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OBCE ČISTÁ

Chceme být připraveni...
V minulém čísle Zpravodaje jste se dočetli o roz-

hodnutí zastupitelstva obce Čistá z roku 1907 vybu-
dovat obecní vodovod. První zmínka o nutnosti
započít s výstavbou pochází z roku 1903 a dokon-
čení bylo provedeno v roce 1912. Nyní po stu le-
tech současné zastupitelstvo předkládá veřejnosti k
projednání ( 21. srpna 2007) vydání územního roz-
hodnutí k výstavbě kanalizace v obci. Paradoxem je,
že do výstavby vodovodu před sto lety byla obec
nucena okresním výborem, kdežto v současné době
výstavba kanalizace v obcích s méně než 2000
obyvatel není z pohledu státu na pořadu dne. Přes-
to chceme být připraveni a věříme, že k realizaci
dojde v kratším čase než tomu bylo u výstavby vo-
dovodu. Veřejné zasedání zastupitelstva obce kona-
né 27. června 2007 hodnotilo uplynulé pololetí z
pohledu plnění schválených záměrů. Byla zahájena
výstavba dětského hřiště na Stránce, probíhá výběr
stavební firmy na úpravu cesty ze Stránky k vodár-
ně. Z oslovených pěti firem však pouze dvě jsou
ochotny práce provést. Buduje se chodník v zatáč-
ce u pomníku padlých ze světových válek. Tato úpra-
va by měla zvýšit bezpečnost chodců. Navázat by
pak v budoucnu měl chodník v celé délce komuni-
kace až na křižovatku u prodejny. Koncem srpna
začne rekonstrukce střechy obecního úřadu. Na
tuto akci se podařilo získat dotaci kraje ve výši 121
000,- Kč.. Rekonstrukce by měla odstranit letitý pro-
blém zatékání vody do objektu v zimním období
nebo v případě přívalových dešťů. V srpnu také za-
čne dle smlouvy o dílo oprava komunikace pod poš-
tou směrem ke Koudelkům. V průběhu prázdnin také
chceme provést výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ a
úpravu sociálního zařízení. Bohužel zatím chybí do-
davatel. Zahájení opravy zdi hřbitova závisí na před-
ložení cenových nabídek oslovených firem. Mimo
oprav zdiva bude provedeno odfrézování pařezů po
tůjích a úprava cesty přímo na hřbitově. Problémem
zůstává zahájení oprav kostela. S finančními pro-
středky, které máme v současnosti k dispozici (cca
240 000,- Kč t. j. 100 000 dotace, 100 000 obec,
40 000 příslib církve) není v našich silách zajistit
firmu, která by práce alespoň zahájila. Vzhledem k
častým poruchám místního rozhlasu (ústředna) a
nutnosti rozšíření (nová výstavba) zadáme vypraco-
vání odborného posudku a cenové nabídky na cel-
kovou rekonstrukci zařízení s možností využít dotace
z „Integrovaného záchranného systému“.

                                              Jaroslav Gregor

Letem světem z obce
Upozorňujeme občany na nutnost uzavřít nájemní

smlouvy na hrobové místo. Započala běžet dvoule-
tá lhůta, po které dojde k rušení hrobů, na které ne-
bude tato smlouva uzavřena a zároveň nezaplacen
nájem.

Tyto řádky jsou určeny našim občanům „podnikajícím“
v oboru dovozu a oprav automobilů. Nic proti pod-
nikání, ale proč by ostatní občané měli doplácet na
likvidaci odpadů vzniklých při této činnosti. Za od-
ložená skla, čalounění, sedačky, plasty a pod., musí
obec zaplatit, což se opět projeví v příštím roce v
poplatku na hlavu. Je zajímavé, že kovový odpad z
aut se v obecním kontejneru neobjeví. Připomíná-
me, že podnikající osoba musí dle zákona o odpa-
dech mít uzavřenou smlouvu s oprávněnou firmou
na likvidaci odpadů. Pokud se situace nezmění,
budeme nuceni požádat o spolupráci živnostenský
a finanční úřad, včetně úřadu životního prostředí.

Výzva- letošní rok „zasvěcený sedmičce“ rovněž zasáhl
náš KD (1977) třicáté výročí zahájení provozu. Při
této příležitosti obecní úřad s kulturní komisí připra-
vuje akce spojené s tímto datem. Žádáme touto
cestou veřejnost o zapůjčení dokumentů, fgotogra-
fií a jiného materiálu pro přípravu setkání rodáků a
pamětníků té doby.

Borek- toto místo mělo pro rodilého čisťáka vždy tak
trochu poetický nádech. Avšak i tento prostor mud-
sel ustoupit nobvému způsobu života. Snahou je
alespoň částečně upravit a především ozelenit pro-
stor vzniklý navážkou. Na stráň byla několikrát na-
vezena zemina a bylo započato s oplocením.
Výsledek: znovu navezený stavební materiál, ukra-
dené sloupky. Z toho důvodu budou přijata tvrdá
opatření pro ty, kdo bez předchozí konzultace s OÚ
uloží jakýkoliv materiál v tomto prostoru. Jelikož kon-
čí platnost terénních úprav, lze do těchto míst ulo-
žit pouze zeminu k povrchové úpravě. Prozatím
doporučujeme maximálně využít popelnice  ev. kon-
tejnery. Při stavebních úpravách a rekonstrukcích je
občan povinen zajistit likvidaci stav. sutí a pod. na
svůj náklad.

Ve sběrném dvoře „u Klacků“ vybuduje obec zařízení
pro přechodné umístění zvířat (převážně psů) odchy-
cených v katastru obce, než budou předány do útul-
ku.

Obec požádá stavební úřad o změnu užívání stavby-
bývalá uhelna KD na posilovnu, jakmile bude zho-
toven samostatný vchod.
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Na nátlak rodičů a posléze i obecního úřadu byla ome-
zena doba uzavření MŠ v době prázdnin. Výsledkem
je zhruba čtyři pracovníci na pět dětí denně.

