MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

Červen 2016

KČ 6,-

Vážení čtenáři,
držíte v rukou další číslo Čisteckého zpravodaje, který Vám i tento měsíc
přináší informace z obecního úřadu v podobě Usnesení ze zasedání ZO, ZŠ
a MŠ přináší ohlédnutí za Školní akademií a zároveň zve na Akademii
VODNÍK
zájmových kroužků, zprávy z okresních soutěží a další. Spolky informují o
své činnosti a zvou Vás na další akce. V pravidelné rubrice Z historie nás p.
Sklenář seznámí s historií cihelny a se zelení v naší obci po dobu několika
desetiletí. Nechybí ani Kulturní přehled v Čisté a okolí.
To, že držíte toto číslo ve svých rukách již začátkem měsíce, je zásluhou především našich pravidelných přispěvovatelů, kteří
dodávají své články včas s minimem úprav textu. Za toto bychom jim chtěli poděkovat. Vážíme si vaší práce a děkujeme za
usnadnění té naší. Nicméně stále hledáme přispěvovatele nové. Najděte si čas a přineste nová témata pro své spoluobčany.
Vážení čtenáři, ať zde naleznete, to co jste hledali. Redakce.

Ú

Krátké pozvánky
Dětský den
Oslava dětského dne tentokrát proběhne v neděli 5. června na fotbalovém hřišti v Čisté. A opět pojedeme na výlet a to až do
Afriky. Letadlo startuje v 15°° hod, ale je možné přijít i později. Na děti čekají různá překvapení na stanovištích, kde budou
muset zapojit nejen svaly, ale i hlavu. Drobné odměny budou schovány v tombole a k chuti přijde jistě i buřtík.
Na všechny se těší Katka a Věnka z cestovní kanceláře EXOTIKA
Akademie zájmových kroužků při ZŠ a MŠ Čistá
Srdečně Vás zveme na Akademii zájmových kroužků, která proběhne v pondělí 27. 6. 2016 od 17h. Děti z většiny zájmových
kroužků předvedou své dovednosti v krátkých vstupech.

Jubilanti :
60 let
Nový Josef, Zdeslav
Henzlová Milena, Čistá
65 let
Fehérová Miloslava, Čistá
Fišerová Jiřina, Čistá
Sodomek Miroslav, Zdeslav

I

70 let
Itnerová Zdeňka, Čistá

ÚŘADU

75 let
Hvězdová Květoslava, Kůzová
Hoťková Jaroslava, Čistá

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ, JUBILEA

81 let
Teršlová Zdeňka, Čistá

NFORMACE Z OBECNÍHO

V Ý P I S U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 19 dne 28. dubna 2016
Návrh usnesení č. 228/16 : ZO souhlasí s navrženým programem jednání.
Pro - 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 228/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 240/16 : ZO souhlasí s navrženým a doplněným programem jednání.
Pro - 7 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 240/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 241/16 : ZO po projednání schvaluje výši částek jednotlivých přidělených dotací dle přiložené tabulky
v celkové částce 269.100,-- Kč. Pro - 7 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 241/16 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 242/16 : ZO po projednání schvaluje výši úvěru na pořízení CAS ve výši 2,500.000,- Kč se splatností na 4
roky a pověřuje starostku podpisem úvěrové smlouvy. Pro - 7 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 242/16
BYLO SCHVÁLENO.
______________________________________________________________________________________________________

Poděkování
Dne 5. 5. 2016 vystoupily děti základní a mateřské školy s odpoledním a
večerním programem s názvem Školní akademie. Každým rokem se děti
na vystoupení těší. I letos tomu bylo stejně. Školní akademie však není
jen a o našich dětech a práci pedagogického sboru. Pomoc potřebujeme
od ochotníků Tylova divadelního souboru. Pomohli nám s postavením
scény, s osvětlením a ozvučením jednotlivých třídních vystoupení.
Poděkování patří celé rodině Pavla Tintěry a panu Váhalovi. Zvlášť
děkujeme panu Petru Tintěrovi za věnovaný čas při kompletaci celého
programu. Poděkování patří rovněž bývalému žáku a nyní studentu
střední průmyslové školy Tomáši Lutišanovi.
Děkují a na další spolupráci se těší žáci a pedagogický sbor.

