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OBCE ČISTÁ

Stručně z obce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 12. 9.

2007 schválilo dodavatele stavební úpravy cesty pro
pěší ze Stránky. Tou se stala fa. Neumann z Mělníka.
Firma ukončila stavební práce 3. října s tím, že stáva-
jící část tj. oprava zábradlí a položení žlabovek bude
provedena při dodatečně dohodnuté zakázce na od-
vedení dešťové vody v prostoru u Misíků. Další schvá-
lenou zakázkou byla oprava komunikace pod poštou.
Opravu provedla fa. USK Mladá Boleslav a po odstra-
nění závad byla předána k užívání. Dne 3. října 2007
nabylo právní moci územní rozhodnutí na výstavbu
kanalizace, tak jak byla nastavena pravidla pro žádos-
ti o dotace. Hodnota díla je v současné době cca 50
milionů korun. Výše dotace dosahuje až 90 procent
nákladů. Situace v podání žádostí zkomplikovala nová
podmínka ministerstva zemědělství, které je garantem
dotací, že žádosti musí být doloženy stavebním povo-
lením, což se v našich podmínkách teoreticky ani prak-
ticky nedá stihnout. Tesařství BISOŇ z České Lípy
zahájilo práce na novém zastřešení obecního úřadu
a přilehlých částí budovy. Jak jsme již uvedli v minulém
zpravodaji, je rekonstrukce dotována z programu Ob-
novy venkova částkou 121 000Kč. V plánu na rok
2008 je nátěr střechy sálu a rekonstrukce zadní části
zastřešení nad kuchyní a šatnami.

Od 2. října je zahájen týdenní odvoz odpadů z po-
pelnic. Je žádoucí, aby kapacita popelnic byla maxi-
málně využívána. Namátkovou kontrolou byly zjištěny
případy, že popelnice jsou přistavovány k odvozu po-
loprázdné nebo vůbec. Titíž občané vyvážejí odpad
(zelenina, ovoce, tráva atd.) do strání nebo zaplňují
kontejnery ve sběrném dvoře. Jeden kontejner odve-
zený na skládku v Michalovicích příjde obec na cca 7
až 10 tisíc korun. Tyto náklady se pak promítnou
v následujícím roce ve výši poplatku na osobu. V příš-
tím roce plánujeme přechod na celoroční týdenní od-
voz odpadů z popelnic, který vyžaduje stále více
našich občanů. Dá se předpokládat menší potřeba
velkoobjemových kontejnerů a snížení znečišťování
veřejných prostranství. Uložení sutí, zeminy ev. rostlin-
ných zbytků lze provést po konzultaci s OÚ.

Po půlročním hledání dodavatele jsme ve spoluprá-
ci s bělskou farností uzavřeli „Smlouvu o dílo“ na opra-
vu krovu a části střechy kostela. Oprava je dotována
z „Havarijního programu“ Památkového ústavu částkou
100 000 Kč, dalších sto tisíc je dar obce a občanů
ze sbírky a čtyřicet tisíc korun poskytla farnost Bělá
pod Bezdězem, jíž kostel patří. Jedná se tedy o za-

bezpečení budovy před větším poškozením, nikoli
o celkovou opravu střechy. Celková oprava spočívají-
cí ve výměně krytiny a opravě krovu, byla odborníky
spočítána na 3 400 000 Kč.

V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili výzvu sta-
rostů obcí a měst Zlínského kraje, která představila
návrh reformy veřejných financí. Současná pravidla
přerozdělování umožňují čtyřem největším městům zís-
kat až polovinu financí určených všem obcím a měs-
tům ČR. Praha například získává na hlavu občana 23
000 Kč., zatímco malá obec pouze 4 000 Kč. Naše
obec se jako mnoho dalších k „Výzvě starostů“ přípo-
jila. Výsledkem je, že vláda 3. října 2007 schválila
návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Na příštím
jednání zastupitelstva obce bude předložen návrh na
vstup obce Čistá do Sdružení místních samospráv ČR,
neboť Svaz obcí a měst, jehož jsme prozatím členy,
požadavky malých obcí a měst nepodpořil. Viz dopis:

Kulturní komise
Zahájení letošního školního roku připadlo na 3. září.