Přímo v obci nebo v jejím okolí se nachází několik auto-
vraků. Tyto může majitel bezplatně předat k ekologic-
ké likvidaci na vrakoviště na „Hejtmánce“ v Mladé
Boleslavi. Firma zajistí i odtah, pokud je vozidlo kom-
pletní. Kontakt:

Kulturní komise
Poslední dubnový den se tradičně na našem hřišti schá-

zí rodiče s dětmi na pálení čarodějnic, které je spojeno
s lampionovým průvodem a opékáním buřtů. Sponzorem
akce byl obecní úřad.

Členky sboru navštěvují občany při životních jubileích.
Přichází s kytíčkou, gratulací a malou sladkostí. Rovněž
blahopřejí ke zlatým, ev. diamantovým svatbám.

Navečer 7. května jsme uctili památku padlých za dru-
hé světové války položením kytic k oběma pomníkům.

V měsíci květnu se konal výlet do Kutné hory, spojený
s návštěvou zámku KAčina, skanzenu Kouřim a zakon-
čený posezením s večeří v Luštěnicích. Protože tento
výlet se všem líbil, příštím rokem plánujeme další.

V měsíci červnu se konal na hřišti Dětský den. Byly
připraveny soutěže s drobnými cenami. Na závěr si děti
opékaly buřty. Děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-
pravách tohoto dne. Sponzoři DD: Obecní úřad Čistá,
Zahradnictví Tomsa, TJ Slavoj Čistá, Lucie Dlasková,
Myslivecké sdružení Čistá.

Dne 16. června 2007 v 10.00 hod. jsme v salonku KD
přivítali nové občánky naší obce. Jsou to: Barbora Šor-
mová, Jan Řepka a Matyáš Douša. Na slavnostním přiví-
tání, po projevu starosty, vystoupily děti z MŠ a ZŠ. Noví
občánci byli zapsáni do pamětní knihy a byl jim předán
malý dárek, kytička a peněžní poukázka.

Připravujeme: Setkání seniorů, Slavnostní setkání u
příležitosti třiceti let od otevření kulturního domu.

          Iva Gregorová
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  10. srpen Sv. Vavřinec (+ 258)
Poněkud pikantní historie umučení tohoto světce na

pahorku Viminale v Římě (nedaleko hlavního nádraží)
řadí sv.Vavřince (Lorenzo, Lawrence, Laurent) mezi
nejpopulárnější mučedníky. Jisté je, že Vavřinec byl
žákem papeže Sixta II. a za jeho pontifikátu stál v čele
sedmi římských jáhnů. Pomáhal papeži, měl právo
křtu, staral se o římské věřící. Uplynulo jen pár měsí-
ců od Sixtova povolání na papežský stolec, když cí-
sař Valerián rozkázal, aby kněží okamžitě opustili
město. Začalo velké pronásledování křesťanů. Papež
Sixtus II byl přistižen při mši a jako první ze zadrže-
ných sťat. Před smrtí stačil ještě svěřit některé dra-
hocennosti svému arcijahnovi Vavřincovi. Císařský
náměstek se domníval, že jde o předměty, které pro
věřící mají magickou sílu a přikázal Vavřincovi celý po-
klad odevzdat. Jelikož největším pokladem byl pro
Vavřince křesťanský lid, shromáždil 10. srpna roku
258 věřící před císařským palácem, předvolal do
předních řad nemocné a mrzáky a pokynul vladaři,
aby z okna paláce si prohlédl tento největší poklad
církve. Císař Valerián si takovou opovážlivost nedal
líbit. Okamžitě rozkázal vojákům, aby Vavřince nahé-
ho hnali na pahorek Viminale a na cestě jej ze všech
stran mrskali biči, aby kusy masa z něho padaly.
Nahoře již byl instalován železný rošt, připravený pro
nejtěžší zločince, pod roštem rozžhavené uhlí a na něj
napolo rozsekaného Vavřince přivázali. Nejprve ho
pekli z jedné strany, pak ho otočili na břicho a pálili
mu vnitřnosti. Těsně před smrtí prý Vavřinec pozval
své mučitele na hostinu, že snad je již dobře „prope-
čený“. Zda vojáci tuto nabídku akceptovali, legenda
neuvádí. V Čechách a na Moravě je asi 162 kostelů
a kostelíků jemu zasvěcených a leckde se na den sv.
Vavřince konají poutě. Je na třináctém místě v pořa-
dí zasvěcení u nás. Těchto pár řádek z „Českého
kalendáře světců“ od Petra Pracného (EWA Edi-
tion 1994), berte jako připomínku zdejší pouti a
pozvání na Vavřineckou mši svatou, která se
bude konat v čisteckém kostele v pátek dne
10.srpna 2007 od 17. 00 hod.                          JM
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Ve zvláštním vydání MNP pro obec Čistou,
které vyšlo před deseti lety, byl také článek o historii
místních hospod. Na toto téma se mi nyní podařilo, dík
manželům Noskovým a obecnímu archivu, připravit
malou výstavku v předsálí kulturního domu. Můžete tu
vidět třeba plánek kuželníku nebo pohled na Šípovu
hospodu,(foto pořízeno kolem roku 1925). Pamětníci
si možná vzpomenou na zvuky, které vydávaly kužel-
níkové koule valící se po prkenné dráze nedělním svá-
tečním odpolednem.                                                JM

Pravidla k vybírání dávek
z nápojů v obvodu obce Čisté.