Z

Š A MŠ ČISTÁ

PODĚKOVÁNÍ, OKRESNÍ SOUTĚŽE

Zájmové kroužky v okresních soutěžích
Dne 11. 5. 2016 proběhla okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků v Rakovníku. Po celý školní rok se naši zdravotníci
scházeli a připravovali. Za mladší hlídku mladých zdravotníků soutěžili: Kája Šindlerová, Romanka Stárová, Terezka Pavlisová,
Julča Spěváčková a Daneček Fišer, za starší hlídku: Káťa Lauberová, Pavlínka Pešková, Ivetka Grohová, Péťa Nácalová a Filip
Schuh. Jeli jsme s vědomostmi a dovednostmi, jen štěstí nebylo tolik. Mladší hlídka obhájila 2. místo z loňského roku. Starší
hlídce se nevedlo a smůla přinesla 5. místo. Bylo to zklamání a zároveň výzva do dalšího školního roku.
Dne 20. 5. 2016 proběhla další okresní soutěž dopravní. Naše žáky připravovala paní učitelka Martina Kounovská. Žáci se
scházeli od jara a zkoušeli dopravní testy, zdravovědu, jízdu zručnosti. Tréninky se vyplatily. Tým Adélka Novotná,
Matyáš Novotný, Maruška Krausová a Patrik Schuh získal krásné 2. místo, Matyáš obsadil 1. místo s nejmenším počtem
trestních bodů. Blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy v okrese.
B. Vopatová, ředitelka školy

Žáci naší školy slavili úspěch v matematické soutěži
Aleš Votroubek – 3. místo v okresní soutěži Pythagoriáda
I v letošním roce se žáci 6. -8. ročníku zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda, kterou organizuje MŠMT. Ve školním kole
se nejúspěšnějšími počtáři naší školy staly tyto děti: 6. ročník – Pavel Blacký, Markéta Schmalzová, 7. ročník – Patrik Schuh, 8.
ročník – Kateřina Lauberová, Aleš Votroubek. S těmito úspěšnými řešiteli základního kola jsem se zúčastnila kola okresního,
které se konalo 25. 5. v Rakovníku. Z celého okresu se soutěže zúčastnilo 84 žáků z těchto základních škol: Gymnázium
Zikmunda Wintera, 1. ZŠ Rakovník, 2. ZŠ Rakovník, 3. ZŠ Rakovník, ZŠ Nové Strašecí, ZŠ Jesenice, ZŠ Křivoklát a ZŠ Čistá, kteří
si poměřili síly v matematice a předvedli svoji zdatnost v logickém uvažování a prostorové orientaci. Z výsledků této soutěže
mám velikou radost, jelikož matematické dovednosti vynesly Aleše Votroubka na stupně vítězů a obsadil ve své kategorii
nádherné 3. místo. Svým výkonem dokázal porazit i řadu vrstevníků z prestižního gymnázia. Káťa Lauberová obsadila v této
věkové kategorii místo jedenácté. Krásného úspěchu v kategorii 7. tříd dosáhl Patrik Schuh, který obsadil místo sedmé. Všem
žákům velice gratuluji a děkuji jim za vzornou reprezentaci naší školy.
Kateřina Lauberová