V naší škole jsme přivítali devět prvňáčků. Jsou to tito
žáci: Aneta Bělohlavová, Roman Dohalský, Josef Müller,
Dominik Maršík, Dana Neumannová, Jana Pošustová, Ni-
kola Růžičková, Kristýna Sáčková, Veronika Vacková.
Celkem tedy místní základní školu navštěvuje 33 dětí,
z toho 19 děvčat a 14 chlapců. Při škole jsou aktivní tyto
zájmové kroužky: taneční, vede Karla Fridrichová., do-
pravní, vede Danuše Kučerová., sportovní, vede Lucie
Veselá., zdravotní, vede Danuše Kučerová., šikovné ruce,
vedou Danuše Kučerová a Dana Neumannová a výpo-
četní technika, vede Václav Jodas. Děkujeme Michalu
Ježdíkovi za sponzorský dar.

V podvečer 28. září 2007 se již po deváté sešli naši
senioři k přátelskému setkání při hudbě. Začátek ve-
čera patřil našim dětem z mateřské a základní školy.
Svým velmi pěkným vystoupením přispěly k pohodě
a dobré náladě, která pak provázela celý zbytek ve-
čera. Poděkování patří organizátorům akce, kolektivu
učitelek MŠ a ZŠ a především všem, kteří se setkání
zúčastnili.

Třicet let od zahájení provozu kulturního domu v obci
oslavíme 10. listopadu 2007 sešlostí pamětníků a ro-
dáků obce Čistá. Začátek v 16. hod.. Při této příleži-
tosti budou vystaveny kroniky spolků a obce a jiné
obecní archiválie. Součástí programu bude slavnostní
odhalení obecních symbolů.

Za kulturní komisi Ivana Gregorová
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30 let od otevření kulturního
domu a 100 nedožitých let
 J.V. Holečka.

(Před deseti lety ve zvláštním vydání MNP pro obec
Čistou, jsme se těmto tématům také věnovali. Tak ten-
tokrát o tomtéž z trochu jiného soudku.)

Co nalezneme o třicetiletém provozu kulturního domu
v obecních zápisech?

V roce 1977 se nepodařilo zajistit stálého vedoucí-
ho pohostinství v KD. Provozovnu bude prozatím zabez-
pečovat pí. Puskajlerová, bývalá vedoucí pohostinství
na Týnci. Začátkem roku následujícího byla sepsána
smlouva s Jednotou Mnichovo Hradiště o užívání pro-
stor v kulturním domě. Bylo také jednáno o provozu KD,
kde ještě není vyřešena otázka vedoucího restaurace.
Ředitelem  je od roku 1978  J. Šverma. Na schůzi rady
MNV konané 4. ledna 1979 se uvažuje o přemístění
místní knihovny do prostoru kulturního domu. Knihov-
nice pí. Němečková žádá o uvolnění z funkce a na její
místo nastupuje pí. Brožová a knihovna se stěhuje do
prostor KD (dnes obecní úřad). O prázdninách roku
1980 je v zápisu konstatováno, že činnost místní lido-
vé knihovny se po přestěhování zlepšila. Výměna ve-
doucího pohostinství v KD na stížnost občanů se konala
dne 30. září 1982. O rok později je úřadovna MNV
přemístěna do prostor kulturního domu a místní lidová
knihovna se stěhuje tam, kde byla úřadovna ( čp. 74)
Po úmrtí pana  Švermy, nebyl jmenován nový ředitel
a v březnu roku 1984, jak je zapsáno:“Na základě ne-
uspokojivého stavu v řízení KD bylo jednáno s p. Fia-
lovou, aby toto vykonávala od 1. dubna 1984. V zápisu
ze schůze rady MNV ze 7. ledna 1986 se píše, že pro-
voz KD je zabezpečen plánem činnosti, který je zpra-
cováván měsíčně. Restaurace v KD Čistá vzhledem
k tomu, že je jediná v obci, je zařazena do čtvrté ce-
nové skupiny. V roce 1986 se podařilo upravit prostran-
ství kolem kulturního domu a přilehlé parkoviště. O dva
roky později se projednával návrh nástavby zadní části
pro kanceláře JZD. Za rok 1988 bylo dosaženo z čin-
nosti v kulturním domě (mimo restauraci) oproti jiným
letům zisku a to 2 000 Kč. V roce 1990 bylo zapsáno,
že provoz KD bude zajištěn takto: Pohostinství bude
provozovat jednota a sál bude pronajímán pomocí umě-
leckých agentur (pronájem pro konference, plesy a jiné
kulturní akce). V pátek 15. června1990 odpadla naráz
třetina kabřincového obkladu na fasádě západní stra-
ny sálu, opravu provedla stavební skupina JZD. V tom-
to roce také byla uzavřena nová smlouva s Jednotou
Mn. Hradiště. A ještě jeden zápis z tohoto roku, ze
schůze rady NV z 11. září , že oprava parket na sále
KD (vytopeno zaměstnanci Jednoty) si vyžádá částku
4 000 Kč. Tuto částku uhradí pojišťovna. Ze schůze
obecního zastupitelstva dne 12. června 1991 cituje-
me:“Jelikož pan Ebelendr požaduje veškeré pozemky
kolem KD, včetně obou přístupových cest, rozhodlo se
obecní zastupitelstvo na tom, že parcelu 520/8 nevy-
dá původnímu majiteli a ponechá na jeho vůli, zda pří-
jme náhradní pozemek, nebo náhradu v penězích“.
Téhož roku byla projednána otázka obsazení restaura-
ce KD. Po jednání s Ing. Hainem, je Jednota ochotna

