MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ

ZPRAVODAJ

květen 2016

KČ 6,-

V pátek 15.dubna 2016 se v ranních hodinách vypravila skupina
zástupců obcí Hedčany, Černíkovice, Břežany a Čistá na oficiální návštěvu
obce Dominowo v Polsku. Dominowo se nachází zhruba 40 km od Poznaně
ve Velkopolském vojvodství a má 17 částí (obcí). Jednou z těchto obcí je i
ÁVŠTĚVA POLSKÉ GIECZE
Giecz (česky Hedeč), která byla založena roku 966. Giecz byl jedním
z prvních hradů knížete Měška I. a knížete Boleslava Chrabrého, pozdějšího
polského krále. V roce 1038 byl Giecz napaden a zničen Břetislavem I,
českým knížetem z rodu Přemyslovců, který místní obyvatele odvedl do
Čech a usadil je na území dnešních Hedčan, Hedecka, Břežan, Černíkovic,
Kožlan, Lhoty u Chříče, Čisté a dalších obcí. Až po odchodu knížete Břetislava byl hrad obnoven a poblíž byla založena vesnice
Giecz, která byla jedním z cílů naší návštěvy.
Páteční cesta trvala zhruba 10 hodin a ujeli jsme cca 600 km. Byli jsme ubytováni v hotelu Podrožnik asi 17 km od
Dominowa. Večer nás zástupci obce Dominowo přivítali v jejich kulturním domě a na uvítanou vystoupil ženský sbor
Dominowo. Měli jsme možnost si prohlédnou jejich kulturní dům, jehož součástí je i hasičská zbrojnice. Se zástupci obce jsme
pohovořili o tom, jaký je systém a hospodaření obcí u nich a jaký u nás. Perfektní překlad po celou dobu pobytu nám zajistil
náš farář p. Marek Winiarský.
V sobotu ráno jsme se těšili na očekávanou návštěvu hradiště Giecze, archeologické rezevace, muzea a samotné obce Giecz.
Před branami archeologické rezervace nás čekala ředitelka rezervace Teresa Krysztofiak, starosta Dominowa, starosta Giecze,
další zástupci vedení obce, občané Giecze a děti. Přivítali nás domácím chlebem a solí. Poté následovala komentovaná
prohlídka původního hradiště, cesta do obce Giecz, prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, návštěva
gymnázia mjr. Henryka Sucharského. Na rozcestí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše jsme společně
zasadili lípu srdčitou, kterou jsme označili tabulkou „Lípa přátelství“, opatřenou textem v polštině a češtině. Po prohlídce obce
jsme se vrátili do hradiště a zúčastnili jsme se v krásném dřevěném kostele společné mše svaté - P. Zbigniewa
Nowaczewského a P. Marka Winiarského celebrované ve dvou jazycích. Po mši jsme přešli do archeoskanzenu, kde na nás
čekal oběd v podobě
staropolské kuchyně,
musím konstatovat, že
to bylo všechno velice
chutné
jednoduché
jídlo. Poté si děti ze
základní školy pro nás
připravily rekonstrukci
křtu, neboť Polsko letos
slaví 1050 let od křtu
svého
prvního
křesťanského vladaře
Měška, který se oženil
s dcerou
českého
knížete Boleslava I,
Doubravkou.
Doubravka
byla
křesťankou a tak se
nechal pokřtít i Měšek.
Díky tomuto aktu, se
začala
do
Polska
pozvolna šíři křesťanská
víra.
Na
závěr
sobotního odpoledne
jsme
si
vzájemně
předali na památku
dárky, udělali jsme
rozhovory pro místní a
regionální
tisk
a
regionální rádio.
Večer nás všechny
čekalo
zasedání
zastupitelstva
obce
Dominowo
v
sále
kulturního domu, který byl vyzdoben naší a polskou státní vlajkou. Jedním bodem z programu byla návštěva z České republiky,
byli jsme představeni všichni zástupci obcí. Měli jsme možnost být přítomni jejich běžnému jednání zastupitelstva. Na závěr
zasedání jsme společně se starostou obce Břežany Mgr. P. Škrlem, místostarostou obce V. Švolbou, starostou obce Černíkovice
V. Vopatem a zástupcem obce Černíkovice J.Janečkem poděkovali za krásné a srdečné přijetí a za vše co pro nás připravili a
jak se o nás starali. Zároveň jsme je pozvali příští rok k nám. Poté následovala slavnostní večeře a taneční zábava.
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V neděli dopoledne jsme se vypravili na cestu domů. Jeli jsme jinou trasou, abychom mohli poznávat krásy Polska. Cestou
jsme se zastavili ve městě Wroclaw, kde jsme měli možnost prohlédnout si historické náměstí, které bylo za druhé světové
války hodně poničeno. Poslední krátkou zastávkou bylo lázeňské město Kudowa Zdroj. Vrátili jsme se s krásným pocitem, že
jsme poznali další kus naší historie, zajímavé a příjemné lidi a mnoho zajímavostí.
To, že se vše tak vydařilo, je zásluhou p. Jiřího Janečka z Hedčan, který společně se starostou obce Břežany, byli organizátoři
tohoto zájezdu a zejména díky P. Marku Winiarskému, který pomáhal s celou organizací a překladem. Bez něho bychom určitě
neměli tak krásné vzpomínky na pobyt v Polsku. Za to všem patří opravdu veliké poděkování.
Blanka Čebišová, starostka obce

