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SRPEN

AKTUÁLNĚ
ODEČET VODNÉHO
Koho
nezastihli
pracovníci
obce v červnu doma a kdo
ještě
neodevzdal
stav
vodoměru, ať tak neprodleně
učiní.
V opačném
případě
bude spotřeba vody a stočné
vypočteno
průměrem.
Poplatek je splatný do konce
letošního roku.
OBEC INFORMUJE
ZNOVU K ODPADŮM
Opět upozorňujeme, že skla
z oken
aut
nepatří
do
kontejnerů
na
sklo,
rozmístěných po obci, ale do
sběrného dvora.
SBĚRNÝ DVŮR je otevřen
každou první a třetí sobotu
v měsíci od 9 – 11 hodin.
Prosíme občany, aby tuto
otevírací dobu respektovali.
KOMINÍK
Kdo má zájem o službu
kominíka, ať se nahlásí na
obecním úřadě do 15. září.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 22. září 2011 od 18:00
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

Kontakt
Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz
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ANENSKÁ POUŤ VE FOTOGRAFII

CENA 6,- Kč
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

POČASÍ NÁM PŘÁLO

JUBILANTI

Letošní pouť se povedla. Počasí se umoudřilo a po všechny tři dny
bylo relativně pěkně. V pátek na náměstí hrály k poslechu dvě
countryové kapely – Jesenická banda a Žízeň band, sešlo se opravdu
hodně lidí, fungoval občerstvovací stánek p. Šimka a lidé vydrželi
sedět do pozdních nočních hodin. V sobotu dopoledne se konal na
náměstí Václavském řemeslný trh, který měl obrovský úspěch, bylo
otevřené muzeum, hrála kapela Šlapeton a pro děti bylo připraveno
několik soutěží a krátké loutkové divadlo. Ve škole byla celou sobotu
otevřena výstava výrobků našich šikovných spoluobčanů. Po celý den
probíhal na hřišti fotbalový turnaj (výsledky se dozvíte, když budete
číst dál) a večer tradiční taneční zábava s tombolou. I ta byla hojně
navštívena. Někteří se zahřívali tancem, někteří vnitřně, nejlepší
systém byl spojit obojí. V neděli ráno pouť pokračovala u kostela sv.
Václava velice zajímavou přednáškou p. Hartla o smírčích křížích a
bohoslužbou v kapli sv. Anny. Na hřišti pak dalším fotbalovým kláním
– tentokrát hráli staří páni. Odpoledne k tanci i poslechu hrála na
hřišti dechovka Horalka. Program byl opravdu bohatý a snad každý si
mohl najít právě to, co ho zajímá a baví.
Celý pouťový víkend se vydařil, což ukazují ohlasy od občanů. Proto
bychom rádi pořádali pouť v tomto duchu i v budoucnu. Za přípravu a
průběh té letošní všem pořadatelům děkujeme.
Valigurčinová

65 let
Sklenář Jaroslav, Čistá
Mann Petr, Kůzová
70 let
Kulhánková Helena, Čistá
81 let
Jäger Vladimír, Čistá
82 let
Velebilová Helena, Čistá
84 let
Scheinerová Marie, Lhota
86 let
Šnajdaufová Božena, Čistá

KAM ZA KULTUROU
Co letní kino ?
Počasí nás sice letos pěkně napíná,
ale k létu přece návštěva letního
kina patří. Ať už si vyberete
Kralovice nebo Rakovník, jistě
objevíte film, který by Vás zajímal.

Fotbalový turnaj – „O pohár obce Čistá 2011“
Dne 23. 7. 2011 od 10,00 hodin proběhl na hřišti TJ Čistá pouťový fotbalový turnaj „O pohár obce
Čistá“ za účasti mužstev : TJ Čistá, FC PO Olešná, Slavoj Suchdol Praha, SK Rakovník - dorost
Turnaj probíhal dle schválených propozic, hrálo se na zkrácená utkání, každý s každým. Zápasy proběhly
bez vážných incidentů.
Konečné pořadí :

1.
SK Rakovník – dorost
2.
TJ Čistá
3.
FC PO Olešná
4.
Slavoj Suchdol Praha
Všechna zúčastněná družstva pojala tento turnaj jako letní přípravu na svá budoucí soutěžní utkání, což
jistě přispělo ke zkvalitnění fyzické přípravy přítomných hráčů.
Dne 24. 7. 2011 od 13,00 hodin se konal turnaj „starých gard“ za účasti hráčů: TJ Čistá, FK Vroutek,
ČECHIE Smíchov Praha
Hrály se zkrácená utkání (2x30 min), každý s každým, všechny zápasy proběhly v klidu v přátelském
duchu, bez zranění.
Konečné pořadí :

1.
2.
3.