Článek 1.
Z nápojů, piva a kořalky, které buď ku prodeji neb

ku vlastní potřebě určeny jsou, pak z vína, které k vlast-
ní potřebě v obvodu obce Čisté určeno jest, pokud
toto státní dani potravní nepodléhá, musí se bez ohle-
du na jich množství pokud se týče piva a kořalky od
prodavačů neb soukromníků a pokud se týče vína tak-
též (od prodavačů neb soukromníků), následující dáv-
ku do obecního důchodu hotově zapraviti, totiž: Z
každého hektolitru piva 2K, z každého hektolitru ko-
řalky (likéru, rosolky, punče atd) aneb z každého hek-
tolitru vína rovněž 2K. Kořalka, která dle paragrafu 6.
zákona ze dne 20. června 1888. č.95 ř. Z. osvobo-
zena jest od státní daně spotřebné dávce té nepodlé-
há. Víno v obvodu obce aerární dani potravní
podléhající, jakož i víno odebrané ku prodeji ve vel-
kém, dávce té i kontrolním opatřením orgánů obecních
taktéž podrobeno není.

Článek 2.
Prodavači nápojů a soukromní spotřebovatelé povin-

ni jsou ihned jakmile obdrží buď ku prodeji neb k po-
třebě vlastní ustanovené nápoje v důchodě obecním
v době úředních hodin je ohlásit a z nich vypadající
dávku zapraviti. Při oznámení se musí zároveň množ-
ství nápoje, druh, výměra, jakož i čísla nádob a místo,
kde nápoj uložen bude oznámiti. Na doklad zaplace-
ní dávky vydá se nejen platební lístek, na němž zazna-
menán jest druh nápojů, množství, čísla nádob a
obnos zaplacené dávky, nýbrž také tolik známek čísli-
cemi opatřených, kolik nádob se ohlásilo. Tyto znám-
ky musí se ihned dle čísel na ohlášených nádobách
připevniti. Každý hostinský, který po úřední hodině pivo
přivážeti zamýšlí, musí sobě k tomu účelu ustanovení
známky reservní nakoupiti a tyto ihned po dovozu piva
na nádoby připevniti., řísla nádob těchto nechť pak
ihned druhého dne dodatečně oznámí.

Článek 3.
Nápoje jakéhokoliv druhu do obce odjinud přiveže-

né, opatřeny býti musí nákladními listy, v nichž udáno
jest kterého dne, od koho a komu se zasílají, jakož i
mnoýství jich, výměra a čísla nádob. Tyto nákladní lis-
ty musí se při placení dávky k nahlédnutí pžedložit. Při
nápojích v lahvích musí se ohlásiti jich počet, druh a
množství na litry uvedené.

Článek 4.
Pokud dávka z nápojů není zapravena, nesmí se s

jich spotřebováním počítati.

Článek 5.
Lístky a potvrzenky na zaplacenou dávku nechť kaž-

dý bedlivě uschová, aby se jimi při přehlídce, prohle-
dávání, jakož i při naskytlých závadách vykázati mohl.

Článek 6.
Dozorce ustanovený ku prohlídce zásob nápojů dáv-

ce té podrobených, opatří kolkem kontrolním každou
známku, již prodavač neb soukromník na nádobu při-
pevnil, pročež nechť hledí se k tomu, aby známky se
nepoškodily. Nenalezne- li přehlídka z kterékoliv pří-
činy známku na nádobě, třeba již vyprázdněné, bude
to považováno jakoby dávka z ní nebyla zaplacena bý-
vala.

Článek 7.
Včichni prodavači, odběratelé i spotřebitelé jmeno-

vaných nápojů (čl.1) musí se vždy a bez zdráhání kon-
trole a vyšetřování zásob těchto nápojů podrobiti.,
místa kde nápoj uschován oznámiti a přístup všude
uvolniti, aťsi vyšetřování to děje se ustanoveným do-
zorcem, členy výboru obecního, úředníky.

Článek 8.
Nespotřebovalo-li se tolik nápoje, budši za příčinou

jakoukoliv, mnoho -li se při zapravení dávky bylo ohlá-
silo, vrátí se poměrně zapravená částka, pak-li nespo-
třebování jeho se ihned oznámilo a bylo-li to zjištěno
zřízencem obecním bez závady.

Článek 9.
Skladníci, vybíratelé a prodavači ve velkém s vyjim-

kou v čl. 1 uvedenou, mají vésti řádné seznamy a v
nich každý odprodej nápojů ihned vyznačiti., záznamy
tyto povinni jsou beze včeho zdráhání kontrolující ko-
misi nebo obecnímu zřízenci předložiti a podati mu žá-
daných vysvětlení. Vyrabitelé kořalky, kteří mají zároveň
své vlastní výčepy neb prodej, povinni jsou vésti zá-
znam o lihovinách, které do svého závodu výčepního
odevzdali.

Článek 10.
Nápoje, určené ku prodeji neb ku spotřebě mimo

obec Čistou, dávce té nepodléhají.
Vyrabitelé nápojů, určených ku prodeji zdejším pro-

davačům a k další spotřebě v obvodu zdejší obce, za-
praví sami dávku vypadající a povinni jsou těmto
odběratelům (prodavačům) svým vydati účet, v němž i
dávka účtována budiž. Který prodavač neb soukrom-
ník, odebrav nápoje tímto způsobem, účtem takovým
by se vykázati nemohl a jinak k zapravení dávky se
nepřihlásil, podlehl by trestu v čl.11 stanovenému.

Článek 11.
Neohlásí-li kdo, budši hostinský, prodavač, soukrom-

ník, nebo majetník zásobu dodaného neb uloženého
nápoje dávce podrobeného a nezaplatí-li povinný po-
platek v lhůtě v čl. 2 určené a jestli nápoj takový byl
uložen, do sklepa dán nebo snad v jiném místě scho-
vaný nalezen, odsouzen bude k pokutě.