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Mertlovým za zpříjemnění našeho výletu. Poutavé povídání, projížďka
vojenským vozem a názorná ukázka vybavení vojáků za II. světové války v dětech zanechala velmi silný zážitek, o kterém
zaujatě vyprávěly ještě hodně dlouho. Přikládáme jednu fotografii, další najdete na našich webových stránkách
www.zsmscista.rajce.net.
Za MŠ Čistá S. Čechová ml.
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SDH
Mladí hasiči – z Čisté do Čisté
V sobotu 30. dubna jsme s dětmi vyrazili směrem k Čisté u Horek.
Cestou jsme zavítali do ZOO ve Dvoře Králové. Kde jsme navštívili
všechny pavilony s exotickými plazy, rybami, ptáky… prohlédli jsme si
POLKOVÉ ZPRÁVY
lvy, zebry, nosorožce, žirafy… Svezli jsme se Safaribusem a nevynechali
snad jediný stánek s občerstvením (a že jich tam mají…). Dětem ale i
SDH, ČSZP,ČRS MO ČISTÁ, MS JAVORNA
dospělým se návštěva ZOO líbila. Je fakt, že některé děti by potřebovali
doplnit znalosti. Omluvou jim je jejich nízký věk. Při vstupu k výběhu
velbloudů se ozve „ heleee klokan…“ nebo při pozorování krmení slonů
„ …to jsou ale čuňata, teto, oni si strkají nosy do pusy, no fuj…“ tyto i jiné hlasité postřehy dětí, nás ale i kolem jdoucí donutili
k úsměvu a přispěli k pohodě z výletu. Cílem našeho putování ale byla Čistá, kam jsme v podvečer dorazili. Ubytovali nás jako
již tradičně ve školní družině a pochlubili se nám svým novým společenským domem v sousedství školy. Po vybalení a přípravě
noclehu jsme se přesunuli před budovu, kde byl připraven „společenský večer“ ku příležitosti „čarodějnic“. Byli připravené
různé soutěže pro děti, takže soutěžila Čistá proti Čisté. Při štafetových soutěžích, oblékání se na čas, jedení všelijakých
želatinových potvor apod. se naše děti neztratili a většinu vyhráli, ale šlo o to si užít srandu. A té bylo dost. Za odvahu se pak
děti mohli svést americkým veteránem - Jeep Willys. Málokteré s dětí odolalo! Po opékání vuřtů se děti odebrali k noclehu.
Před spaním se promítala pohádka, kterou většina ani nedokoukala, byl to náročný den. Ráno po vydatné snídani jsme se
prošli po Čisté. Navštívili místní kostel s raritní mariánskou jeskyní, kterou místní sochař vytvořil ze zkamenělého stromu.
Viděli spoustu roubených staveb, Sněžku, vodníka, divoké kachny, mrtvou rybu, tančícího psa… vrátili jsme se do školy na
oběd a sbalit věci na cestu domu. Odpoledne probíhala u místní hasičské zbrojnice soutěž pro mladé hasiče, které jsme se
letos zúčastnili jen jako diváci. Při zpáteční cestě nebylo mnoho zastavování a většina dětí více než polovinu cesty prospala.
Pro nás jen znamení toho, že jsou děti unavené a plné zážitků.
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Poděkování patří obci Čistá u Rakovníka, která poskytla dotaci na spolufinancování této akce, SDH Čistá u Horek za vstřícnost
a pohostinnost a manželům Votroubkovým za trpělivost s dětmi.
MH v květnu
7. května – účast na okrskové soutěži v PS
Ve středu 11. května – celonárodní sbírka Ligy proti rakovině – v odpoledních hodinách naše děti prodávali květy měsíčku
lékařského a zisk z letošní akce bude použit k prevenci rakoviny prsu u žen ale i u mužů.
Poděkování patří našim spoluobčanům za pochopení a velká pochvala za solidaritu, podařilo se prodat všech 300 kvítků a
nadaci jsme odevzdali celkem 8.069,- kč
14. května – závěrečné okresní kolo Plamínek, děti do 6ti let. Pořadatelem bylo SDH Rynholec. Měli jsme v soutěži dvě
družstva ve složení: Mohylová Liduška, Baltiar Vojta a Jirka, Švolba Jéńa, Titelbach Ládík, Vopat Kubík, Šindler Ondra. Ročník
se skládá z podzimního a jarního kola. Na podzim děti soutěžili v Závodě požárnické všestrannosti a štafetě trojic. Na jaro zbyla
štafeta 3x 60m, štafeta CTIF a požární útok se džberovou stříkačkou. Děti se snažili a obsadili celkové 5té místo ze 16 týmů!
GRATULUJEME!
Poděkování patří všem rodičům za dopravu dětí a trpělivost při samotné soutěži.
20. – 21. května – soustředění s přespáním v hasičárně – jako již tradičně se družstvo starších, týden před okresním kolem
sešlo, aby si dopilovali své dovednosti. V pátek se naměří dráhy, opečou vuřty, zahrají se hry a spí se ve spacáku v klubovně
na zemi. Děti se na tuto akci těší a užívají si to. Ráno po snídani se jde na hřiště, kde se dolaďují drobnosti. Jeden den si děti
nanosí překážky a druhý den si je zase odnášejí z fotbalového hřiště. Po úklidu si ještě ze zbytků uzenin uvaří polévku, kterou
společně snědí.
27. – 28. května – závěrečné kolo hry Plamen okresu Rakovník – III. ZŠ Rakovník. Tam odjíždí starší děti zúročit své dovednosti
a vyhodnotit svou celoroční činnost. Dvoudenní soutěž s přespáním ve stanech. V soutěži máme jedno družstvo starších ve
složení: Patrik Schuh, Maruška a Anička Krausovi, Niky Marečková, Dája a Anetka Votroubkovi, Terka a Lucka Pavlisovi a
Markétka Schmalzová. Po sečtení výsledků, ze šesti disciplín a vyhodnocení celoroční činnosti kolektivu, naše Vaše děti
obsadili 7 místo ze 14 družstev.
Filip Schuh jako instruktor, byl zařazený mezi rozhodčí.
Poděkování vedení kolektivu patří samozřejmě dětem za representaci SDH, ale musíme poděkovat i Petru Vopatovi a Pavlu
Královi za přepravu materiálu na a ze soutěže a rodičům za přepravu dětí ze soutěže.
Za kolektiv Dáša Schuhová