Vývozy tříděného komunálního odpadu?

I

Obec Čistá je vyvážena :
Plast (1x týdně od 1.9. do 30.6., 2x týdně od 1.7. do 31.8.)
Papír (1x týdně)
Sklo (1x měsíčně)
Tetrapak (na zavolání)

NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

TŘÍDĚNÝ ODPAD, SBĚRNÝ DVŮR, KRÁTCE, JUBILEA

Přilehlé části – (Zdeslav, Kůzová, Nová Ves, Lhota) :
Plast (1x týdně od 1.5. do 30.9., 1x za 14 dní od 1.10. do 30. 4.)
Sklo (1x za 2 měsíce)
Papír (1x za týden)
V případě přeplnění kontejnerů je možné po telefonickém nahlášení na obec požádat o
vývoz nad rámec smlouvy.

otevírací doba sběrného dvora v Čisté.
Žádáme občany, aby tuto dobu dodržovali.
Je zákaz skládat jakýkoli odpad u vrat sběrného dvora. Objekt je střežen kamerou.
Otevírací doba: středa 16 – 18 hodin, sobota 8 – 11 hodin.

Jubilanti
60 let
Votroubek Jiří, Čistá
65 let
Pešek Jaroslav, Nová Ves
70 let
Gregorová Marie, Čistá

Krátké pozvánky
V neděli 8. 5. se koná slavnostní kladení věnců u pomníku padlých od 14 hodin. Následuje krátký koncert souboru Václav.
V sobotu 28. 5. se koná od 14 hodin slavnostní předání nového hasičského auta CAS.
Dětský den 2016. Dnes jen krátká informace. S oslavou MDD počítáme letos v sobotu 4. 6. 2016 na fotbalovém hřišti od 15°°
hod. Stát se může cokoliv a vše bude jinak. Sledujte proto plakáty a příští zpravodaj. K. Coufalová

V tomto měsíci za žáky 6.-9. ročníku do naší školy zavítala paní
Eva Vopatová. V rámci pracovního vyučování seznámila děti
s výrobou náušniček a náramků z paměťového drátku a
ÁKLADNÍ ŠKOLA
korálků. Veškeré komponenty dětem darovala a s trpělivostí se
dětem věnovala. Po chvilce začala mezi dětmi vznikat krásná
INFORMACE, SBĚR SUROVIN, TEST KALIBRO,
korálková dílka a dívky začaly vyměňovat původní náušnice za
AKADEMIE
nově zhotovené. Hodinka skvěle utekla a parádnice a parádníci
se ověnčili novými výrobky. Za vše velice děkujeme a těšíme se
na další shledání. K. Lauberová
Sběr surovin v základní škole
Nashromáždili jste starý papír? Nic nebrání tomu, abyste jej 25.května přichystali před vaše vrata, vrátka, dveře. Tento den
proběhne na celoškolní projekt Ochrana životního prostředí, jehož součástí bude sběr starého papíru v celé naší obci.
Požadavkem je pouze starý papír svázaný nebo poskládaný v kartónových krabicích.