FK Vroutek
TJ Čistá
ČECHIE Smíchov Praha

TJ Čistá tímto děkuje všem sponzorům za finanční příspěvky a věcné dary do tomboly,
pracovníkům zaměstnaným pod OÚ za pomoc při přípravě areálu a zvláště paní starostce za
vstřícnost a organizační výpomoc.
Za TJ Čistá Karel Rohr
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Drobné památky v Čisté
Oprava z minulého dílu:
„Loukotův kříž u Kočků“ správně „Loukotův kříž“
Loukotův kříž stojí před bývalým hostincem „Jana Loukoty“ nebo „U Hornofů“ (dnes
sklenářství a smíšené zboží „U Tintěry“) Hostinec „u Kočků“ se nacházel u cesty k železničnímu
nádraží.
Chybný název „u Kočků“ uvádí Václav Korb ve svém fotoalbu z r. 1975.
Smírčí kříž
Poloha : Z původního stanoviště byl nejprve transportován do parku na
návsi, pak do parku u kulturního domu a na konci března 2009 do parku u kostela sv. Václava.
Historie : Původní místo tohoto kříže je popisováno v kronice z roku 1881 s pomístním názvem
„U kamenného křížku“ pod Holubím vrchem na západ vedle cesty, která vede do Jiříkovic
mlýna uprostřed meze. Vztahuje se k němu pověst, podle níž je postaven na místě, kde je
pochován muž, který onemocněl nakažlivou nemocí a občané Čisté mu sem nosili potravu, aby
nechodil do obce. Podle kronikáře ale jde o hraniční mezník (Kronika města Čisté a jeho vůkolí
sepsal a sestavil V. Scheiner 1881).
Pozn. – poněkud upravená pověst praví, že nemocný měl být dělník stavějící železniční trať
pocházející z Itálie, což ovšem nesouhlasí datací, protože trať se stavěla až necelých 20 let
poté, co již pověst zaznamenal zmíněný kronikář.
Pozn. 2 - další varianta praví, že se jedná o kříž upomínající na hromadnou smrt italských
dělníků, kteří pracovali ne stavbě železniční tratě Mladotice-Rakovník.
Památku, tehdy stojící (a pak ještě v roce 1975) západně od Čisté směrem k Drahotovic (tj.
dnes Kočkovu) mlýnu nedaleko železničního mostu popisuje dále Jan Renner. Na kříži byl
letopočet 1713 (rozměry 85 x 62 x 15 cm), ale již tehdy nestál na svém původním místě,
jelikož stával v polích a protože překážel při polních pracích byl vyzdvižen přitom rozbit a
pohozen. Při stavbě trati (tj. 1899) jej stavbyvedoucí inženýr dal postavit a stmelit na místě,
které Renner popisuje. (RENNER, Jan, Kamenné památky. Věstník musejního spolku
královského města Rakovníka a politického okresu rakovnického, ročník XXVII. Rakovník 1937,
s. 32-61).
V roce 1975 je popsán jako jednoduchý hrubě tesaný kamenný kříž, dlouhou dobu poškozený
přeražený a drolením kamene, byl částečně opraven Václavem Sajdlem a jsou zmiňovány
zbytky cifer nebo písmen a reliéfu kříže. Odkazuje mj. na práci Rennera, Kamenné památky.
Podle tradice je zde místo posledního odpočinku vojína Vlacha raněného morem – k r. 1713
odkazuje na Kočku – dějiny pol. kresu. (KORB, Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a
jiné památky v městě Čisté a okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)
Sklenář pak zřejmě cituje nějaký starší pramen, který upřesňuje lokaci kříže uváděnou
Rennerem: „Pod Holubím vrchem, při cestě k Jiříkovu mlýnu, při kraji lesa Hor neuměl
kamenný kříž přenesený sem při stavbě dráhy z pole hospodáře z čp. 94 jemuž tam překážel“.
(SKLENÁŘ, Jaroslav, Městečko Čistá a okolí. Okresní muzeum Rakovník 1999, s. 136-137).
Bednařík uvádí shodné údaje s Rennerem. (BEDNAŘÍK, Tomáš, Historické památky Rakovnicka.
Raport Rakovník 1997).
Po druhé světové válce byl kříž znovu rozbit. V roce 1987 byl přemístěn do parku u kulturního
domu a opraven Petrem Pornerem, kronikář v té době uvádí na kříži letopočet 147 (1 nebo 4) a
iniciály J H, podle nichž kříž určuje jako smírčí z doby rychtáře Jana Holuba. (Kronika Čisté,
kniha 3, 1983-1989).
Současnost : Koncem března 2009 kříže umístěny ke kostelu Sv. Václava v Čisté o.s. Čistecké
jablko.
Webovou prezentaci najdete na této adrese:
http://drobnepamatkycista.webnode.cz/
Telefonicky lze připomínkovat na tel: 776562186
Daniel Váhala
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Poděkování:
Děkuji muzeu Mariánská Týnice za svolení používat jejich materiály.
Použitá literatura a prameny:
Bukačová Irena, Fák Jiří, Paměť krajiny IV, Soupis drobných památek Chříčska a Kožlanska
Bednařík Tomáš, Historické památky Rakovnicka, Raport Rakovník 1997
Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí k 1. červenci 1975
sestavil Václav Korb z Čisté č. 28 – fotoalbum

