. Letošní téma je 980let obce Čistá.
Cena: 500Kč. Tábor je dotován obcí Čistá, proto jsou přednostně přijímány děti, které navštěvují ZŠ Čistá.
Počet přihlášených dětí je omezen na 25. Ještě máme volná místa. Pro více informací sledujte plakáty,
popřípadě se na nás obraťte.
Na děti se těší Katka Coufalová a Věnka Razýmová

_______________________________________________________________________________________________________
V týdnu od 18. 3. 2019 se děti v mateřské škole z třídy Žabiček ve věku od
3-4 let seznamovaly s básničkou s názvem Čistá k tématu „Tady jsem
doma“. Tento týden jsme si kromě Čisté povídali také o České republice,
ukázala jsem dětem symboly naší země, děti si poslechly státní hymnu a
vytvořily vlajky České republiky. Činnosti je bavily a v pátek už mi každý odrecitoval básničku a řekl alespoň
jeden symbol naší krásné země.
Čistá
Čistá to je naše ves,
kamarád je i náš pes.
Nikdy se tu nenudíme,
do školky tady chodíme.
Čistá to je domov náš,
už ji také trochu znáš.
Eva Muchnová, uč. MŠ

ZŠ A MŠ ČISTÁ
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Přehled plánovaných akcí na měsíc DUBEN ZŠ a MŠ Čistá
4. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNY, pro rodiče a žáky 1. stupně od 16 hod.
10. 4. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU, od 13:30 hod.
10. 4. RAKOVNICKÝ SLAVÍČEK, od 13 hod.
pěvecká soutěž Rakovník
15. 4. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SRPDŠ, od 17:30 hod.
16. 4. JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY V MŠ, pro rodiče s dětmi od 16 hod.
18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, ZŠ
(MŠ a ŠJ – provoz nepřerušen)
25. 4. PROTIDROGOVÝ VLAK RAKOVNÍK, pro 8. a 9. ročník ZŠ
25. 4. ČISTECKÁ SUPERSTAR, školní kolo
Podrobné informace najdete na: www.zsmscista.cz
Facebook: ZŠ a MŠ Čistá
Ing. Marie Kruntová

__________________________________________________________________________________________

Čestný občan.
Městské zastupitelstvo v Čisté se
jednomyslně usneslo jmenovat
svého
krajana,
prezidenta
republiky dr.Edvarda Beneše svým
čestným členem. Delegace města,
složená ze starosty Eduarda
Stanislava, jeho náměstka J.Mertla
a dvou členů Cyrila Čecha a
J.Šebka
byla
společně
se
senátorem
J.Hubkou
přijata
prezidentem dne 12.února o
11.hodině dopolední. Diplom o
jmenování čestného členství, který
byl prezidentovi předán, zhotovil
grafik Antonín Andert. Byl svázán
ve vepřovici a na deskách byly
ozdobné rytiny a iniciály E.B. a
letopočet 28.V.1936. Uvnitř byl
znázorněn starý pergamenový
svitek se zavěšenou pečetí a
nápisem:
Město Čistá svému krajanu panu
prezidentu republiky, Edvardu
Benešovi.
Na druhé listě bylo opět
ozdobným písmem napsáno :
Slovutný pane prezidente!
Obecní zastupitelstvo města Čistá
u Kralovic na slavnostní schůzi,
konané dne 28.května 1936 u
příležitosti Vašich 52.narozenin
jmenovalo Vás jednomyslným
usnesením v uznání Vašich zásluh