ČSZP
Zápis výborové schůze ČSZP Čistá, ze dne 12. 5. 2016
1. Byl přijat nový člen: Rudolf Navrátil – Čistá
2. Žádosti o odstoupení: p. František Vopat odstupuje z funkce jednatele, p.Vopičková odstupuje z členky výboru. Na členské
schůzi proběhne doplňovací volba do výboru – za p. Vopata bude navržena p. Anna Štillerová, za p. Vopičkovou bude navržena
p. Eva Hošková.
3. Příprava na členskou schůzi: Termín: 28. 5. 2016 od 14,oo hod v Kulturním domě v Čisté, občerstvení: objednat 2OO ks
chlebíčků a 100 ks lineckého pečiva
Program:
Zahájení a přivítání přítomných hostů
Schválení programu schůze
Odstoupení a zvolení nového jednatele, odstoupení a zvolení nového člena výboru
Zpráva o činnosti výboru sdružení od poslední členské schůze
Plán činnosti na následující období, Zpráva o finančním hospodaření sdružení
Zpráva revizní komise
Diskuze a případné vystoupení hostů
Usnesení a závěr
4. Dotační program – spolek získal v rámci dotačního programu od Obecního úřadu v Čisté: 2000,-Kč na soutěž o nejkrásnější
okno, 15000,-Kč na spolkovou činnost, 2000,-Kč na výsadbu krokusů -mimo dotační program z fondu péče o zeleň
5. Projednávala se účast na akci p. Coufalové, která pořádá na konci prázdnin akci pro děti. Děti budou mít možnost si
vyzkoušet, jak se žije s hendikepem – pohyb na invalidním vozíku, nalít vodu do skleničky se zavázanýma očima apod.
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ČRS, z.s., místní organizace Čistá
Rybářské závody
V sobotu 25. 6. od 7:00h proběhnou pravidelné každoroční rybářské závody na rybářském revíru Závlaha 3. Zveme co nejširší
veřejnost a zvláště děti /ceny pro děti pořízeny z grantu obce Čistá/ k příjemnému setkání na rybářském revíru. Přejeme si,
aby naše závody byly spíše společenským setkáním rybářské i nerybářské veřejnosti. Závlaha 3 je revír s dostatečnou rozlohou,
kde mohou při závodech uplatnit své schopnosti zkušení rybáři, stejně tak i úplní začátečníci, kteří zde třeba mohou ulovit
svoji první rybu. V rámci zápisného je dovoleno odnést ulovenou ušlechtilou rybu a závodníky čeká také mnoho drobných cen
od našich sponzorů i organizace. Pozvánka tedy pro všechny, kdo chtějí společně strávit hezký den u vody. Občerstvení je
tradičně připraveno. Více informací na webu organizace.
Výbor MO