tuto uvolnit do 1. října 1991 s tím, že by jejich podíl
byl uplacen částkou 40 000 Kč ročně. Podmínkou
je také odkoupení základního zařízení. O nájem re-
staurace má zájem Luděk Grumich, který by k 1. říj-
nu 1991 tuto převzal soukromě. V tomtéž roce
rozhodnuto z jedné ze šaten KD zřídit kadeřnickou
provozovnu. Na schůzi obecního zastupitelstva ze 16.
září 1993 se projednávala žádost p. Grumicha o pro-
nájem klubovny v KD. Záměrem je zřízení Nočního
baru. Obec souhlasí s pronájmem i se stavebními
úpravami, které si jmenovaný zajistí z vlastních finanč-
ních zdrojů. Jedná se o průraz mezi restaurací a klu-
bovnou, přívod vody a odpad do stávající jímky. V roce
1993 byl provizorně odvodněn suterén KD. O rok
později byla schválena dohoda s panem Grumichem
o organizaci a zabezpečení provozu sálu kulturního
domu a dozoru při akcích. Také byl obcí odsouhla-
sen pronájem místnosti pod jevištěm, jako zkušebna
hudební skupiny. Byly provedeny terénní práce v zad-
ní části areálu a prostor zpevněn asfaltem, tak aby
nedocházelo k průsaku vody do suterénu KD. Na
schůzi obecního zastupitelstva 24. srpna 1995 byl vy-
sloven souhlas s provedením opravy střechy v rozsa-
hu nabídky 73 000 Kč. O rok později provedla firma
Pavel Puskajler opravu vodoinstalace a rekonstrukci
WC. Firma Marcel Kuntoš pak provedla obnovu zvu-
kového parku sálu. V tomtéž roce nechal Luděk Gru-
mich zpracovat a zafinancoval studii od pí. Ing.
Burešové na přístavbu salonku kulturního domu. Na
schůzi obecního zastupitelstva 25. března 1998 byla
veřejnost informována o třetí splátce Jednotě Mn. Hr.
ve výši 200 000 Kč, jako vyplacení části podílu při
výstavbě KD. V roce 1998 p. Luděk Grumich vypo-
věděl smlouvu o provozování restaurace. Bylo navr-
ženo, aby obec odkoupila základní vybavení. Také se
jednalo o novém nájemci a na schůzi obecního za-
stupitelstva 21.října 1998 bylo konstatováno, že no-
vým nájemcem je společnost VEJIJA. Bylo také
provedeno vyrovnání mezi obcí a p. Grumichem.
V tomtéž roce zaplacena poslední splátka Jednotě
Mn. Hr. a proveden odvod povrchové vody od zadní
části KD přes pozemek p. Tůmy. Firma Svoboda pro-
vedla také opravu kanalizace. Na schůzi obecního za-
stupitelstva dne 28. února 2002 v diskuzi debatováno
o výpovědi ze strany obce, nájemci restaurace KD p.
Nýčemu. V roce následujícím je nájemcem restaura-
ce pí. Klabanová. Již tři roky je v provozu kadeřnictví
Věry Jedličkové v prostoru kulturního domu. Od 10.
února je ve zkušebním provozu plynová kotelna se
samostatným provozem restaurace, sálu s příslušen-
stvím a obecního úřadu. V roce 2005 na dvou dub-
nových veřejných zasedáních bylo jednáno
o obsazení restaurace kulturního domu novým nájem-
cem. Obecní zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů
čtyři ku třem, nevyhlašovat výběrové řízení a postou-
pit nájem restaurace p. Petru Klabanovi. Ten souhla-
sí s tím, že nájemcem bude pí. Petra Švorcová a on
bude provozovatelem. Koncem roku byla schválena
žádost sportovců, vybudovat z bývalé uhelny posilov-
nu. Pronájem restaurace ukončil p. Petr Klaban k 15.
dubnu 2006. O pronájem požádalo šest zájemců,
z nichž byl komisí vybrán p. Šlégr z Ml. Boleslavi, kte-
rý provozuje restauraci doposud.                  JM
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Čistečtí skláři.
 Z publikace „ Kdo byl J. V. Holeček z Čisté“ pro