o náš národ a stát, čestným
občanem města Čisté. V Čisté dne
28.května 1836.
Na dalších listech následovaly
kresby barevnými tužkami na
barevném přírodním papíře kde
byla vyobrazena : radnice, školní
budova obecné a měšťanské školy,
kostel sv.Václava a Husův dům.
Pamětní deska. U příležitosti oslav
Jaroslava Vrchlického ve dnech
16.-18.října 1937 v Čisté, byla
v neděli odpoledne odhalena
pamětní deska básníku Jaroslavu
Vrchlickému a jeho otci, na
budově parního mlýna továrníka
B.Arnsteina, který byl majitelem.
1937 - požár.
Ve čtvrtek 27. května dopoledne
se
náhle
nad
Čistou
přihnala prudká bouře, nejprve
bez deště, později s prudkým
lijákem a kroupami velikosti
hrachu. Za velkého blýskání a
hřmění, uhodilo do stodoly tesaře
Františka Foldy, který byl právě na
zkoušce v sokolovně, kde se
připravovala odpolední tělocvičná
akademie. V okamžiku
vzplála
stodola a začala hořet celá a
poněvadž byla celá dřevěná a
krytá došky, nedalo se pro velký
žár nic zachránit. Shořel i nový vůz,
řezačka a mlýnek na obilí.
[5]

Z HISTORIE
V blízkosti postavené úly se
včelstvy a drobné nářadí bylo stěží
odklizeno, již značně ohořelé a
v některém úlu byly již včely
udušené dýmem. Hasičský sbor
měl u ohně tři stříkačky a
ochraňoval okolní budovy, které
byly také všechny dřevěné a
doškové. Štěstí také bylo, že pršelo
a vše bylo mokré. Foldovi shořela
všechna sláma a seno. Škoda byla
odhadnuta na 75 000 Kč. Pojištěn
však byl jen velmi nepatrně. Pro
Foldu, náčelníka čisteckého Sokola
a celého čisteckého okrsku to bylo
velké neštěstí. Sokol v Čisté, místo
zrušené akademie uspořádal večer
filmové představení ve prospěch
pohořelého.
Mezi
členy
Sokola byla uspořádána sbírka na
zakoupení cihel a bylo mu též
pomáháno při stavbě nové
stodoly.
Také
čistecké
obyvatelstvo poskytlo Foldovi,
který přišel požárem o velkou část
svého majetku a stavbou byl
zadlužen, pomoc potahy pící a
slámou.
1938 - mobilizace a odstoupení
sudetského území Německu.
Dne 23.září byla vyhlášena
mobilizace. 30.září v 16 hodin byla
oznámena zpráva o odstoupení
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sudetského území Německu. V tu
dobu bylo před radnicí na 100
osob, které tuto radiovou zprávu
přijaly s různými pocity. Až do
tohoto dne docházeli do Čisté
Němci ze sousedních vesnic a
obstarávali si zde své nákupy a
potřeby. Kůzová, Nová Ves, Velká
Chmelištná, Zdeslav a Smrk byly
do Čisté přiděleny poštou i
zdravotním obvodem. Kůzová i
kostelem a hřbitovem.
Byly zesíleny civilní hlídky na
nádraží, podél železniční tratě, na
železničním mostě, u poštovního
úřadu i v parním mlýně. Byla též
stálá pohotovost protiletecké
obrany, která měla i noční
telefonické spojení s okresním
úřadem. Spojovací hlídka byla
v pohotovosti i na hasičské
zbrojnici, odkud byla spojena
s poštovním úřadem a železniční
stanicí. Hlídky z Kožlan docházely
po silnici až do Čisté. Také byla
vybudována stálá hláska na
Holubím vrchu. Tyto stálé hlídky si
vyžádaly značné vypětí a byly