MS Javorna
Zlatá srnčí trofej 2016, okresní kolo Čistá – Cihelna
14. května za příznivého počasí v perfektně připraveném prostředí bývalé cihelny v Čisté proběhlo okresní kolo myslivecké
soutěže dětí, která probíhá po celé republice a z jejichž okresních kol postupují starší i mladší děti na celostátní kolo soutěže,
které se uskuteční v rámci čtrnáctidenního tábora během prázdnin. Okresní myslivecký spolek vybral jako pořádající
myslivecký spolek nás. Organizace jsme se rádi ujali jednak proto, že je podpora mládeže u každého spolku velmi žádoucí a
důležitá a také proto, že jsme našli brzy mnoho podporovatelů a pomocníků. V první řadě je třeba jmenovat majitele cihelny,
kteří nejenom že zdarma, především však velmi ochotně poskytli prostor pro pořádání této akce. Můžeme tak manželům
Kožíškovým jednak poděkovat a také popřát hodně zdaru v dalším provozu areálu. Připomenout můžeme také další partnery
akce jako je obec Čistá - která poskytla grant, místní rybáři – kteří pomohli s přípravou i doprovodným programem, myslivci
z okolních spolků, kteří pomohli při zkoušení znalostí na stanovištích, místní hasiči za péči o ohniště a další sponzoři z celého
okresu.
Samotná soutěž má svá pravidla. Děti píší testy s mysliveckou tématikou a následně vyrážejí do terénu na vědomostní stezku
- poznávání loveckých psů, dřevin, ptáků, zvěře, paroží, hlasů a stop zvěře, nechybí ani otázky z ochrany přírody a střelba ze
vzduchovky. Příjemným zjištěním je to, že dobře připravené děti podávají vynikající výsledky a prezentují své teoretické i
praktické znalosti. V ostré konkurenci okresu Rakovník děti z našeho kroužku přátel myslivosti a rybářství v Čisté obsazují
přední místa výsledkové listiny. To je jistě příjemné konstatování. Ještě příjemnější je však konstatování, že existuje stále ještě
dost zájemců z řad dětí o myslivost a přírodu. Věřme, že tradice české myslivosti má i v budoucnu na čem stavět a že i náš
domácí myslivecký spolek bude mít vždy dobrou členskou základnu pro výkon mysliveckého práva. Ještě jednou děkujeme
všem zainteresovaným a loučíme se s pozdravem „Myslivosti zdar!“
Myslivci MS Javorna
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___________________________________________________________________________
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180
Kč/ks. Prodej se uskuteční: 26. června a 26. června Čistá – hostinec
u Šimků – 14.45 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 606550204,
728605840.
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LACENÁ INZERCE