Z
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Zároveň připomínám, že nadále sbíráme víčka od PET lahví, použitý kuchyňský olej a vybité baterie.
Poděkování patří těm, kteří na nás myslíte v průběhu školního roku a svými surovinami nás průběžně obdarováváte. Za
poslední svoz starého papíru 7 tun obdržela naše škola odměnu 12 832,-Kč. Děkujeme. B. Vopatová, ředitelka školy
Výsledky testů Kalibro 2015/2016 a neb znalosti našich žáků
I v tomto školním roce jsme sledovali úroveň výstupů znalostí našich žáků v porovnání s venkovskými a městskými školami.
Žáci v 5. a 9. ročníku vypracovávali testy Kalibro v měsíci únoru ze tří předmětů: Českého jazyka, Matematiky a Anglického
jazyka. Jak dopadli posuďte sami z přehledných tabulek.
S výsledky budou dále učitelé pracovat. Vyhodnocené práce od společnosti máme k dispozici.
9. ročník
Počet respondentů 9.r. % Vesnice % Malá města% Velká města% Výsledek% ( vesnice)
Český jazyk
4 328
Matematika
4 319
Anglický jazyk 4 154

62,7
67,7
61,0

Počet respondentů
Český jazyk
3 921
Matematika
3 960
Anglický jazyk 3518

5.r. %
83,8
67,5
51,9

57,6
49,7
67,4

58,5
51,0
70,2
5. ročník
Vesnice % Malá města%
74,5
61,5
39,0
42,2
60,3
60,1

60,7
55,7
76,1

+5,1
+18
- 6,3

Velká města%
63,3
41,9
64,2

Výsledek% ( vesnice)
+ 9,3
+28,5
- 8,4

Pozvánka
ZŠ a MŠ Čistá pořádá Školní akademii. Kdy: 5. 5. 2016. Od: 13:30 a 18:30 hodin. Kde: KD Čistá.
Bohatý program --- Prodejní jarmark --- Vstupné dobrovolné
Srdečně Vás zveme

SDH

S

„Snazší je požáry zakládat, než vdechovat jejich dým.“
Úvodem chceme informovat občany, že dne 19. 4. 2016 proběhl poslední
POLKOVÉ ZPRÁVY
kontrolní den na novém zásahovém vozu CAS – 30 v THT Polička.
Kontrolního dne se zúčastnili starostka obce B. Čebišová, M. Svatoš a T.
SDH, ČSZP, ČČK, MCCC, ČRS MO ČISTÁ, MS
Vopata. Byly doladěny poslední detaily a domluven den předání. Předání
JAVORNA,
vozidla a zaškolení obsluh proběhne dne 29. 4. 2016 u hasičské zbrojnice
v obci Čistá. Poté proběhnou kondiční jízdy,
zaškolení všech členů výjezdové jednotky a v
měsíci květnu proběhne slavnostní předání. O termínu budeme včas informovat.
Odborná příprava
Dne 9. 4. 2016 proběhlo jako každý měsíc školení výjezdové jednotky garantem HZS Rakovník.
Mimo pravidelnou údržbu techniky bylo provedeno zaškolení na novou CAS – 30. S tímto vozidlem
se dostavila jednotka HZS Rakovník. Členové si prakticky vyzkoušeli veškeré ovládání jako např.
lafetovou proudnici, vysokotlakové zařízení atd. Po této části si strojníci prakticky vyzkoušeli jízdní
vlastnosti tohoto vozidla na účelové komunikaci na Břežany.
Zásahová činnost
V období od 23. 3. 2016 do 24. 4. 2016 zasahovala jednotka u 1 události. Dne 9. 4. 2015 v odpoledních hodinách jednotka
vyjela k likvidaci kluzké postřikové látky na komunikaci ve směru Petrovice na Zavidov. Jednotka pomocí vody z otočné
proudnice látku rozředila a spláchla z komunikace. Po úklidu komunikace se jednotka vrátila na základnu.
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Mladí hasiči v měsíci Květen
30. 4. – 1. 5. Čistá u Horek – dvoudenní výlet
7. 5. – okrsková soutěž v PS – Čistá
Středa 11. 5. – český den proti rakovině – po 15 hodině prodej
kytiček po obci
14. 5. – okresní kolo Plamínek – pořadatel SDH Rynholec
21. – 22. 5. – soustředění s přespáním v hasičárně
27. – 28. 5. – II. okresní kolo hry Plamen – III. ZŠ Rakovník –
zajišťuje SDH Třtice
3. 6. – okresní kolo dorostu jednotlivců – III. ZŠ Rakovník –
zajišťuje OORM Rakovník
4. 6. – I. kolo v PS a soutěže dorostu družstev – III. ZŠ Rakovník
– zajišťuje OORR Rakovník
Za MH Dagmar Schuhová
Za SDH Čistá Jan Rohr