v činnosti až do 9.října, kdy do
Čisté přišla jedna setnina pěchoty.
Byla ubytována na sálech hostinců
a převzala činnost od civilních
hlídek. Součastně přišlo do Čisté
12 členů finanční stráže a celního
úřadu ze své dřívější stanice
Silberbachu u Kraslic, někteří
s rodinou. Tím nastala veliká
nouze o byty, neboť zde již bylo
ubytováno
mnoho
uprchlíků
z německého území u příbuzných
a známých. Ti prchali z německého
území proto, že jim zfanatizovaní
Němci dělali různá příkoří, nebo
nesouhlasili se situací která
nastala. 16.října přijelo do Čisté 42
mužů obrany státu, sestávajících
z 15 finančníků, 14 četníků a 13
mužů státní policie kteří obsadili
nové hranice z naší strany, ještě
před
linií
naším
vojskem
obsazenou. Někteří se ubytovali ve
dvoře Strachovicích, v Plačkově
mlýně a zbytek pak v hostinci Za
branou. Postupně někteří z nich
odešli, až zde zůstalo pouze 13
četníků.
24.listopadu
došlo

k vytýčení hranic přesně podle
hranic čisteckého katastru, mimo
Kobylí horu. Toho se zúčastnili
delimitační
důstojník,
vrchní
četnický strážmistr a starosta obce
spolu s celním úředníkem za naši
republiku a ordnery (k pohraniční
službě
najatými
občany
sousedních německých obcí). Při
tom byly zatloukány 1,5 m dlouhé
a 10 cm široké kůly tak, aby pokud
možno z jednoho na druhý bylo
vidět. Jejich hlavy byly natřeny
bílou barvou. Přitom byly seřízeny
na přechodech cest záseky a
jenom na silnici do Zdeslavi byla
zhotovena
pohyblivá závora.
Přitom
byla
propuštěna
strachovická vila i s pozemky ze
záboru. Dne 10.prosince byla
provedena revize hranic za účasti
prvně
jmenovaných,
ale
i
geometrů obou stran.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/obsah a formát textu bez
redakčního zásahu/

Co se psalo před 100lety?
čerpáno z Kuchyňského kalendáře z roku 1919
Zahrada v dubnu

odstraněním oken, ale na noc se musí chránit před
mrazy. V dubnu se také zakládají nové šparglovny.
V zahradě ovocné se roubuje a štěpuje. Meruňky a
broskve zbaví se obalů, a sice velmi opatrně, aby se
neulámala poupata, která jsou velmi křehká. Hrozí-li
jarní mrazíky, musí se zakrýti, jen lehce zavěsiti rohoží
neb dekou, protože jediná mrazivá noc zničí práci kolika
let. Hmyz se musí strom od stromu hledat a úsilovně
ničit. Však nejen housenky a jiná havěť, ale i padlí, rez a
jiné nemoce škodí stromům, květu a ovoci a musí se
v zárodku ničiti. Sousedí-li několik zahrad, učiní sousedé
dobře, když svorně pracují do rukou, protože
jednotlivec
všemu
nezabrání.
Nejbezpečnější
prostředek proti nákaze jest, zachvácenou část stromu
neb keře odstranit a spálit. Ať se nikdo nespoléhá, že
nějaké karbolineum něco pomůže. Žádné mazání
nepomůže, ano ještě nemocným stromům škodí víc než
nemoc sama. Však kdo své stromy ošetřuje,
nepotřebuje se báti nemocí. Nově zasazené stromy a
keře se musí za sucha zalévat a častěji večer postříkat.
Vinná réva se vysazuje, lepkavé pásy na stromech
obnovují.