informaci vyjímáme: Jediný v té době malíř skla v čes-
kém prostředí byl Josef Novák, který se usadil 9. říj-
na 1887 v rodné Čisté. Dílnu a vypalovací pec postavil
v domě svého otce čp.65 a tady se věnoval řemes-
lu.... Brzy začal stavět nový dům v Čisté- Podolí, ved-
le továrny p. Menzela, kam přesídlil 31. 10. 1892.
V tomto domě si zařídil kompletní dílnu včetně vypalo-
vacích pecí.... V roce 1918 bylo Josefu Novákovi přes
šedesát let, byl svobodný a bezdětný. Proto  obchod-
ní komory.... měly zájem, aby vedení dílny našlo po-
kračovatele... Pan Novák proto požádal svého
prasynovce, tehdejšího žáka reálky v Ml.Boleslavi...
aby k němu vstoupil do učení. Tím to neskončilo a ve
Slovníku ČSL výtvarných umělců od Dr. P.Tomana
z roku 1947, díl 1, A- K strana 356, druhý sloupec
uprostřed, se můžeme dočíst: Holeček Jaroslav Vác-
lav, narozen 16. 11. 1907 v Čisté u Bělé pod Bezdě-
zem. Malíř, umělecký výtvarník a profesor v oboru
sklářství v Praze. Studie: Státní odborná škola sklář-
ská v Boru u České Lípy., UMPRUM v Praze ( studi-
um u prof. Kysely 1927- 1931). Studijní cesty do
Paříže a Švédska. Dále působil v Pěšťanech, Trnavě,
dále jako profesor st. skl. šk. v Boru a na uměl. prům.
škole v Praze. Účastnil se různých soutěží na skleně-
né umělecké poháry a vystavoval doma i v cizině, po-
sledně na Trienále v Miláně v roce 1941, zde obdržel
čestný diplom. Navrhl a provedl zejména: okno pro
českou kapli kláštera na Olivetské hoře v Jeruzalémě,
barevné okno a oltářní obraz blahoslavené Anežky pro
nový kostel v Českých Velenicích aj.. Vlastní techni-
kou (malbou-rytím) vyzdobil podobiznami poháry, vázy,
gemy a plakety. Maluje olejem a akvarelem krajiny, po-
dobizny a zvířata. Pan profesor Badalec z Borské
sklářské školy, poskytl několik sdělení od těch, kteří
J. V. Holečka znali: Sdělení O. Nováka ( žák prof.
Holečka z České Lípy) - Otec Otakara Nováka byl
přednostou železniční stanice v Zahrádkách u České
Lípy ( před II. svět. válkou). - Prof. Holeček často jez-
dil do Zahrádek, ke své tetě Kabešové. Kabešovi měli
nádražní hospodu spolu se svým synem. - Prof. Hole-
ček zapůsobil na rodiče O. Nováka, aby šel studovat
na sklářskou školu do Boru. - Prof. Holeček měl vyni-
kající organizační schopnosti. - Po příchodu prof.
Holečka na UMPRUM v něm viděli profesoři Pečírka,
Ulman a Štipl (sochař) velkého konkurenta a zazlívali