Cihelna v Čisté

Z

V sobotu 14. května byla v cihelně v Čisté uspořádána
okresní myslivecká soutěž „Zlatá srnčí trofej“. Byla to velmi zdařilá
HISTORIE
akce, která snad cihelnu v Čisté, která je v majetku pana Václava
Kožíška, uvede na dřívější tradici kulturního a společenského
CIHELNA V ČISTÉ
života v cihelně v naší obci.
A jak to vůbec bylo?
V roce 1818 postavil čistecký měšťan Leopold Guth cihelnu u
Šípského lesa. Majitelem cihelny byl pak později Moric Budecius, který v cihelně v roce 1904 postavil cihlářskou pec s vyšším
komínem. V roce 1908 se zúčastnil jubilejní výstavy v Kralovicích, kde vystavoval střešní tašky.
V roce 1908 získal František Wágner z Lubné živnostenské oprávnění na živnost cihlářství, stal se spolumajitelem
cihelny a v roce 1911 provedl v cihelně stavbu komory.
Po úmrtí Morice Budecia se v roce 1921 stala manželka, vdova Marie, majitelkou cihelny a společně s Karlem
Soukupem, který v témže roce získal živnost cihlářskou, byli společnými majiteli. V cihelně se vyráběly veškeré cihlářské
výrobky. V roce 1923 postavil Karel Soukup v cihelně domek a v roce 1927 provedl stavbu cihlářské pece a stavbu vysokého
komínu. V roce 1934 se syn Marie a Morice Budeciusových František stal spolu s Karlem Soukupem majitelem cihelny v Čisté.
V dubnu roku 1938 unikl jisté smrti Karel Soukup, který při práci v cihelně byl náhle zasypán takovým množstvím hlíny,
že mu vyčnívala jenom hlava. Jeho syn a několik dělníků mu přispěchalo na pomoc a z nebezpečného zajetí ho vyprostili.
Tak, jak bylo řečeno, nevyráběly se v cihelně jenom veškeré cihlářské výrobky, ale cihelna sloužila i jako místo
kulturního a společenského vyžití obyvatel Čisté. Uvedu zde dva příklady:
Místní sdružení republikánského dorostu a mladá generace živnostensko obchodnické strany středostavovské v Čisté, sehrály
dne 20. května 1934 v cihelně Karla Soukupa divadelní hru „Maryša“. Po divadle odešel průvod s hudbou do hotelu Modrá
hvězda, kde se konala taneční zábava.
U příležitosti obvodové výstavky, kterou uspořádalo společenstvo živnostníků a obchodníků v Čisté, ve dnech 9. a 10. června
1935, bylo sehráno v neděli odpoledne v cihelně Karla Soukupa divadelní představení „Naši baráčníci“.
Kronikář Sklenář Jaroslav