ČSZP
Zápis výborové schůze ČSZP Čistá ze dne 14. 4. 2016
1. Jubilanti: p. Emil Vojtášek 70 let – gratulace předána na
výb. Schůzi, p. Antonie Blechová 70 let – gratulaci předají p.
Vopat a p. Radvanyi, p. Eduard Pešek – gratulaci předají p.
Králová a p. Vojtášek
2. Příprava členské schůze: Členská schůze se bude konat
v Kulturním domě v Čisté 28. 5. 2016 od 14.00 hod.
3. Vyhlášení soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno
4. Bude zakoupeno chodítko se sedačkou
5. Dotační program: Bylo zažádáno o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čistá a to: 2000,- Kč na zlepšení životního prostředí
– zakoupení krokusů, 4000,- Kč na invalidní pomůcky, 2000,- Kč na ceny do soutěže o rozkvetlé okno, 15 000,- Kč na
spolkovou činnost
6. Byly zakoupeny ubrusy a záclony do nové klubovny
7. Úprava nástěnek – bude zakoupena látka na potáhnutí nástěnek
8. Výkaz příjmů a výdajů byl zaslán do Prahy k soudu
9. V měsíci lednu byla provedena inventura majetku, při níž byly odepsány tyto položky: Sektorová kuchyňská linka, 2 malé
kuchyňské stolky, psací stůl, malá lednice a ohřívač vody. Odepsaný materiál byl znehodnocen vlhkem.
10. Příprava zájezdu: je naplánována návštěva konventu v Plasích, muzeum vojenské techniky ve Zruči a posezení v Býkově.
Termín zájezdu je naplánován na konec srpna.

ČČK
Činnost místní organizace Červeného kříže
ČČK je humanitární sdružení těch občanů, kteří z vlastního rozhodnutí a s využitím vlastních sil, schopností a prostředků chtějí
pomáhat všem, kterým nemá kdo pomoci, nemohou si sami pomoci či neví, jak si pomoci. Tato organizace pracuje v ČR už 24
let.
Naše čistecká skupina ČK má 31 členů. Vlastníme 4 nové vybavené brašny, s kterými zajišťují 4 proškolené členky s certifikátem
dle směrnic EU první pomoc při kulturních, sportovních a hasičských akcích. Členky pomáhají i při organizace soutěží dětí a
dospělých.
Spolupracujeme s oblastním spolkem v Rakovníku, od nich máme i seznam dárců krve a kostní dřeně našich spoluobčanů.
V ZŠ a MŠ pracuje kroužek „Mladí zdravotníci“, který vede naše členka. Žáci se každoročně zúčastňují okresní soutěže, kde si
vedou velmi dobře. V loňském roce byla hlídka starších na 1. místě a hlídka mladších obsadila 2. místo. Letos jsme přispěli
dvěma dívkám z kroužku 1000,- Kč na týdenní školení zdravotníků, které se koná koncem dubna ve Šlovicích.
Od 22. dubna 2015 sbíráme plastová víčka pro SOS Anděly, kteří pomáhají nemocným dětem našeho okresu. Sběrné místo je
v přízemí Obecního úřadu v Čisté. Za rok jsme odvezli do Rakovníka 3 pytle víček. Sbíráme i v letošním roce. POMOZTE!!!
Mgr. Stárková Zdeňka, předsedkyně MO ČK Čistá
Pokračování spolkových zpráv na straně 7
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SNESENÍ ZASTUPITELSTVA