mu, že se tam dostal bez konkurzu. Profesoru Holeč-
kovi pomáhal tehdejší ministr školství Kapras. - Ota
Novák v akci portrétování herců, dělal „ Krále komi-
ků“ , Vlastu Buriana. Aby portrét byl co nejvěrnější, tak
získal od manželky Vlasty Buriana fotografii, kde je ve
sportovním. Když přišel Burian do atelieru, uvítán prof.
Holečkem, a uviděl svůj portrét, jak má sportovní šá-
tek tak říkal, že by sem i v tom šátku přišel, ale že to
nevěděl. Sdělení p. Peciny, studoval u prof. Štipla na
UMPRUM v Praze, znal prof. Holečka. Profesory v té
době byli Kysela, Štipl, Holeček. Žáci přestupovali
k nelibosti ostatních profesorů k Holečkovi (zajímavá
práce se sklem. Pan Pecina poskytl záznam z filmo-
vého týdeníku (záznam na videokazetě v čisteckém
obecním archivu, věnoval prof. Badalec v roce 1997),
kde je vidět na počátku v zadní řadě profesor Hole-
ček ( vyznamenávání umělců prezidentem Háchou).
Dále je záběr z návštěvy UMPRUM, kde se mihne prof.
Holeček. Nejlépe vidět je v dalším záběru, jak vítá
umělce, které malovali a kreslili jeho žáci. Je vidět žák
Felix Průša, který maloval pí. Matulovou, Věra Liško-
vá, ta malovala K. Hogera a Stanislav Libenský malo-
val Lídu Baarovou. Sdělení prof. Vlastimila Pospíchala,
po roce 1945 byl profesorem na SPŠ sklářské v No-
vém Boru. Byl žákem prof. Holečka a to od roku 1935-
38 na sklářské škole v Boru. Po příchodu prof. Ho-
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lečka do Boru, tu vzniklo první české sklářské oddě-
lení ( dříve tu na sklářské škole studovali češi a němci
pohromadě). Prof. Holeček tu učil dějiny umění a kres-
lení návrhů pro malíře skla. Po Vánocích 1940 píše
svému žáku Pospíchalovi dopis do Belgie, aby se ne-
bál, že mu zajistí, aby mohl dále studovat. Po celou
dobu okupace učil a pracoval prof. Holeček v Praze
na UMPRUM, tato nebyla vedena jako škola vysoká
(vysokou se stala až po roce 1945). Hodně návrhů
podle prof. Holečka zpracoval Libenský a Khýn, kte-
ré dobře vyučil a oba byli velmi šikovní. V Boru bydlel
prof.Holeček ve vile( v prvním patře) blízko školy. Na
sklářské škole měl Holeček ateliér ve druhém patře
z části přepažené chodby, tam se dělala okna pro horu
Olivetskou (prováděl Libenský a Khýn). Sdělení p. To-
mánka: V roce 1935 jsem pracoval jako huťmistr na
družstevní sklárněš RUDIHUŤ v Polevsku u Boru. Pa-
matuji se že tehdy tam zajížděl prof. Holeček a snažil
se působit výtvarně na naše výrobky. To ale nemělo
mnoho úspěchu, protože jsme musili pracovat dle stři-
hů a nákresů, které si dodávali rafineři a objednavate-
lé surového skla u nás. V té době pořádal prof.
Holeček večerní kurs pro skláře RUDIHUTI, předná-
šel technologii skla. Největší úspěch měl s přednáš-
kami o historii sklářství.Další citace bude z díla „Vývoj
českého sklářství v ČSR po 1. světové válce.- Život
a práce ak. malíře emer. profesora Vysoké školy umě-

leckoprůmyslové v Praze Jaroslava Václava Holečka“,
která je dílem JuDr. Jaroslava Peciny a prof. Rudolfa
Kaliny. Tuto práci jsem použil jako základ pro publika-
ci „Kdo byl J.V.Holeček z Čisté“, kterou v říjnu 1997
vydaly Mistní noviny Podbezdězí. Za své nekompromis-
ní postoje se profesor Holeček některým lidem stal
trnem v oku. Když se nepodařilo zničit ho udavačstvím
a upozorňováním na jeho činnost- jako Čecha na ně-
mecké škole, měli stejní udavači po válce a okupaci
příležitost ve zfalšované retribuci. Kvůli falešnému
a nepravdivému udání se musel ospravedlňovat před
očistnou komisí. A její rozhodnutí znělo: přeložit na ji-
nou školu. Jenže asi po půl roce vyšel další retribuční
předpis, že lidé prošlí retribučním řízením musí být
dočasně penzionováni.... V roce 1948 ho povolali na
generální ředitelství Československých závodů sklář-
ských. Tady pak nastoupil jako vedoucí návrhového
oddělení, později jako referent učebního oddělení,
redaktor skript proÚstřední školu dělnickou v Teplicích
Šanově, kde se urychleně připravovali noví dělničtí
ředitelé sklářských podniků. Po zřízení Skloexportu
bylo návrhové oddělení delimitováno z generálního ře-
ditelství Československých závodů sklářských do jeho
nového ústředního ředitelství. V roce 1949 se Hole-
ček přihlásil na dlouhodobou brigádu v železárnách
„Sokolovský“ v Králově Dvoře u Berouna..... V roce
1951 v rámci celostátní akce „administrativa na pomoc

Okenní tabule kostelíka v Debři u Mladé Boleslavi je dílem profesora Holečka
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výrobě“ přechází Holeček do výroby, a to do textilní
továrny Tiba v Josefově Dole. Sem ho následovala
i manželka. Odtud se pak Holečkovi přestěhovali
v roce 1955 do Brna.... Brňané ho nazývali „malířem
města Brna“. Akademický malíř J.V. Holeček zemřel
dne 31. října 1982 a je pochován ve svém rodišti na
hřbitově v Čisté. Rodné vesnici věnoval v roce 1977
k výzdobě právě dokončeného kulturního domu šest
obrazů s místními motivy.