Od p. Sklenáře – z kronik
Na obecním zastupitelstvu konaném 3. února 1900 bylo usneseno, vysázet podél silnice k nádraží lipové stromy. Při pozdějším
rozšiřováním silnice a položení odpadních trubek, byly stromy po pravé straně silnice v roce 1935 poraženy.
Na Tyršově náměstí býval dříve rybník, který však neměl přítok a byl plněn pouze dešťovou vodou, a také močůvkou,
vytékající z okolních statků. V roce 1903 bylo rozhodnuto ze zdravotních důvodů tento rybník zrušit. Následně pak byl zavezen
a na jeho místě později zbudován park.
V roce 1933 bylo provedeno ohrazení parku na Tyršově náměstí, silným drátěným pletivem, z drátu, získaného ze
šmahem rušených chmelnic, když chmel klesl v ceně.
V roce 1903 byly z podnětu učitele Aloise Ráce vysázeny školní mládeží na nádraží v řadě topoly. Každý ze stromů měl
svoje jméno po slavné osobě české historie. Školák Vojtěch Sajdl například zasadil Jana Žižku. Časem stromy zestárly, některé
porazil vítr, některé byly poraženy.
V dubnu roku 1945 při náletu hloubkových letců na stojící vlak v čisteckém nádraží, bylo několik těchto topolů střelami
úplně zlikvidováno.
K oslavě 60. letého panování jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I., bylo dne 9. března 1908 usneseno, vysázet na
pozemku č. k. 1706 višňovou zahradu, na pastvině mezi vrábíkovskou cestou a cestou od Síglovic křížku k Plačkovic mlýnu.
Bylo rozhodnuto pojmenovat ji „Císařskou zahradou“.
Stromky zde byly vysázeny, ale moc se jim tam nedařilo, a tak v roce 1915 byly vyndány a toto místo bylo zalesněno.
Ale ani lesním stromkům se zde také nedařilo a lesní porost byl později zrušen.
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Stráň před novou školní budovou byla v roce 1926 urovnána, zřízeny tam schody a opěrný teras. Práce byla zadána
z volné ruky staviteli z Kožlan, když tři vyzvaní stavitelé nabídku odepřeli. Náklad činil 20 000 Kč. Později na urovnané stráni
byly zasazeny ořechy a lípy.
Za veřejnou zeleň, tak jak jí dnes v naší obci máme, vděčíme prozíravosti předků, jejich lásce k rodišti a chápání
významu zeleně.
Rozkvetlé šeříky nad průjezdní silnicí, ale i v Komenského ulici a jinde, jsou jednou z nejkrásnějších ozdob naší obce,
v době, kdy tento šeřík kvete. Zeleň uprostřed obce je zastoupena nejen keři, ale jsou zde i stromy lípy, ořechů, akátů, jasanů
a olše. Ve velké míře zdobí dodnes naší obec a zkrášlují ji.
Za kostelem stojí strom moruše bílé, starý zhruba 150 let. V jedné ze starých kronik se uvádí, že je to pozůstatek snahy
o pěstování bource morušového.
Na zahradě bývalé sokolovny (dnes školní zahrada) stojí „lípa svobody“, krásný mohutně rozvětvený strom, zasazený
na počest osvobození vlasti ihned, po první světové válce.
Za obcí, vedle silnice ke Zdeslavi je zbytek zahrady Dr.Ing. Herlese, slavného rodáka, který zde vybudoval krásný a
známý sad a ovocné školky, jehož pozemky byly rozloženy po obou stranách silnice ke Zdeslavi. Když byl sad zrušen, zbylo
z něj pouze torzo větrolamu. Na místě dnešního obytného domu, byl domek pro zahradníka, a teprve později bylo rozhodnuto,
objekt zvětšit a vybudovat vlastní venkovský byt. Park okolo domu byl budován postupně v letech 1895-1910 jako arboretum,
a ještě dnes se v něm nacházejí některé vzácné stromy.
V roce 1935 bylo na urovnaném místě na Pavízkách zasázeno 7 ořechových stromů.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/POZN.: článek není redakcí upravován/
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ULTURNÍ PŘEHLED

Okolí
10. 6. Noc kostelů Kralovice, program od 18h, od 20:30 koncert Spirituál kvintet
10. 6. Noc kostelů Podbořánky, 17 – 22h divadelní představení Sputnik /průběžné dle návštěvníků/
10. 6. Noc kostelů Jesenice, program od 18h do 22h
/v jednání též kostel v Břežanech a Oráčově - podrobnosti a aktuality na www.nockostelu.cz/
11. 6. Mšec zámek Mšecké slavnosti a oslava 700let obce Mšec
17. 6. - 18. 6., Mariánská Týnice, Noční prohlídky s DS Tyl Čistá /více na plakátech/
18. 6. Jesenice, oslavy 50. výročí ZŠ – celodenní program
18. 6. Senomaty Sečení senomatský luk
22. 6. Rakovník, Rakovnická nokturna, koncert sboru Magistrae Raconenses, 20:30h
25. 6. Branov 32. Ročník - Pochod krajem Oty Pavla více na www.otapavel.cz
25. – 26. 6. Lužná Muzeum ČD Luženská setkání
Čistá
5. 6. hřiště TJ, Dětský den od 15:00h
25. 6. Závlaha 3, Čistá, od 7:00h rybářské závody pro profesionály i amatéry a především děti
27. 6. – tělocvična ZŠ, Akademie zájmových kroužků při ZŠ a MŠ Čistá 17h
30. 6. – fotbalové hřiště Všechno jezdí, co kola má 16:30h

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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