Byl-li nápoj dávce podrobený složen u někoho jiné-
ho nežli jest udáno, podléhá příjemce a po případě
dodavatel taktéž trestu. Pokutové vyšetřování béře
obecní úřad před se a nález v prvé stolici přísluší dle
ministerského nařízení ze dne 3. dubna 1855., čl. 61.
ř. z. C.K. okr. hejtmanství., pokuta pak vyměřuje se
dle ministerského nařízení ze dne 30. září 1857 č.
198. ř. z. jeden až sto zlatých nebo vězením od šesti
hodin do čtrnácti dnů. Pokuty připadnou místnímu fon-
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du chudinskému. Obecní úřad neb orgánové jeho jsou
oprávněni za tou příčinou, aby pojištěno bylo, že dáv-
ka z nápojů, pak popřípadě pokuta i veškeré útraty
řízení trestního zapraveny budou na újmu příjemcovu
i dodavatelovu přiměřenou zásobu dodaného zamlče-
ného  nápoje v uschování bráti. Dávky z nápojů, po-
kuty a veškeré útraty řízení trestního, může obecní
starosta obecními orgány vymáhati také prostředkem
exekuce jiných věcí movitých( par.91.zř.obec.).

Jelikož nápoje, zvláště pivo zkáze podléhají a je tedy
ukládati nelze, bude zabavený nápoj, staneli se pře-
stoupení těchto pravidel, bez odkladu, aby výška po-

kuty byla zajištěna, veřejnou dražbou tomu, kdo nej-
více podá prodán i odevzdán, leč by pokuta jiným
způsobem byla zaručena. K tomu dá se dodavateli neb
majetníku tekutiny krátká lhůta, by čeho třeba učinil.

Kdo by i jinak jednal proti těmto pravidlům, podléhá
trestním ustanovením v předu uvedeným,. neslušné
chování pak neb protivení se výkonným orgánům
obecním, ač nespadá-li pod zákon trestní, tesce se dle
cís. nařízení z 20. dubna 1854, taktéž pokutou až do
sta zlatých neb vězením  do čtrnácti dnů. Obecní za-
stupitelstvo v Čisté, dne 16. června 1900. Podepsá-
ni: Josef Vaněk, Václav Vaněk, Jan Novák, Josef
Rejha, Josef Bělohlav.

O čem se psalo...
Jednou z mála tiskovin, která v rozsahu naší obce

nějakou dobu vycházela, byl zpravodaj JZD Čistá z
kterého přetiskuji na ukázku z druhého ročníku, čísla
tři ze srpna 1977, i pro dnešní dobu aktuální článek „
Proměny našeho venkova...“

Procházíme- li dnes vesnicí kdekoliv, vidíme, jak sta-
robylé chalupy tak mile zapadající do přírodního rám-
ce naší krajiny, rychle mizí neb jsou kolikrát
znešvařovány opravami málo citlivých rukou. Zamyslí-
me-li se nad jejich vzhledem v současné době, pozná-
váme, že vnitřní přerod života lidí z individuální drobné
malovýroby v kolektivní zemědělskou velkovýrobu za-
sáhl nesmírně do idylického vzhledu načich vesnic v
kladném i záporném smyslu. Malá políčka nahradily
velké scelené lány, mizí četné polní cesty roubené
stromořadím, dřívější dominanty- věže kostelů, vyční-
vající z chomáčů zeleně ovocných stromů a shluku
doškových střech chalup- jsou postupně doplňovány
rozrůstajícími se budovami družstevní výstavby. Větši-
na selských chalup, typických výtvorů lidového stavi-
telství, buď mizí neb mění svou tvář. Propadají
šablonovitým přestavbám, při nichž se málo dbá pří-
rodního a estetického vzhledu. Je samozřejmé, že
nutná modernizace zemědělské výroby předpokládá i
modernizaci prostředí lidí, kteří v něm žijí a pracují.
Bývalé stavební materiály si vynucují výměnu neb ob-
novu materiály novými, trvanlivějšími. Doškové stčechy
vymizely, dřevo, kdysi základní stavební materiál, je
nahražováno zdivem, požadavky hygieny zaútočily i na

malá okna, která se zvětšují a modernizují. Dnes už
není rozhodující jen otázka výdělků, jak připoutat mla-
dou generaci k naší vesnici, ale spíše otázka zdravé-
ho bydlení, zásobování, kulturního využití volného
času. Průmysl vábí mladé lidi do měst, aby vyměnili
zdravé přírodnější prostředí na vsi za zdánlivě pohodl-
nější stísněné bydlení v městských panelových do-
mech. Synkové a dcery zanechávají stárnoucí rodiče
na dožití v jejich rodné chalupě či domku na vsi, ač
sami kolikrát nesnadno přivykají zhoršujícím se pod-
mínkám městského prostředí. Stoupající automobilo-
vá doprava ucpává stále dopravní tepny, zamořuje
zplodinami výfuků ovzduší, již tolik zakouřených měst
a lomozem útočí na nervy lidí. Odchod z venkova po-
ciťují tím více děti, kterým se stýská po bohatším a
přírodnějším vyžití na vesnici. Proto je pochopitelná
snaha všech městských lidí využít každé volné chvíle
a uniknout ze zamořeného prostředí ven do chaty,
daleko od civilizace do přírody. Zvláště lidé na venko-
vě vyrostlí se vždy rádi budou vracet do bývalých ves-
nických domovů, aby si někde v zahradě pod jabloní
opravdu odpočinuli v trávě, vdechovali vůni kvetoucích
lip, střemchy nebo akátů, místo hluku klaksonů a tran-
sistorů, vychutnávali ticho a klid, rušený nejvýše bzu-
kotem včel, štěbotem drůbeže a písní skřivana.
Poznají, jakým lékem je hrabat se v hlíně na zahrád-
ce, sázet květiny, pěstovat zeleninu, opravovat plot a
utrhnout si ovoce přímo ze stromu. Snad budou mys-
let i na dobu, až v důchodu se opět vrátí trvale do své
chaloupky na vesnici. Budou rádi, že nenechali rod-
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ný dům zpustnout, že jej udržovali a nebudou nikdy
závidět městským lidem pobyt v těsných chatách v pře-
plněných letoviskách. Záchrana lidových staveb, vkus-
ná úprava venkovských příbytků, zahrádek, udržování
sadů a podobně, jest jediná cesta k oživení naší ves-
nice. Jak je zjevně vidno v tomto směru, vesnice se
mění, touží po vyšší životní a kulturní úrovni, ale ne-
smí se zapomenout, že to nejsou jen ledničky, moderní
pračky či auta. Kulturní statky a památky je třeba stá-
le ochraňovat jako kořeny, z nichž jsme v minulosti rostli a k
nimý jsme se utíkali v dobách pro nás všechny nejhorších.
Budeme se povždy k nim vracet a pomáhat v její reálné usku-
tečňování do krásné budoucnosti!