V zahradě zelinářské jest v tomto měsíci mnoho práce,
třeba v březnu, za pěkného počasí se dost vykonalo.
Hlavně se ještě stále seje cibule, špenát a kořenná
zelenina. Také červená řeopa se seje a hrách každých 14
dní záhon, až do konce června. To samé platí o
ředkvičce. Také se musí hnojit hnojem i močůvkou, pod
brambory se přidává vápno, ryjí se záhony a připravují
na vysazování zeleniny.
Brambory ranné i pozdní se sázejí, ranné zelí, brukev,
salát, kapusta, vysazují se do záhonů, aby ani stopa
půdy prázdné nezůstala. Kdo nemá hnojiva neb málo,
ani tenkráte nesmí nechat ležet záhony ladem. Musí
sázet a sít něco, co vyroste v půdě slabší, třeba hrách,
čočka, fazole. Tyto rostliny nepotřebují půdy čerstvě
hnojené. Do hluboce zryté půdy seje se mrkev, později
se do ní mohou nasázet brukve nebo vodnice, řetkev
nebo tuřín. Také cibule, šalotka i perlová nepotřebuje
čerstvě vyhnojené půdy a proto nemusí nic zůstat
ladem ležet. Mladá sadba v pařeništi se musí otužovat
dříve, než se na záhony vysazuje, a sice otvíráním i
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Recept na duben
Smaženec
Půl litru mléka, dva žloutky, trochu cukru se rozkverlá a přidá tolik mouky, aby bylo těsto jako na lívance, pak se zamíchá
ze dvou bílků sníh a těsto se na dvakrát naleje na pekáček na rozpálené máslo a nechá v troubě do růžova upéci. Pečené
roztrhá se vidličkami a nechá na teplém místě, až se upeče druhá polovina. Poléváme vinnou pěnou. Do čtvrt litru vína
se dá přiměřeně cukru, dvě celá vejce a za neustálého kverlování se to nechá svařit. Pěna se dá do omáčníků.
___________________________________________________________________________________________

Kam a jak hlásit pálení?
Pálení klestí, pálení „Čarodejnic“ apod. má svá jasná pravidla.

SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Při spalování hořlavých organických látek na volném prostranství, je třeba dodržovat tato pravidla:
- pálit komunální a průmyslový odpad na volném prostranství je zakázáno,
- každé pálení klestí je třeba ohlásit na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného
sboru https://paleni.izscr.cz//
V ohlášení uvést datum s časem kdy bude pálení prováděno, místo kde bude probíhat pálení a osobu,
která za pálení odpovídá s telefonickým kontaktem na tuto osobu.
Při případném kontaktování operačním důstojníkem je nutné dbát jeho pokynů a poskytnout potřebné
informace o pálení.
- při náhlém zhoršení počasí – silném větru je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
- v lese místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály
až na minerální půdu z důvodu přenosu požáru lesní hrabankou,
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům pálení nesmí být zataraseny,
- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů a porostu,
- plošné vypalování porostů je zakázáno.
Neohlášené pálení může mít za následek planý výjezd hasičů, který se společně s finančním
postihem za přestupek hradí.
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Pěvecký sbor VÁCLAV hledá do svých řad zpěváky tenory a baryton nebo bassbaryton.
Info na t. č. 773 647 735.
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 6, ze dne 28. února 2019
Návrh usnesení č. 67/19:ZO schvaluje navržený program jednání 6. zasedání ZO.
Pro - 10 Proti – 0 Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 67/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 68/19:ZO schvaluje upravené částky u žádostí o dotace dle předloženého návrhu, v celkové
výši 285.000,- Kč
Pro - 10 Proti – 0 Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 68/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 69/19:ZO schvaluje zvýšení ceny vodného na 33,- Kč/m3 a ceny stočného na 27,- Kč/m3 včetně
DPH, a to od 1. 7. 2019. S ohledem na nižší příjmy obyvatel a sociální únosnost této ceny pro odběratele
zastupitelstvo zároveň schválilo záměr dotovat kalkulovanou cenu vodného pro rok 2019 částkou 0,82 Kč do
výše 33,82 Kč/m3 a cenu stočného částkou 10,06 Kč do výše 37,06 Kč/m3.
Pro - 10 Proti – 0 Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 69/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 70/19:ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 153/1 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka o výměře 60
m2 p. S. za částku 110,- Kč/m2.
Pro - 9 Proti – 0 Zdržel se - 1 Mgr. Váhala, USNESENÍ č. 70/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 71/19:ZO předběžně schvaluje prodej části pozemku parc.č. 153/1 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka
před nemovitostí pí. K. T. o výměře 280 m2 za minimální částku 100,- Kč/m2.
Pro - 10 Proti – 0 Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 71/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 72/19:ZO schvaluje směnu části obecního pozemku parc.č. 519/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka o
výměře cca 190 m2 za pozemky p. T. parc.č. 519/15, 519/14, 519/13, 679/5, 679/6 a 679/1 v k.ú. Čistá u
Rakovníka o stejné výměře.
Pro - 9 Proti – 0 Zdržel se - 1 Mgr. Váhala, USNESENÍ č. 72/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 73/19:ZO souhlasí s propachtováním pozemku parc.č. 323/2 a části pozemku parc.č. 312/5 v
k.ú. Lhota u Rakovníka společnosti Agro-Javorna, spol. s r.o., IČ 47539674, Čistá čp. 33 za částku 2.500,- Kč/ha a
rok, na dobu platnosti již uzavřené smlouvy.
Pro - 8 Proti – 0 Zdržel se - 2 pí. Čebišová, Mgr. Váhala, USNESENÍ č. 73/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 74/19:ZO schvaluje zhotovitelem stavby „Revitalizace návesního rybníku ve Lhotě“ firmu Král
PM Centrum s.r.o., Chebská 79/23, Plzeň za cenu 663.090,53 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o
dílo.
Pro - 10 Proti – 0 Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 74/19 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 75/19:ZO schvaluje zhotovitelem stavby „Odpočinková zóna vodních ploch Zdeslav“ firmu Král
PM Centrum s.r.o., Chebská 79/23, Plzeň za cenu 1,269.098,72 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
o dílo.
Pro - 10 Proti – 0 Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 75/19 BYLO SCHVÁLENO
______________________________________________________________________________________________