V Ý P I S U S N E S E N Í ze zasedání
zastupitelstva obce Čistá č. 18 dne 21. 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. 229/16 : ZO po projednání schvaluje smlouvu o dílo č. 7/2016 s firmou HPN projekt s.r.o. na zhotovení
dodávky a montáže dopravního značení obce Čistá na místních komunikacích za částku 204.439,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy. Pro - 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 229/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 230/16 : ZO po projednání schvaluje kupní smlouvu 042/PV/2016 s firmou Pekass na nákup mulčovače
BERTI model TA/MI 160 za částku 153.000,- Kč bez DPH a souhlasí s jejím podpisem.
Pro – 11 Proti – 0 Zdržel se – 1 p. Turek USNESENÍ č. 230/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 231/16 : ZO schvaluje OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro – 12 všemi hlasy Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 231/16 BYLO
SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 232/16 : ZO pověřuje starostku k jednání s Ministerstvem zemědělství ve věci podání žádosti o dotaci na
projekt „Rekonstrukce rybníka Nová Ves na parc.č. 130“. Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0 Zdržel se – 0 USNESENÍ č. 232/16
BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 233/16 : ZO ukládá výboru pro ŽP provést do květnového zasedání ZO místní šetření k žádosti p. M. o
pronájem pozemků 989/2, 236/1 a 233/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka. Pro – 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ
č. 233/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 234/16 : ZO po projednání předběžně souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 42 v k.ú. Lhota u Rakovníka
za minimální částku 100,- Kč/m2. Pro - 11 Proti - 1 ing. Vachata Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 234/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 235/16 : ZO ukládá výboru pro ŽP provést do květnového zasedání ZO místní šetření k žádosti sl. K. o odkup
části pozemku parc.č. 26/1 a pozemku parc.č. 18 v k. ú. Křekovice u Rakovníka.
Pro - 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 235/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 236/16 : ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019674/01 se společností ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro - 11 Proti - 1 ing. Vachata Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 236/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 237/16 : ZO po projednání schvaluje výši cen na VT Zdeslav pro sezonu 2016.
Pro - 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 237/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 238/16 : ZO ukládá finančnímu výboru připravit do květnového zasedání ZO návrh na zvýšení poplatku za
vodné a stočné. Pro - 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 238/16 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 239/16 : ZO souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na opravu střechy a výměnu střešní krytina na budově
čp. 166 – pošta. Pro - 12 všemi hlasy Proti - 0 Zdržel se - 0 USNESENÍ č. 239/16 BYLO SCHVÁLENO.
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LACENÁ INZERCE

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: 22. května a 26. června 2016, 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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MCCC Čistá

ČRS
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čistá oznamuje:
Rybářské závody pro děti i dospělé proběhnou v sobotu 25. 6.
Závody jsou určené pro širokou rybářskou i nerybářskou
veřejnost. Rádi Vás přivítáme u našeho revíru Závlaha III.
Na měsíc květen nebo červen připravuje místní organizace ve
spolupráci s Českým rybářským svazem pro děti z MŠ a ZŠ akci
nazvanou „Ve vodě nežijou jen vodníci“ – jedná se o zábavně
vzdělávací projekt.

MS Javorna
Náš myslivecký spolek byl požádán o spolupořádání myslivecké
soutěže pro děti „Zlatá srnčí trofej“ na okresní úrovni. Snažíme
se být aktivní a jsme potěšeni, že ke zdárnému konání
nacházíme mnoho podporovatelů. Jmenovat můžeme obec
Čistou, rodinu Kožíškovu, místní rybáře a mnoho dalších. Srnčí
trofej je velmi kvalitní soutěží, která se nedotýká jen
mysliveckých témat, ale i znalostí přírody a její ochrany.
Vítězové z našeho okresního kola postupují přímo na národní
kolo soutěže, které probíhá o prázdninách v rámci 14denního
tábora. Akce je kofinancovaná z mnoha stran a je i hojně
sponzorsky podpořena. Rádi bychom pozvali všechny děti
k účasti i k absolvování bohatého doprovodného programu. I
dospělí zde mohou strávit příjemný den. Občerstvení bude
zajištěno. Termíny najdete na přiloženém plakátě.

C

IHELNA

14.5. 2016 Zlatá srnčí trofej
/den otevřených dveří
v cihelně/ se koná od 9 hodin
21. 5. 2016 „Májová zábava“ se
koná v cihelně od 20 hodin,
hraje Luis Cyper, vstup 100,- Kč