Redaktorem tohoto zpravodaje byl pan Miroslav Čin-
ka z Dolánek. Dlouholetý „baráčnický“ činovník, redak-
tor baráčnického župního zpravodaje, obecní kronikář,
včelař a dobrý člověk.

 Venkov dnes prochází, od počátku minulého stole-
tí, třetí velkou proměnou. Nejprve to byl průmysl a nová
vrstva obyvatel, dělníků z blízkých továren, kteří ještě
hospodařili na svých polích, ale hotové peníze vydě-
lali mimo vesnici. A byl tu první velký stavební ruch. O
poválečné socializaci venkova pojednává výše uvede-
ný článek. A opět se budovalo. A buduje se i dnes
mírou vrchovatou, jen v zemědělství už z obyvatel ven-
kova nepracuje skoro nikdo. Na venkov se přichází už
jen bydlet, přespat? Ne pracovat a žít?              JM

Také o našem školství, a chvála bohu, že ještě mů-
žeme o nějakém školství v naší obci psát, jsme psali
před deseti lety v MNP. Jednou ze změn, která od té
doby nastala a to v roce 2003, je že se mateřská škola
stala součástí školy základní a také to, že si školy samy
s penězi hospodaří.

Základní škola v Čisté je organizována jako škola
dvojtřídní s pšti postupnými ročníky. Navštěvuje ji 31
žáků. Kromě ředitelky školy zde působí ještě jedna uči-
telka a vychovatelka ŠD, která částečně učí ve vyšších
ročnících. Od roku 2003 se součástí ZŠ stala i mateř-
ská škola s jídelnou. Výuka je prováděna podle zpraco-
vaných tematických plánů s úpravami podle dané situace
a v souladu s platným vzdělávacím programem „Základ-
ní škola č. 16847/96- 2“. Na naší škole se již od třetí-
ho ročníku vyučuje anglickému jazyku. Učivo je
přizpůsobeno také dětem s různými poruchami učení,