JM

Služba obecního strážníka.
Obecní strážník v Čisté povinen jest zastávati služ-

bu strážnickou, ponocenskou a poselskou, zejména:
1. Vykonávati každé noci hlídku (ponocovati) a to od

desáté hodiny večerní do čtvrté hodiny ranní na
podzim a v zimě, kdežto na jaře a v létě pouze do
třetí hodiny ranní., a to od 1. října do 1. dubna.
Každou hodinu několikráte zatroubiti na roh a při
tom obcházeti  po vesnici a nahlížeti do dvorů, aby
snad nebezpečí požáru neb krádeže mohl jaksi
v zárodku předejíti.

2. Hlídka noční dějž se střídavě na všech stranách
obce.

3. Při vypuknutí požáru jest povinen učiniti co možno
největší poplach na svůj roh s těmi krátkými zvuky stále
opakovanými -ta, ta, ta - vzbuditi nejdříve obyvatele,
kde požár vyšel, trubače sboru hasičského a velitele
sboru., při hašení pak dbáti, aby se rozkazy starosty
po případě velitele sboru náležitě plnili.

4. Každý požár mimo obec, který není přes dvě hodi-
ny vzdálen, má strážník veliteli sboru oznámiti
a k nařízení jeho o svolání hasičů se postarati.

5. Jelikož mnoho požárů obyčejně neopatrným zachá-
zením s popelem vzniká, musí strážník na zachá-
zení s popelem a sypáním jeho pozor dáti
a neopatrné lidi panu starostovi obce oznámiti.

6. Přísně musí také strážník bdíti nad tím, aby v mís-
tech, kde hořlavé látky jsou se nekouřilo a s oh-
něm vůbec nezacházelo.

7. Dále jest strážník povinen všeliká veřejná oznámení
po obci vybubnovati, jakož i všecky úřední spisy
a obsilky stranám v obci i mimo ni doručovati.

    Za vybubnování veřejných vyhlášek cizích obcí
jest povinna příslušná obec zaplatiti strážníku
jednu korunu.

8. Povinností strážníka jest také přihlížeti k veřejnému
zdravotnictví, zejména co se týče čistoty u studní
u nádržek vodních, na návsi i po ulicích.

9. Bdíti nad udržením pořádku při jakýmkoli shromáž-
dění lidu. Hleděti k tomu, aby noční klid osobami
opilými a pod. rušen nebyl.

11. Starati se o to, aby zdravé, žebravé a světem se
potulující osoby v obci se nezdržovaly.

12. Rovněž i podobná zahálčivá cháska, budiž z obce
odstraněna a ani na blízku obce netrpěna.

13. Dále má strážník přihlížeti k tomu, aby poškozeny
nebyly lávky, zábradlí, sloupy u silnice, ukazatele
cest, lucerny, stromky v sadech, zkrátka majetek
obecní i všech jednotlivců v obci.

14. Za tou příčinou musí také strážník v létě i za času
denního občas do pole se podívat a nad zachová-
ním majetku polního bdíti.

15. Při vykonávání hlídky noční dbejž strážník na to aby
podezřelé osoby s pole se vracející zastavil, pro-
hlédl a shledá-li něco nezákonného, osoby takové
starostovi obce oznámil.

16. Z pokut, které podobným osobám přiřčeny budou,
připadne strážníkovi jedna polovina.

17. Strážník bude moci i dozorce potravního zastávati
a k porážení dobytka přihlížeti.

18. Konečně má strážník přihlížeti, aby nařízení obec-
ního úřadu dle času i potřeby vždy se v obci vyko-
návalo a zachovávalo.

19. V případě potřeby má obecní představenstvo prá-
vo ještě jiné mimo zde vytčené služby strážníku za
povinnost uložiti, ovšem takové, které v obor služ-
by strážnické, ponocenské neb poselské spadají.

20. Za řádné konání povinností jmenovaných obdrží
strážník ročně 250 zlatých, oblek a byt (po přípa-
dě 25 zlatých příbytečného).

      Veškeré tuto uvedené výkony jest povinen stráž-
ník vykonávati osobně., pouze v nejnutnějších pří-
padech může si za sebe zástupce na svůj náklad
ustanoviti., o jeho schválení musí však předem na
obecním úřadě požádati.