Sklenář Jaroslav, Městečko Čistá a okolí
Vážení svatoanennští poutníci,
že se letošní pouť povedla, jak organizátorům tak těm, kteří veškerou nabídku využili, je
nesporné. Jasně se ukázalo, že k pouti patří živá hudba, vkusné stánky, fotbal, dechovka, pivo,
klobásy, a taky dobrá nálada a chuť se potkat a být pospolu.
Jedinou chybou, na kterou si dovolím upozornit je to, že možná více lidí si nechalo předpovídat
budoucnost, než aby poděkovalo Svaté Anně, patronce naší vsi, za dobro, které většina z nás
kolem sebe má.
Přesto prosím Svatou Annu, aby na nás ani v budoucnosti nezapomínala, pokud budeme
zapomínat my.
Daniel Váhala, občan

Kradu – kradeš – krademe !!!
Ne, já a moje kolegyně v prodejně Jednoty Čistá opravdu nekrademe, abychom si mohly dovolit každý
měsíc platit manko, které za sebou nechají zloději.
Není bohužel v našich silách ohlídat, že se ne všechno kupované zboží ocitne v nákupním košíku. Dnes
nemůžeme po zákaznících žádat, aby své rozměrné tašky (mnohdy s nákupem odjinud, mezi kterým se
zboží z naší prodejny krásně ztratí) a kočárky nechali odložené před kasou. Nestihneme ohlídat malé děti,
které si leccos strčí do kapes a maminky si „nevšimnou“. Nesmíme ani náhodně kontrolovat tašky, jestli
v nich neuvízlo neplacené zboží. Kdo má čisté svědomí, tomu to nevadí, ale naopak? To se to ihned
odvolává na omezování lidských práv. Ale kam se máme odvolat my? O nevybíravém slovníku náhodně
odhalených ani nemluvím.
Množství ukradeného zboží se neustále zvyšuje. Chtěla bych proto apelovat na nenechavce - ani my
nevyděláváme horentní sumy a přesto musíme Vaše „dluhy“ platit a nikdo se nás neptá jak se nám to líbí.
Opravdu Vám stojí ten rohlík za to ?
Rovněž bych chtěla požádat slušné občany, kdybyste si snad všimli, že někdo neukládá své zboží jenom
do košíku, buďte tak laskaví a upozorněte nás včas, abychom mohly zasáhnout.
Za kolektiv prodejny COOP Jednota SD Čistá vedoucí.