jako jsou dyslexie, dysortografie a podobně.Při výuce
velmi často využíváme počítače a jejich výukové progra-
my z různých oborů vzdělávání. Oblíbené jsou progra-
my vlastivědné, přírodovědné, matematické, s dopravní
tématikou, ale kupodivu i jazykové- s českým i anglickým
jazykem. Hodiny hudební výchovy jsou zpestřeny hrou
na zobcovou flétnu, která přispívá ke správnému dýchá-
ní dětí. Každoročně se věnujeme projektu „Zdravé zuby“,
dopravní výuce v autoškole p. Šmída a plaveckému vý-
cviku. Při naší škole pracuje několik zájmových kroužků,
např. : taneční, sportovní, zdravotní, dopravní a rukoděl-
ný. Děti zde pracují pod vedením učitelek a maminek z
obce. Jelikož jsme škola venkovská, snažíme se této
výhody využívat co nejčastěji, a mnoho času trávíme s
dětmi v přírodě. Atˇ už při různých sportovních hrách,
vycházkách, cvičeních v přírodě nebo jen proběhnutím
o velké přestávce. Naše škola spolupracuje s Kulturním
střediskem Svět v MB a pravidelně navštěvuje jím pořá-
daná divadelní představení. Oblíbená jsou i představení
v Městském divadle MB. V rámci vyučování s dětmi na-
vštěvujeme muzea v Bělé p.B. i v Mladé Boleslavi, Ško-
da Auto muzeum, MiniZOO a keramickou dílnu při DDM
v MB. Jezdíme na různé exkurze a výlety, které jsou té-
maticky zaměřené. V posledních letech jsme jeli např.
do Prahy do Planetária, na Pražský hrad a do Podmoř-
ského světa. V Liberci jsme si prohlédli ZOO a velmi nás
zaujala zahrada a kopie středověké vesnice Botanicus v
Ostré u Lysé nad Labem. V době předvánoční jsme
uspořádali zajímavou besedu s p. Müllerem o historii naší
obce a v kostele jsme si prohlédli krásný starý betlém.
Pod dojmem historie jsme si zřídili koutek našich dějin,
kde se chlubíme kopií původních plánků školy a vysta-
vujeme stoleté sešity i fotografie z Čisté. Již pravidelně
se účastníme kulturních akcí v naší obci, ať už to je „Den
seniorů“ či „Vítání občánků“. Společně slavíme Vánoce
a Den matek, na které si děti připraví krásný program.
Každodenní výuku nám zpestřují různé akce, např. „Čer-
tovský den“, „Čarodějný den“, „Barevný týden“, „DEn s
Ferdou Mravencem“, soutěž v recitaci nebo zpěvu- „Čis-
tecký slavík“. V soutěži ve sběru ruliček , kterou pořádal
Český svaz ochránců přírody v MB, jsme se umístili na
skvělém prvním místě. Odměnou za toto umístění byla
exkurze do U´pravny vod na Rečkově a do Čistírny od-
padních vod na Podlázkách. Pravidelně pořádáme sběr
starého papíru pro papírnu v Bělé p.B. a za získané pe-
níze jsme uspořádali výlet do Prahy. Na závěr čkolního
roku si každoročně jezdíme změřit síly s ostatními malo-
třídními školami ve sportovních soutěžích.Letos si na naší
škole zkusila své dovednosti studentka pedagogické fa-
kulty, která u nás plnila čtrnáctidenní praxi na malotřídní
škole. Naše činnost je opravdu pestrá a za uplynulých
deset let jsme toho zažili spoustu a spoustu. Přáli by-
chom si, aby se u nás včem dětem líbílo a s naší prací
aby byli spokojeni i jejich rodiče. Stále se snažíme něco
vylepšovat a „udělat“ tu naši školičku krásnou. Ať už při-
pomeneme rekonstrukci kotelny a přechod na plynové
vytápění, vybudování bioseptiku na dvoře školy, novou
umývárnu v ZŠ, rekonstrukci umývárny a WC ve ŠD nebo
zámkovou dlažbu a květinové mísy před školou. Také se
nám podařilo zútulnit chodby a schodiště školy, které
jsme nechali obložit palubkami a na chodbě se položila
nová protiskluzová dlažba. Pro větší bezpečnost dětí jsme
ve škole i v družině vyměnili staré botníky za nové dře-
věné. Modernizujeme i učebny, kde jsou nové tabule,
lavice se židlemi, žaluzie a záclony. Obě třídy jsme vy-
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bavili počítači, které děti využívají při výuce i o přestáv-
kách. Před třemi lety se učitelský sbor dočkal sborovny
a kabinetů, které zaplnil novými pomůckami a nástěnný-
mi obrazy. Zkrátka nezůstala ani školní družina, kde
máme nový koberec, stoly, několik počítačů a mnoho
nových her, stavebnic a hraček. Modernizace se dočkala
i školní jídelna a školka, kde se vyměnila okna, položil
nový koberec a zakoupil nový nábytek. Na zahradě dě-
tem slouží ke hrám dřevěný nábytek, houpačky a přelé-
začky. V letošním roce plánujeme rekonstrukci
tělocvičny, bylo by třeba vyměnit linoleum ve třídách ve
škole i v družině a vybudovat nová WC ve škole. Po do-
hodě s obcí a rodiči byla zřízena Školská rada, která
dohlíží na chod školy a zajištˇuje spolupráci školy s ro-
diči, obcí a žáky. Je naší chloubou, že téměř každým
rokem několik žáků naší školy dělá přijímací zkoušky na
specializovanou školu nebo víceleté gymnázium a pokaž-
dé uspějí a jsou přijati. Děkujeme všem svým sponzo-
rům, zejména Zemědělskému družstvu Čistá, p. Tomsovi,
Noskovi, Grumichovi a mnoha dalším za poskytnutí darů,
které významně přispěly k rozvoji žákovských aktivit. Na
závěr s čistým svědomím můžeme říci, že se nám uply-
nulých dest let vydařilo. Vždyť se všichni snažili ze všech
sil. Děti se učily, jak nejlépe dovedly a učitelé vymýšleli,
jak výuku co nejvíce zpříjemnit, aby vzpomínky na léta
strávená ve školních lavicích patřily k těm, které nám ro-
zechvějí srdíčko dojemnou vzpomínkou i po mnoha le-
tech.

Mgr. Olga Olšáková

Mateřská škola je důležitou součástí kulturního a spo-
lečenského života v obci. Výchova a vzdělávání předškol-
ních dětí zde probíhá již řadu let v duchu rodinného
cítění. Samo o sobě k tomu vybízí prostředí venkova,
malý kolektiv, příroda a úzké mezilidské vztahy, které k
životu na vsi patří od nepaměti. Mateřská škola prošla
samozřejmě řadou změn, vystřídaly se tu desítky zaměst-
nanců a pedagogů, kteří na práci v MŠ jistě rádi vzpo-
mínají. Důkazem byla oslava 45. výročí otevření budovy
školky v roce 2003. Návštěva bývalých zaměstnanců,
rodičů i žáků  byla velmi početná. Zavzpomínalo se v
prostorách  MŠ, kde se konala fotogalerie, ale velké
ovace také sklidily děti se svým vystoupením v místním
KD, při vyřazení absolventů MŠ. Bylo to pásmo písní,
básní a tanců zakončené divadelním představením. V
tomto roce se MŠ také stala součástí místní základní
školy, ale svoji tvář a identitu si zachovala. Učitelky se
snaží o individuální a citlivý přístup ke každému dítěti,
připravují řady akcí a zábav, aby bylo dětem ve školce
dobře. Snaží se být rádci a partnery rodičům, při výcho-
vě jejich ratolestí. Také tradice na vsi jsou jakýmsi rituá-
lem, na který se těší děti i učitelky. Tak třeba: vítání
občánků, oslava Dne seniorů, vynáčení Zimy, Vánoce,
Velikonoce, loučení se se školkou .... Mateřská škola se
může pyšnit také tím, že má i v okolních vesnicích dob-
ré jméno a je v ní stále zájem o umístění předškolních
dětí (z Plužné, Bělé a Bítouchova). Pro rodiče i děti vy-
mýšlíme: barevné dny, maškarní plesy, čarodějnické dny,
dětské dny- sportovní, soutěžní, cesty za pokladem, za
zvířátky, jízdy na koních a ponících, školní výlety(ZOO
Liberec, hrad Křivoklát, Máchovo jezero, jízdárna Páte-
rov, Mšeno aj.). Velmi dobrou spolupráci má naše MŠ s
Divadýlkem Matýsek z Nového Boru, které k nám jezdí
vždy s novým pohádkovým představením. Také navště-
vujeme loutková představení v ZŠ v Bělé pod Bezdězem.

Do mateřské školy dojíždí logopedka p. Mgr. I. Hulíno-
vá, která pomáhá dětem s nápravou řeči. Děkujeme
všem, kteří MŠ v Čisté podporují a mají ji rádi.