7

Emil

Frída - Jaroslav Vrchlický

Z

Obchodník Filip Jakub Frída, který opustil své zaměstnání
HISTORIE
a věnoval se mlynářství, se
na doporučení člena správní rady P. Kralacha, faráře v Rusínově,
EMIL FRÝDA, CO SE U NÁS PSALO
stává v roce 1872 správcem Spolkového rolnického mlýna
v Čisté. Frídovi bydleli v domku vedle mlýna ve dvoře v č.49, kde
měli dvě místnosti s předsíňkou nad pekárnou.
Jejich syn Emil přijel do Čisté jako abiturient klatovského gymnázia o prázdninách roku 1872. Tento sotva dvacetiletý
mladík byl již znám čtenářům Světozoru jako básník pod pseudonymem Jaroslav vrchlický. Při této své první návštěvě Čisté,
navštívil také nedaleký Krakovec, v jehož zřícenině napsal velmi dojemnou báseň „Na Krakovec“, která vyšla ve svazku básní
nadepsaných Symfonie. Po těchto prázdninách se Emil dává zapsat na theologii, ale již po prvním semestru přestupuje v roce
1873 na filozofii. Hmotné poměry nutí nadaného studenta hledat zdroj příjmu. V té době dlel v Praze francouzský historik
Arnošt Denis, za účelem studií k dějinám českého národa. Tento slavný dějepisec přijal k sobě Emila Frídu za učitele češtiny.
O prázdninách v roce 1873 dlí Emil Frída opět u rodičů v Čisté. Tato doba prázdnin je jeho nejplodnější dobou
v Čisté. Zábavy zde měl mladý poeta dostatek. Na rozsáhlém dvoře u mlýna bylo hodně potkanů. Když pak Emil získal
v pekárně kus bochníku chleba, nebo jen kus těsta, rozházel ho po dvoře a takto nenáviděné myši pak střílel. Často však vzal
na mušku i vrabce, nebo si také vyšel na zajíce a koroptve.Obdělával také pěknou zahrádku, která sousedila se dvorem a
také rád vesloval na veliké vodní nádrži, která byla za zahradou. V této době čte a překládá poesii V.Huga a pilně si dopisuje
s Bohdanem Jelínkem.
Čistečtí občané dlouho vzpomínali na Emila Frídojc, čilého studenta s dlouhými nepodajnými vlasy, splývajícími až na
límec, jak je mladý básník k nelibosti svého otce nosil. Bylo ho možno potkat v lese Březince a na vycházkách do okolí, zejména
k Hubertu. Společnost nevyhledával, chodil nejraději sám.
V Čisté vytvořil hodně básní. Nejplodnější v tomto směru byly právě prázdniny roku 1873 kde při svých toulkách píše
řadu básní vydaných ve svazku Symfonie, které většinou prozrazují, jak byl o svátcích a prázdninách u rodičů šťasten. Z této
doby pochází básně „Elegie“, „Skloň se“, „V tmách“, „Reignace“, „V besídce“, „V etnicích ducha“, „V jeseni“, „Na mýtině“. Na
podzim odjíždí mladý filozof do Prahy, do třetího semestru.
Rok 1874 začíná pro Vrchlického veselou lyrikou pod názvem „Doma“, „V prvních dnech jara“, „Světlo“, „V
červáncích“. Radostně tráví prázdniny v roce 1874 kde pobývá opět u rodičů a sourozenců v Čisté. V této době vzniká „Báj
lesa“, „Večerní jízda“, „Cesta“ a „Stance“. Ke konci roku 1874 postihla Frídovu rodinu těžká rána, když nečekaně bez předchozí
nemoci umírá 23.listopadu otec Jakub Frída. Přijel k večeru z Prahy velmi rozčilen a ještě večer o deváté hodině byl k němu
volán městský lékař Vojtěch Leipert. Ovšem ráno byl pan správce mrtev, patrně mrtvice a v úmrtním listě jsou jako příčina
smrti uvedeny asphytické křeče. Byl pohřben 26.listopadu 1874 na hřbitově v Čisté u samé zdi při levé straně vchodu. V roce