Z obecního zastupitelstva v Čisté, dne 7. ledna
1900 podepsaní: Josef Vaněk, Josef Rejha, Jan No-
vák, Vilém Vrba a Jan Růžička

Význam obce, jako instituce posilovalo tzv.
„domovské právo“, podle kterého každý někam nále-
žel (byl tam doma), buď svým místem narození auto-
maticky nebo mohl náležet, pokud se do obce
přistěhoval a prokázal se být řádným občanem ( po
nějaké zkušební době). Právo domovské přiznáno dle
zákona ze dne 5. 12. 1896 č. 222 obecním zastupi-
telstvem v Čisté r. 1901 (vypsáno z Knihy obecních
zápisů z let 1901 - 1917).

V ateliéru s žákem Libenským
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Dne 1. 12.
Václavu Kyselovi čp.51. nar. roku 1849

Podhrádí Zvířetice okr. Mn.Hradiště
Václavu Grolmusovi čp.68 nar. 1834

Plužná okr. Mn.Hradiště
Václavu Noskovi nar. 1853

Lochov Horní okr. Jičín
Janu Vojáčkovi nar. 1854

Vrutice Kropáčova okres Mladá Boleslav
Václavu Tomsovi nar. 1854

Malobratřice okr. Mn. Hradiště
Václavu Šrámkovi nar. 1863

Hrdložezy okr. Ml. Boleslav
Janu Klackovi nar. ?

Ouřec okr. Ml. Boleslav

Dne 5.1. 1902
Janu Paříkovi nar. 1862

Malá Bělá okr. Mn. Hradiště
Janu Hršlovi nar. 1842

Hrušov okr. Ml. Boleslav

26.7.
Josefu Zajíčkovi

Luštěnice okr.Ml. Boleslav
Josefu Dreslerovi

Kněžmost okr. Mn. Hradiště
Václavu Maděrovi

Brodce   okr. Nové Benátky

28.9.
Františku Novákovi (Svorník?) nar. 1859

Bělé okr. Mn. Hradiště
Janu Novákovi

Bělé okr. Mn. Hradiště

Dne 22.1. 1903
Josefu Povolnému kováři a jeho manželce Josefě

a nezletilým dítkám Františku a Marii, kteří příslu-
šeli do Dalovic okr. Ml. Boleslav

Marii Šimonové nar. 1848 Chudoplesy a jejím nezleti-
lým dítkám Václavu roz. 1880 a Josefu roz. 1883.

Dne 29.4.
Antonínu Opltovi nar. 1849, jeho manželce Anně, pak

nezletilým dítkám Václavu, Josefu a Marii, obec Ob-
ora Obrubce okr. Jičín.

Dne 12. 6. 1904
Josefu Fliglovi a jeho nezletilým dítkám Václavu, Jo-

sefu, Vilému a Rudolfovu. Dosavadní obci domov-
ské Bakovu, byla zpráva podána dne 9. 7. tr..

Karlu Kobosilovi, jeho manželce a jich nezl. dítkám
Anně, Marii, Růženě, Josefu, Františku, Karlu
a Václavu. Dosavadní obci Loukovec- Hubálov zprá-
va podána a list domovský vrácen.

Dne 10.12.
Barbora Tesařová

Dne 9.7. 1905
Rudolfu Bartošovi nar. v Čisté čp. 41 dne 16. červen-

ce roku 1870.

Dne 28. 7. 1907
Janu Flekovi, rozenému 1862 v Podlázkách okr.

Ml.Boleslav, jeho manželce a nezletilé dceři Marii
a Růženě.

Františku Čubanovi nar. 1866 v Obrubcích okr. Jičín
a jeho manželce a nezletilým dítkám. Zpráva o tom
podána obecnímu úřadu dne 30. 1. 1908.

Rodáci.
V této rubrice rádi připomeneme některé výrazné

osobnosti se vztahem k naší obci. Tentokrát dvěma „
svatými obrázky“, pamětinami.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Století na vsi