Vaše učitelky

Stručná historie Mladoboleslavské-
ho vodárenství, Vodovody Bělska. Vy-
daly v roce 2006 Vodovody a
kanalizace Mladá Boleslav, a. s., se-
stavil Ing. Otakar Pavlík

Vodovod Čistá (str. 111)

Obecní zastupitelstvo Čisté mělo na pořadu své schů-
ze 23. února 1907 jediný bod programu- „žádost obča-
nů o zařízení vodovodu řízením obecným“. Referoval člen
obecního zastupitelstva Václav Novák. Po diskuzi k re-
ferátu „...nebyli členové stejného smýšlení“, ale při hla-
sování byla většina pro stavbu. V protokole se píše, že
obec požádá zemědělskou radu pro království České o
„doporučení odborných techniků k vypracování projek-
tu a pak aby se co nejdříve se stavbou vodovodu bylo
začalo“.

 Do té doby museli občané od nepaměti chodit a jez-
dit pro vodu pitnou i užitkovou do studny na konci dolu,
rozdělujícího obec na dvě části. Důl, někde bylo tvrzení
i rokle, byla hluboká a donáška vody proto velmi namá-
havá a dovážka nákladná. Dne 30. března 1908 požá-
dala obec Předsednictvo rady zemědělské pro království
České v Praze, aby se na komisionelní řízení, vypsané
c. k. okresním hejtmanstvím v Mn. Hradišti na 24. dub-
na 1908 dostavil jejich zástupce. Obec dostala oznámení
ze dne 15, dubna, že se na řízení dostaví stav. rada Fran-
tišek Tomeš. Projekt vodovodu vypracovala technická
kancelář Ing. Jana Myslivečka z Luštěnic, jak je zřejmé
z písemného a ručně psaného dokumentu „Zpráva o pro-
jektu na stavbu obecního vodovodu obce Čistá“, vypra-
covaného 29. října 1908 Ing. Richardem Šantrůčkem z
vodovodního oddělení technické komise rady zeměděl-
ské. Je v ní stručně popsán vodovod, jehož projekt jsem
bohužel v žádném archivu nenašel. Zdrojem vody byla
„... na konci údolí rozdělujícího obec pramenní studna
o vydatnosti 1,43I.s-1. Studna měla být opatrně prohlou-
bena, aby se „neprorazil nepropustný strop „. Vedle stud-
ny navrhl projektant zřídit nádrž na celodenní spotřebu.
Tou dobou měla obec 674 obyvatel, 374 ks velkého a
454 ks malého dobytka. Projektant spočítal maximální
hodinovou spotřebu 60 hl.hod-1. Navržená doba čerpání
byla 5 hod. den-1.  Navržené dvojčinné plungrové čer-
padlo mělo dodávat do výtlaku 3,33 I.s-1 vody a mělo
být poháněno benzínovým motorem o výkonu 5 HP, což
bylo při revizi vytknuto, protože „... stačilo zatížení jen 1,9
HP“. Výtlačné potrubí bylo navrženo z litiny DN 80 dlou-
hé 366 m přímo do vodojemu. Vodojem byl navržen
zemní funkčně před spotřebištěm, zděný z cihel, strop
cihelný klenutý do traverz. Obsah nádrže 658 hl (65,8
m3). Rozvodné potrubí mělo pět částí od DN 125 do DN
40 v celkové délce 916m, z toho DN 125 v délce 522m.
Na potrubí mělo být osazeno jedenáct výtokových stoja-
nů. Vodovodní oddělení při revizi navrhlo několik podstat-
ných změn. Především nahradit litinu ocelovými hrdlovými
bezešvými rourami. Tuto změnu v té době navrhovalo
oddělení často a zdůvodňovalo to tím, že prudce stou-
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

pají ceny litiny a je zapotřebí omezit spotřebu rour, tím
klesne poptávka a ceny půjdou opět dolů. Další změnou
byl požadavek zvětšit obsah vodojemu o dalších 300 hl,
tedy na 95,8 m3. Realizován byl o obsahu 90m3. Pod-
statnou navrženou změnou bylo snížení dimenze potru-
bí, aby rychlost vody při „konzumu“ byla kolem 1,0 m.s-1.
To pomohlo, spolu se změnou materiálu, snížit náklad z
71 103,26 K na 61 810,42 K. K revizi projektu byl před-
ložen požadovaný rozbor vody po stránce biologické od
prof. Kabrhela z října roku 1908 a chemické od prof. Dr.
Raymona až v květnu 1909. Voda byla v obou rozborech
vhodná pro použití, měla ale dosti značnou tvrdost, což
je v křídové oblasti zcela běžné. Dne 5. března 1909
adresuje obec c. k. místodržitelství a zemskému výboru
dopis, kde informuje, že projekt byl již vypracován, revi-
diván vodovodním odělením tech. komise rady zeměděl-
ské a vodoprávní řízení že proběhlo 24. dubna 1908 a
c. k. okresním hejtmanstvím „adjustován“ rozpočet a
dáno povolení stavby. „Nejsme sto podniknout stavbu
bez vydatné pomoci z prostředků veřejných. Dovoluje-
me si žádat o co možná nejvyšší subvenci na stavbu
uděliti ráčit“. Následovaly přílohy k dopisu nutné k žá-
dosti o subvenci. Dne 8. ledna 1910 byla žádost opa-
kována, důvody nejsou v archiváliích nikde doloženy. Až
z 11. října 1911 je doložen dopis, ve kterém představen-
stvo rady zemedělské oznamuje starostovi, že podmín-
kou přiznání subvencí je splnění podmínky z
vodoprávního povolení stavby tj., že „...včechny pro pží-
padné znečištění prameniště v úvahu připadající žumpy
a hnojiště v obci budou dle stavebního řádu ... v bez-
pečném stavu udržovány“. Stavební řád vyžadoval v ta-
kovém případě nepropustné žumpy a nepropustná
hnojiště. Jak to obec doložila, o tom písemnosti chybí,
ale jisté je, že asi zajistila obec jenom kosmetickou úpra-
vu hnojišť, protože zdroj byl postupně kontaminován a v
roce 1965 musel být vodovod Čistá napojen na bělský
vodovod. Starosta obce Václav Maděra oznámil 19. úno-
ra 1911, že stavba byla zahájena a o Štědrém dnu, 24.
prosince 1911 obec zaslala dopis c. k. ministerstvu vál-
ky ve Vídni. Dopis podepsal starosta, radní František
Vaněk a zastupitel Jan Holas. Píší v něm: „ V údolí ...
menší pramen a veškeré obyvatelstvo od nepaměti musí
z tohoto hlubokého údolí namáhavě a nákladně dopra-
vovat veškerou vodu pro spotřebu... Na základě nedo-
statku vody musela obec Čistá při velkých vojenských
cvičeních vždy zažádati c. k. okresní hejtmanství v Mn.
Hradišti, aby proud vojska, jež měl noclehovati v obci
Čistá byl obrácen jiným směrem a vody pitné ani užitko-
vé postrádá. ...Povolení ke stavbě vodovodu jest již udě-
leno... Vybírá se již nyní k uhrazení obecních výloh
osmdesáti procentní přirážky a po postavení (vodovodu)
by byla dluhy přetížena. Slavné c. k. ministerstvo války
ve Vídni co možná nejvyšší subvenci na postavení vodo-
vodu uděliti rášil, by stavba vodovodu mohla být prove-
dena „.Jaké subvence a v kolika splátkách obec dostane
přiznány není doloženo, ale z pozdější korespondence
to lze určit. V srpnu 1912 na schůzi zastupitelstva bylo
usneseno „vzít si výpujčku z hypotéční banky ku krytí
výloh vodovodu“. Předsednictvo zemské rady zaslalo sta-