1895 byl přibit u hrobu na hřbitovní zeď prostý dřevěný křížek s nápisem: Filip Jakub Frída + 1874.
Čtyři dny po otcově smrti píše Vrchlický báseň „Své matičce“, a potom „Smutný večer“, „Duma“, „Tři sloky Mrtvé
lásce“. Ještě Vánoce toho roku strávil Emil Frída s matkou a sourozenci v Čisté. Dojel tehdy vlakem do Plas, pokračoval do
Kralovic poštovním dostavníkem a odtud čisteckou poštou se starým Krausem. A tehdy prý vznikla jedna z nejkrásnějších a
asi nejznámějších vrchlického básní „Vánoce“. Zimní nálada, sněhové závěje, zvuk rolniček, poštovní spřežení, očekávání
Štědrého večera s koledami a poetickými zvyky – ale právě v ten den, kdy se všichni lidé radují, srdce svírají smutné vzpomínky
a stesk. A z tohoto bohatství citů vznikla báseň „Vánoce“, do které dal mladý autor celé své srdce i duši.
O těchto smutných Vánocích dlel prý Emil často na hřbitově u otcova hrobu a dlouho až do šera zde stával v zamyšlení
u hřbitovních vrat, nebo v rohu hřbitovní zdi a hleděl na mlýn, na zahrádku s besídkou, na domek nad pekárnou, kde prožil
tolik krásných chvil s tragickým závěrem. V posledních prosincových dnech napsal „List ze hřbitova“. V Čisté se zdržel mladý
básník ještě v lednu roku 1875, kdy zde ještě napsal několik básní například: „Píseň“, „Mou rukou vzala“. To také byly jeho
poslední Vánoce a poslední dny pobytu v Čisté vůbec.
Správní rada mlýna schválila žádost Marie Frídové, aby mohla spolu s dětmi přes zimu v bytě zůstat. Vdova se pak se
dvěma dcerami odstěhovala do Prahy, kde dlel na studiích i druhý syn Bedřich Frída. Z domu č.49 ve kterém rodina Frídova
v letech 1872-1874 žila, nezbylo nic, byl totiž v roce 1884 od základu přestavěn.
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A potom již později přicházíval do Čisté k návštěvě hrobu správce mlýna F.J.Frídy, starší muž s vousy na bradě. To již
nebyl Emil Frídojc, ale slavný básník Jaroslav Vrchlický.
Emil Frída - Jaroslav Vrchlický umírá v Domažlicích dne 9.září 1912.
Ve dnech 16.-18.října 1938 byly v Čisté uspořádány oslavy Jaroslava Vrchlického.
V sobotu 16.října se konal v sále čistecké sokolovny, Večer Jaroslava Vrchlického s bohatým programem.
V neděli 17.října dopoledne se uskutečnila vzpomínka u hrobu Filipa Jakuba Frídy, otce básníka. Tato vzpomínka byla
tichá a pietní. Po recitaci básně „List ze hřbitova“, kterou recitovala odborná učitelka Šafránková, vzpomenul učitel Jaroslav
Janata neklidného, ale bohatého života i tragického skonu J.F.Frídy.
V neděli odpoledne byla odhalena pamětní deska básníku Jaroslavu Vrchlickému a jeho otci, na budově parního mlýna
rodiny Arnsteinů. Bronzová deska je prací akademického sochaře Otto Eckerta, rodáka z Kralovic a nese nápis: V letech 187275 bydlela ve zdejším mlýně rodina F.J.Frídy, správce mlýna, jenž tady 23.XI.1874 ukončil svoji životní pouť. V těchto letech
zde dlel a tvořil jeho syn Jaroslav Vrchlický.
Z těchto krásných oslav Jaroslava Vrchlického, byl zaslán prezidentovi Ed. Benešovi, čestnému občanu Čisté,
pozdravný telegram.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/POZN.: článek není redakcí upravován/