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: 29. dubna a 20. června 2019 Čistá - hostinec U Šimků – 14.45 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod, tel. 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

PLACENÁ INZERCE
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DUBEN
Čistá

KULTURNÍ PŘEHLED

7. 4. 2019, 15:00h - Vynášení smrtky, sraz před ZŠ a MŠ
Čistá, pentličku s sebou
13. 4. 2019, 8 - 12h - Malé velikonoční trhy, OÚ Čistá
27. 4. 2019, 10:00h - KoloToč - KD Čistá
30. 4. 2019, 17:30h - Pálení čarodějnic, Holubí vrch

Okolí
6. 4. 2019, 19:00h - Kaznějovské hříšné časy - divadelní představení Divadlo Štace, BIO Střela Plasy
10. 4. 2019, 17:00h - Smírčí kříže v okolí Jesenice - přednáška, Vlastivědné muzeum Jesenice
10. 4. 2019, 19:00h - Kalabis Quintet - koncert, Mariánská Týnice
13. 4. 2019, 14:00h - Vystoupení pěveckého sboru Václav, kostel v Krtech
20. 4. 2019, 19:00h - Jaroslav Hutka - koncert, KD Jesenice

KVĚTEN
Čistá
4. 5. 2019, 14:00h - Hasičská soutěž v PS, sportovní areál obce Čistá
8. 5. 2019, 14:00h - Slavnostní kladení věnců u památníků obětem válek při příležitosti uctění památky padlých
Vystoupení pěveckého sboru Václav, OÚ Čistá
11. 5. 2019 - Jarní víceboj v netradičních disciplínách pro rodiny s dětmi a pro ostatní dvojice nebo trojice.
Více příště.
18. 5. 2019 - Pochod údolím Javornice, více v příštím čísle

Zde může být i Váš plakát, pokud ho doručíte do 25. dne v měsíci před
uzávěrkou. Stejně tak rádi zveřejníme i další pozvánky, články a názory. Zaslání
podkladů elektronicky (cista.obecni-urad@seznam.cz) samozřejmě
preferujeme. Ideálně jako textový soubor v programu Word.

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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