Malé školní ohlédnutí
Prázdniny se pomalu přehouply do své druhé poloviny, ale já bych se ještě v krátkosti chtěla ohlédnout za
právě prošlým školním rokem 2010/2011. Prioritou práce učitele je příprava žáků na jejich budoucí
povolání. Dalším trvalým úkolem je ale také příprava na olympiády, okresní a pak i krajské soutěže. A
právě s výsledky této části naší práce bych Vás chtěla seznámit a ukázat, jak šikovné děti do naší školy
chodí. Ve školním roce jsme se zúčastnili 25 okresních soutěží, 3 krajských soutěží, 4 olympiád, 2
celostátních soutěží, Orion florbal cupu, 1 olympiády se zúčastnily i děti MŠ. Dále jsme absolvovali
Matematického klokana a Pythagoriádu.
Nejvyššího výsledku jsme dosáhli tak jako vloni v národním kole Indiánské stezky, kde naši žáci A. Lauber
a Fr. Spěváček obhájili opět 1. místo. V této soutěží v okresním kole získali první místo dvojice : K.
Lauberová a M. Švecová, M. Slabý a M. Pešek. Získali si tak postup do národního kola, které proběhne
v září 2011. Budeme jim držet palce. Také v krajské soutěží Hlídek mladých zdravotníků 2. stupně
v Kutné Hoře obsadila hlídka ve složení : S. Kosová, A. Lauber, M. Vrabcová, K. Jánská a K. Brychtová 5.
místo. V národním kole Matematický klokan v kategorii Cvrček si vypočítali 1. místo K. Lauberová a F.
Beneš. Do těchto soutěží připravovaly žáky p. uč. Slabá,Lauberová a p. ředitelka Vopatová.
I v okresním soutěžích a olympiádách jsme si vedli velice dobře. Uvedu ty, ve kterých jsme obsadili přední
místa :
Rakovnický sprint – 1. D. Svatoš,

2. P. Schuh, M. Krausová,

Rakovnický vytrvalec - 3. F. Beneš

3. M. Vrabcová, F. Beneš
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Podzimní botanická soutěž – 3. A. Lauber
Rakovnický slavíček – 1. A. Mihálová, 2. M. Průcha, K. Lauberová, K. Fuksová, 3. K. Šindlerová, R.
Stárková, A. Krausová, J. Kožíšek, A. Kukiová, K. Cyrmonová
Výtvarná soutěž „Jak si hraju“ – 1. A. Fišer (MŠ)
Matematický klokan – 1. A. Lauber, K. Lauberová, F. Beneš,
Indiánská stezka – 1. K. Lauberová a M. Švecová,
3. D. Král aj. Votroubek

2. A. Votroubek

2. A. Votroubek a F. Beneš, M. Slabý a M. Pešek,

Okresní kolo v malé kopané – 4. a postup na olympiádu míčových her (kolektiv chlapců 2. stupně)
Okresní kolo v aerobiku – 3. vyhrály naše dívky
Taneční pohár Středočeského kraje – 3. opět naše dívky
Atletika jednotlivci 1. stupeň – 2. P. Schuh,

3. F. Schuh, A. Fišer, G. Spěváček, F. Beneš

Okresní olympiáda míčových her – kopaná 3.
Požární ochrana očima dětí – literární a výtvarná soutěž – 1. M. Slabý, S. Kosová, G. Spěváček,
Kukiová, M. Brychtová, 3. J. Čebiš, A. Sklenářová