CO SE U NÁS PSALO
„PRVOMÁJOVÉ DEMONSTRACE SE NA VŠECH POLEDNÍCÍCH A ROVNOBĚŽKÁCH STALY PŘEHLÍDKOU SÍLY DĚLNICTVA A
PRACUJÍCÍCH, KTEŘÍ STOJÍ PROTI PŘEŽÍVAJÍCÍMU KAPITALISMU A USILUJÍ O ODSTRANĚNÍ VYKOŘISŤOVÁNÍ, ÚTLAKU A
NESVOBODY“, PSALO SE V KVĚTNOVÉM ČÍSLE ČISTECKÉHO ZPRAVODAJE Z KVĚTNA ROKU 1984.
„Čím kvete 1. máj“ je název úvodního článku Čisteckého zpravodaje, který vyšel
v květnu 1984. Neznámý autor v něm při příležitosti nadcházejících květnových
oslav nekriticky obviňuje západ ze snah rozpoutat jadernou válku. Obranou pak má
být poctivá práce pro socialismus, pro růst jeho ekonomické a politické síly. Pod
samotným článkem pak nechybí pozvánka Místního výboru Národní fronty a
Vesnické organizace KSČ k účasti v prvomájovém průvodu v Rakovníku, který
tradičně doplňovala přehlídka alegorických vozů.
Další obsáhlý článek čísla podrobněji informuje o druhém plenárním zasedání MNV
Čistá. Po nezbytném uvítání byly projednány zprávy komise obchodu a cestovního
ruchu, komise ochrany veřejného pořádku, komise sboru pro občanské záležitosti a matriky, komise pro mládež, tělovýchovu
a sport, komise finanční a komise KOVP o výsledcích protipožárních preventivních prohlídek. Dále byly projednány zprávy o
průběhu zimního období na úseku paliv a elektrické energie, zprávy z revizního oddělení ONV, zpráva o připravenosti akce „Z“
vodovod, zpráva o dodržování socialistické zákonnosti, zprávy zemědělských závodů, o činnosti MV NF, kulturního domu, SSM
Čistá a zprávy o hospodaření s byty apod. Projednávány byly rovněž přípravy oslav 120 let od založení pěveckého souboru
Václav. Dotazy a připomínky zodpověděl předseda MNV.
V přehledné tabulce bylo provedeno hodnocení výsledků jarních směn Národní fronty. V roce 1984 byl velmi kladně hodnocen
hlavně přístup na úseku životního prostředí SSM v Čisté, osadního výboru „Javorna“ u Kazilů a na čištění požární nádrže a
návsi ve Zdeslavi.
Krátký článek byl věnován také slavnostnímu shromáždění k 35. výročí Pionýrské organizace. Slavnostní skupinové
shromáždění se uskutečnilo v kulturním domě v Čisté, přičemž zde byla zhodnocena dosavadní činnost skupiny, odměněni
nejlepší pionýři a rozdány odznaky odbornosti. Při příležitosti oslav rovněž složilo slib 25 nových pionýrů a 27 dětí vstoupilo
do řad jisker. Celá akce byla zakončena mezitřídním turnajem ve vybíjené a zábavným odpolednem.
V květnu 1984 uvedla KINOKAVÁRNA KD Čistá mimo jiné český barevný film AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ, český film MALINOVÝ KOKTEJL
s Yvetou Kornovou v hlavní roli, pásmo krátkých barevných sovětských filmů POHLEDNICE ZE SSSR, nový sovětský barevný film
ŽENA V BÍLÉM nebo nový anglický film o nadpřirozené síle čarovného meče krále Artuše EXCALIBUR. V květnu se také
uskutečnil lampionový průvod, Den svazarmu, dvě schůze KSČ, májová taneční zábava, koncert Milana Drobného a skupiny
Nova, divadelní představení DS Tyl Rakovník a III. ročník turistického pochodu Údolím Javornice.
Závěr květnového čísla zpravodaje je věnován první části obsáhlého článku o dějinách pěveckého souboru Václav. Celý článek
bude později zveřejněn v plném znění.
Připravil PAVEL TINTĚRA ml.
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Konečná tabulka OP II. třída:

Konečná tabulka OP V. třída:

Úspěšnost čisteckých hráčů:

S

PORT

STOLNÍ TENIS - VÝSLEDKY

K

ULTURNÍ PŘEHLED

Čistá
5. 5. 2016, Čistá KD – školní akademie, 13:30h a 18:30h
8. 5. 2016, Čistá – kladení věnců u pomníku padlých, 14h
11. 5. 2016, Český den proti rakovině, veřejná sbírka
14. 5. 2016, Čistá – Pochod údolím Javornice, 7:30h
14. 5. 2016, Čistá – Cihelna, okresní kolo Zlatá srnčí trofej, 9:30h /den otevřených dveří v Cihelně/
21. 5. 2016, Čistá – Cihelna, „Májová zábava“, od 20h
25. 5. 2016, Čistá – sběr starého papíru /akce ZŠ/
28. 5. 2016, Čistá – slavnostní předání nového hasičského auta, 14h
Okolí
4. 5. 2016, Mariánská Týnice, koncert učitelů ZUŠ Kralovice, od 19h
14. 5. 2016, Mariánaká Týnice, Májový den řemesel a divadla od 10h
29. 5. 2016, Chříč – Cirkusový workshop, pivovar Chříč

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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