rostovi 13. prosince 1912 písemný dotaz, zda jsou spl-
něny podmínky pro výplatu první splátky ve výši 6 000,-
K. Celou subvenci slíbila zemská rada ve dvou stejných
splátkách, to znamená, že subvence celá byla 12 000,-
K. Vodovod byl se vší pravděpodobností dokončen v
prosinci 1912, protože obec požádala 10. ledna 1913
c. k. hejtmanství o kolaudaci. Ta byla vypsána na 22. led-
na 1913 a zemskou radu zastupoval Dr. Ing. Václav Čer-
ný. Jak kolaudace dopadla, není v písemnostech
doloženo, ale pravděpodobně kolaudace pro nedostat-
ky byla odložena. Dne 15. února se sešlo zastupitelstvo,
protože ještě dlužilo za stavbu vodovodu a „... za příši-
nou šerpání vody obec vydala již větší částku peněz na
benzín a obsluhu“. Aby to nebylo jednoduché, podávají
členové zastupitelstva František Kotrba?, Štěpán Vrba a
Antonín Šíp dne 19. února 1913 stížnost na c. k.
hejtmanství. Toho dne starosta navrhl a zastupitelstvo
odsouhlasilo velkou většinou, že se bude vybírat vodné
paušálem dle počtu osob v domácnosti a na osobu bude
počítáno 30 l.den-1, na velký dobytek 50 l.kus.den-1 a
malý dobytek 20 l.kus.den-1, aniž by návrh byl projed-
nán dříve. Zda uspěli, není doloženo. Ale je doloženo,
že starosta již dříve na zasedáních výši paušálů předlo-
žil písemně, ale tři dotyční se vůbec k věci nevyjadřovali
a proto dal hned hlasovat. Bohužel nabylo možno zjistit,
za kterou stranu stěžovatelé do zastupitelstva byli zvole-
ni. Teprve až 15. března 1913 oznámil Zemský správní
výbor obci subvenci na stavbu vodovodu ve výši celkem
7 000,- K a ještě 28. května 1913 c. k. ministerstvo
orby? oznámilo, že přiznává subvenci ve výši 10 procent
skutečných nákladů stavby, maximálně však 6 130,- K
ve dvou splátkách. Dle toho by obec dostala subvence
v celkové výši 25 130,- K. Skutečná výše nákladů není
doložena. A přišla další rána. Obec nesplnila podmínku
nepropustnosti hnojišť a jímek a tak další splátky byly
odloženy. Zřejmě se na tuto nesplněnou podmínku při-
šlo při novém kolaudačním řízení, protože 2. prosince
oznámilo ministerstvo orby obci, že vzalo na vědomí vý-
sledek kolaudace a zúčtování vodovodu výnosem z 20.
listopadu 1913. Ale šlo zřejmě o technicko- ekonomic-
kou kolaudaci, jako podmínku nutnou k uvolnění posled-
ních subvenčních splátek a tam skutečně se podmínky
kontrolovaly, jak jsme to poznali u vodovodu Bělá p. B..
Po roce 1960 docházelo postupně ke zhoršování kvali-
ty vody ve zdroji. Jeho biologické znehodnocení jak ze-
mědělskou činností, tak i špatnou likvidací splaškových
a odpadních vod z domácností bylo prokazatelné. Proto
musel být vodovod obce Čistá z havarijních důvodů v
roce 1965 napojen na bělský vodovod. V rozhodnutí o
napojhení bylo konstatováno, že zdroj již nedostačuje
také k rozvoji obce, protože je málo vydatný. Připojení
na bělský vodovod bylo jediným vhodným řešením jak po
stránce technické, tak i ekonomické. Bělský vodovod se
stal skupinovým. Připojení bylo vodoprávním orgánem
povoleno jako řešení havarijní situace s podmínkou, že
následně bude navržena a realizována odpovídající re-
konstrukce vodovodu v Bělé pod Bezdězem tak, aby
vyhovoval soudobým podmínkám.