 Nové stavení vystavěl v roce 1868 pan František
Vyhlas, má čp. 59. Novým katechetou je od roku
1868 Josef Bušek a to do roku 1870. Školní zákon
byl přetvořen mezi lety 1868-1870, dle tohoto záko-
na je v Čisté ustavena škola jednotřídní, jíž učitel je
též správcem a je mu určen plat roční 300 zl.. Také
byla sestavena a zvolena nová školská rada. Nábožen-
ství na této škole je vyučováno jednou týdně kateche-
tou z Bělé, remundace od obce číní 11zl.. Podle
výpisu z retrospektivního lexikonu obcí je v Čisté
v roce 1869, 452 obyvatel a 56 čísel popisných.
V roce 1870 byl založen honební spolek, zastřeleno
bylo 80 zajíců, 120 párů koroptví a třicet křepelek. Ka-
techetou od tohoto roku je Josef Kvíčala do roku
1877. Představeným obce od roku 1870do roku 1874
je Václav Vyhlas z čp. 19, po něm do roku 1880 Jo-
sef Kabeš z čp. 6. V provozu byla cihelna na Stránce
(v bývalém čp. 12, nyní čp. 82, vedle čp. 68. Hliniš-
tě bylo v místě zahrady čp.8.) Majitelem této cihelny
byl v letech 1872-1880 p. Fukárek. Stylobat s litým
křížem byl u kostela postaven roku 1872 nákladem
obecním za 106 zl. krejcarů. Na místě tomto stával
kříž dřevěný, který byl přemístěn za vesnici, kde se
potom říkalo „U kříže“(dnes, 2006, pomník ze světo-
vých válek). Čistá se nachází v kraji Mnichovohradišť-
ském, soudním okrese Bělském. Po odchodu pana
učitele Shejbala roku 1873 učil zde jeho syn p. Otto
Shejbal a když odešel za otcem, vyučoval zde p. Vác-
lav Kabeš (nyní hostinský a rolník z čp. 29, zapsáno
kolem roku 1880), když ho to omrzelo, neučil tu ni-
kdo. Roku 1874 postavil Jan Novák, chalupník, na
pozemcích od čp. 4 chalupu čp. 65. Dne 25. května
1874 se za správce čistecké školy dostal pan učitel
Josef Vlasák, rodilý 21. května 1821 v Debři, učil
v Bělé, Březovicích a ve Strážišti. Čisteckou školu
spravoval do 31. srpna 1879. Sousedé čistečtí o něm
vypravují, že byl dobrým učitelem a jako všeci jeho
současníci, učitelé, dobrým hudebníkem. Lidem se
vyhýbaje, do společnosti sousedů málokdy přišel,
úzkostliv jsa a boje se zdejší školní rady, neudával
nikdy k vyšším úřadům, kterak je zdejší školní stavení
stářím sešlé, že všady skrze špatný kryt slaměný za-
téká a letošního roku, že skoro obden pršívalo, tekla
voda skrze strop až na jeho postel - zakusil jest tedy,
co jest to „mokrý rok“(zapsal pan učitel Vlček roku
1879). Škola čistecká nemá patronátu ni nádavku

žádného a celá je ve správě obce čistecké. Školní
budova jest přízemek, celá ze dřeva a jest doškem
krytá. Byt učitele sestává z jedné světnice a komůrky.
Školní pozemky, které učitel užívá a obdělává prona-
jaté od obce jsou Na kopaninách, za Tejncem, u Kap-
ličky a U kalu Jírova, celkem 3 jitra 20 čtverečních
sáhů. Dne 29. října 1876 večer k desáté hodině vy-
pukl v čp. 31 požár kterýž tu, jakož i vedle v čp. 30
ztrávil stodolu. Jelikož v Čisté žádný i z nejstarších lidí
ohně nějakého v osadě nepamatovali, nebylo zde vy-
jímaje několika těžkých háků a děravých košíků jiné-
ho náčiní hasičského při ruce, čímž by se zhoubnému
živlu mohlo vzdorovati, také nebylo ani obratných
a vycvičených lidí, jakých je nevyhnutelně potřebí, když
podobné neštěstí v obci nastane. To vše po ohni ně-
kteří zdejší a pokročilejší sousedé uváživše umínili si,
že budou u obecního zastupiltelstva žádati, aby se po-
řídila pro obec Čistou nová stříkačka a že se má zalo-
žit v obci Dobrovolný hasičský sbor. Pan Václav Kabeš,
rolník a hostinský v čp. 29. vypůjčiv si stanovy Dobro-
volných hasičů v Bělé pod Bezdězem a v Mladé Bo-
leslavi, sestavil z obou stanovy místního spolku,
kterýžto spolek také veleslavné c.k. místodržitelství
v Praze dne 2. ledna 1879 pod číslem jednacím 73 304
schválilo. Nálezy starých hrobů pod kůrem v místním
kostele učiněny roku 1875. Nalezen při opravě podlahy
hrob vojáka majícího na sobě zbytky stejnokroje
s olovněnými knoflíky a cop ležel vedle něho (zapsá-
no podle vyprávění očitého svědka p. Voláka).

PODZIMNÍ ZAMYŠLENÍ ....