2. A.

Na těchto výsledcích se podílely p. uč. Slabá, Lauberová, Jakšová, Gruntová, Vopatová, Fišerová a
Čechová ml. Kromě těchto aktivit jsme děti připravovali na řadu veřejných kulturních vystoupení.
Vyvrcholením byla již tradiční květnová akademie. Velice hodnotné bylo vystoupení našich žáků při
příležitosti rozsvícení vánočního stromu v naší obci a v obci Šípy, veřejné vystoupení tanečního kroužku
na benefičním odpoledni Společnosti Androméda Velká Chmelištná na hradě Krakovci. Součástí některých
vystoupení byl i prodej žákovských výrobků, které děti vyrobily v hodinách PČ, Vv, na keramickém
kroužku či v MŠ a ŠD.
Je toho málo ? Posuďte sami. Na závěr připojuji vítěznou práci žáka 4. ročníku G. Spěváčka v soutěží
„Požární ochrana očima dětí“
Hasiči záchranáři
Byla neděle ráno, krásně svítilo sluníčko a my jsme se celá rodina domluvili, že pojedeme na výlet. Jeli
jsme se podívat do Koněpruských jeskyní. Jelo se nám dobře, silnice byly suché, nefoukal žádný vítr,
prostě překrásné letní počasí. Až když jsme přijížděli k Roztokám, kde stála kolona aut, museli jsme
zastavit. Čekali jsme asi hodinu a stále se nic nedělo. Tak se strýc rozhodl, že se půjde podívat, co se
stalo. Já jsem šel, protože jsem zvědavý, samozřejmě s ním. Když jsme ušli asi padesát metrů, zaslechl
jsem houkání sirény. Byli to hasiči, kteří jeli naším směrem. Ve předu byla ošklivá bouračka. Hasiče
zavolali policisté. V nabouraném autě byli dva zranění muži. Hasiči vyndali z hasičského auta vybavení
potřebné k jejich práci a snaze zachránit oba těžce zraněné muže. Jeden z hasičů vzal velké kleště,
kterými jako papír rozstříhal celé plechy a sloupky na nabouraném autě. Když odstranili plechy a konečně
se dostali dovnitř do vozu, zjistili, že oba muži mají zaklíněné nohy pod palubní deskou. A řidič vozidla má
zařezaný zlomený volant v hrudníku. Mezi tím co hasiči podávali oběma zraněným mužům rychlou první
pomoc, dorazila na místo nehody i záchranná služba. Hasiči vyndali po krátké domluvě z hasičského auta
jakési háky a různé jiné pomůcky, kterými odstranili z obou zraněných mužů prolomenou palubní desku.
Pilou odřízli volant a oba dva těžce zraněné muže vytáhli z auta ven. Tam už se o ně začala starat
posádka z rychlé záchranné služby. U spolujezdce zjistili polámané obě dvě nohy a pár odřenin. Bohužel u
řidiče nabouraného vozidla už pan doktor i přesto, že se snažil udělat co bylo v jeho silách, konstatoval
smrt. Jeho zranění v oblasti hrudníku byla tak vážná, že už mu nebylo pomoci. Po ošetření zraněného
muže záchranná služba odjela, ale pro hasiče a policisty práce ještě neskončila. Hasiči ještě museli
odstranit nabourané auto ze silnice, aby čekající auta mohla pokračovat v jízdě. Po asi čtyřiceti minutách
přijela odtahová služba, která naložila vrak auta a odvezla ho na policejní stanici, kde začne práce
policistů. Musí zjistit, co se stalo a hlavně čí vinou se nehoda stala. A my ostatní řidiči jsme se po několika
hodinovém čekání mohli vydat na další cestu.
Za ZŠ a MŠ Čistá Mgr. Ivana Jakšová
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Je to tak!!! Ještě máme v živé paměti jak jsme se loučili se školním rokem a akcí Všechno jezdí do kola
má vítali prázdniny a již je třeba se s prázdninami důstojně rozloučit a přivítat nový školní rok. Jak jinak,
než vesele, při sportovním klání.
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Všechny přátele pohybu tímto zveme je již IX. ročník Běhu do schodů. Tento se uskuteční v sobotu 27. 8.
Závod pro všechny věkové kategorie bude zahájen od „školních schodů“ v 15 hodin. Startovné 10,- Kč.
Doprovodný program, drobné odměny diplomy jsou samozřejmostí.
Aktivní účastníky i diváky srdečně zvou pořadatelé

manželé Coufalovi, ASPV

Ahoj kamarádi, přijďte si s námi pohrát.
Pro menší – klasické dětské hry, hry s padákem, atd. (co nás napadne)
Pro větší – Cube, Ohnivý míč, Frisbee, atd. (co nás napadne)
Kdy: středa 10. 8. 2011
Od kolika: 16 – 18h
Kde: na fotbalovém hřišti
Přijít mohou předškoláčci či školáčci menší i ti větší. Drobné odměny pro šikuly máme připraveny.
PS: Za deště se akce ruší.

Těší se Katka a Věnka

Z Á P I S č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce Čistá , které se konalo
dne 21. července 2011 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Čistá
Přítomni : pí. Čebišová, Mgr. Tintěra, ing. Coufal, p. Votroubek, p. Rohr, p. Kožíšek, p. Schuh, p. Štětina,
p. Tajbl, p. Šafránek, Mgr. Váhala, pí. Vopatová
Omluveni :

p. Vopata

Neomluveni :

---

Zasedání bylo řádně svoláno, jednání řídila starostka obce pí. Čebišová.
Ověřovatelé zápisu byli odsouhlaseni přítomnými členy ZO: Mgr. Tintěra, p. Tajbl
Návrhová komise : Mgr. Váhala, pí. Vopatová
Zapisovatelka : pí. Valigurčinová
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schválení programu.
Kontrola zápisu a usnesení z minulého ZO.
Plnění úkolů z minulých ZO.
Rozpočtové opatření č. 7/2011.
Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Čistá – poptávkové řízení.
Řešení úpravy místní komunikace v Žatecké ulici.
Prodej obecního bytu v čp. 165.
Dodatek čl. 6 ke smlouvě s firmou Becker Bohemia a.s.
Schválení pronájmu stánku na VT Zdeslav.
Schválení podání žádosti o dotaci SFŽP na zateplení budovy ZŠ a MŠ Čistá.
Různé.
Schválení usnesení

Jednání

:

1.

Schválení navrženého programu jednání ZO. Dodatečně byl přidán bod č. 10.
Výsledek hlasování : Pro - 12 všemi hlasy
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení - zastupitelstvo souhlasí s takto navrženým programem jednání ZO.

2.

Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZO č. 9 provedli Mgr. Váhala a p. Schuh, oba shodně
konstatovali, že zápis a usnesení souhlasí s jednáním zastupitelstva.
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3.

Uložené úkoly na předchozích zasedáních ZO :
208/11 – žádost o provedení pozemkové úpravy v obci Křekovice je sepsaná, bude podáno
po podpisu ing. Grabowského.
209/11 – povolení instalace retardérů do Žatecké – samostatný bod.
210/11 – instalace a podoba stojanů na sušení hasičských hadic se dále řeší.
220/11 – znovu vypsané popt. řízení – samostatný bod.
221/11 – na základě jednání s pí. Kokyovou, ta předkládá nový návrh termínu druhé splátky
za odkoupení bytu v čp. 361. Ve smlouvě bude ošetřeno vlastnictví bytu a vklad do katastru
až po doplacení ceny. Pí. Kokyová se stane vlastníkem bytu až po zaplacení celé kupní ceny.
Výsledek hlasování : Pro - 12 všemi hlasy
Proti - 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s prodejem bytu v čp. 361 pí. Kokyové za částku
500.000,- Kč za stanovených podmínek.

4.

Pí. Steinbachová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/11. Kopie je přiložena.
Připomínka p. Tajbla se týkala výše finančních prostředků použitá na pouť. Pí. starostka
vysvětlila, že by chtěla každý rok pořádat pouť přibližně v tomto rozsahu, protože se jedná o
akci pro všechny obyvatele.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 7/11.

5.

Pí. starostka informovala zastupitele, že v poptávkovém řízení na rekonstrukci sociálního zařízení
v ZŠ a MŠ se přihlásilo a nabídku podalo pět firem. Po kontrole bylo dohodnuto, že dvě z firem budou
vyzvány ještě k doplnění nabídky.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá vyzvat dvě firmy ještě k doplnění nabídky.

6.

Pí. starostka dále informovala zastupitele o schůzce uskutečnění ve věci instalace retardérů v Žatecké
ulici. Ze schůzky vyplynuly čtyři možné varianty řešení.
a)stanovit v ulici jednosměrný provoz (s touto variantou nesouhlasí obyvatelé ulice)
b)umístění zpomalovacích prahů (ve stávajícím povrchu ulice těžko instalovatelné, bylo by možné
provést až provedení opravy kanalizace a obnovení a zpevnění povrchu ulice)
c)umístění zpomalovacích terčů (stejný problém jako u bodu předchozího)
d)vybagrovat pruh a zabudovat příčný práh – zvýšený obrubník (v tomto případě není dostatek místa
na instalaci dopravního značení)
O předložených možnostech budeme jednat na příštím zasedání ZO.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí.

7.

O prodej bytu v čp. 165 dosud nikdo neprojevil zájem. Budeme dále nabízet.
Usnesení – zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

8.

Pí. starostka informovala zastupitele o nutnosti zvýšení frekvence vývozu plastů v letním
období. Firma Becker Bohemia předložila Dodatek č. 6 ke smlouvě s obcí, který tuto situaci
řeší.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s přijetím Dodatku č. 6 ke smlouvě s firmou Becker
Bohemia s.r.o.

9.

Nájemce prodejního stánku na VT Zdeslav, p. Trnka, požádal o možnost pronájmu místa na umístění
prodejního stánku na dobu 10 let. Podobná smlouva byla uzavřena s majitelem stánku v předchozím
období.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem místa na VT Zdeslav
k provozování prodejního stánku na dobu 10 let.

10.

P. Majer informoval zastupitele, že v srpnu bude hotová projektová dokumentace od firmy IP Izolace
Polná. Na dnešním zasedání je nutné proto odsouhlasit podání žádosti o dotaci na SFŽP na zateplení
budovy ZŠ a MŠ Čistá.
Výsledek hlasování : Pro - 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ a MŠ Čistá u
SFŽP.
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11.

Různé:
pí. starostka přednesla nabídku p. Henzla na opravu schodů od mlýna k obchodu p.
Tintěry. Mgr. Váhala navrhuje opravu schodů od pí. Forejtové ke kostelu. P. Votroubek
navrhuje jako další opravu, resp. dodělání chodníků v Jižní ul. Zadáme opravu schodů
navržených p. Hanzlem a poté se rozhodneme o dalších opravách.
Výsledek hlasování : Pro – 12 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí se zadáním opravy schodů od mlýna p. Henzlovi.
Mgr. Tintěra nadnesl žádost občanů o opravu chodníku v zátočině u Žatecké ulice. Tady je situace
špatně řešitelná, bude nutná alespoň instalace zábradlí.
pí. starostka uvedla, že v příštím roce budou vypsány dotace na revitalizace a údržbu rybníků,
proto by bylo vhodné nechat si zpracovat projekty na revitalizaci návesního rybníku v Čisté,
Zdeslavi a Lhotě. Prvním krokem je zpracování cenové nabídky.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí.
-

-

12.

dále pí. starostka informovala o výsledku hospodaření společnosti Javornice za 1. pololetí letošního
roku.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí.
v srpnu by se měl sejít výbor život. prostředí ve věci směny pozemků v k.ú. Křekovice.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá předsedovi ŽP svolat schůzku výboru na srpen.
pí. Vopatová žádala, zda by bylo možné dát přesný termín výměny oken v čp. 114,
z důvodu ordinační doby v ordinaci zubaře. Výměna bude prováděna mimo pracovní dobu.
p. Kožíšek navrhuje, zda by se dalo parkovat v Jižní ulici pouze po jedné straně z důvodu
průjezdnosti. ZO navrhuje zkusit napřed dohodu mezi obyvateli Jižní ulice.
ing. Coufal připomněl zbroušení obrubníků při výjezdu z parkoviště u Jednoty.
Mgr. Váhala se dotazoval, z jakého důvodu bylo na pouť několik plakátů. Byla to bohužel špatná
komunikace mezi organizátory.
p. Kožíšek požádal, jestli může obec udělat kontrolu místních podnikatelů, jakým způsobem
likvidují tříděný odpad.
Usnesení – zastupitelstvo ukládá provést požadovanou kontrolu kontrolnímu výboru.
pí. Valigurčinová přečetla poděkování SDH Zdeslav obci za pomoc při přípravě oslav.

Schválení usnesení ZO.
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s usnesením.

U S N E S E N Í k zápisu č. 10
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 21. července 2011.

ZO

souhlasí:

222/11
223/11
224/11
225/11
226/11

-

s navrženým programem jednání.
s prodejem bytu v čp. 361/5 pí. Kokyové za částku 500.000,- Kč.
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 7/11.
s přijetím Dodatku č. 6 ke smlouvě s firmou Becker Bohemia s.r.o.
s uzavřením smlouvy na pronájem místa na VT Zdeslav k provozování prodejního
stánku s občerstvením na dobu 10 let.
227/11 - s podáním žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ a MŠ Čistá u SFŽP.
228/11 - se zadáním opravy schodů od mlýna p. Jaroslavu Henzlovi.

ZO

bere

229/11
230/11
231/11
232/11

-

na

vědomí:

výsledek poptávkového řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Čistá.
návrhy na řešení úpravy místní komunikace v Žatecké ulici.
informaci, že prodávaný byt v čp. 165/4 budeme dále nabízet.
zadání zpracování cenové nabídky na projekt revitalizace návesních rybníků v Čisté,
Zdeslavi a Lhotě.
233/11 - informaci o výsledku hospodaření společnosti Javornice za I. pololetí r. 2011.
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ZO

ukládá:

234/11 - vyzvat dvě firmy z poptávkového řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ a MŠ
Čistá k doplnění nabídky.
zodpovídá : pí. Čebišová
termín : do 28. července 2011
235/11 - svolat schůzku výboru pro životní prostředí.
zodpovídá : p. Kožíšek
termín : do 30. srpna 2011
236/11 - kontrolu likvidace tříděného odpadu místními podnikateli.
zodpovídá : kontrolní výbor
termín : do příštího zasedání ZO

SRPNOVÉ PRANOSTIKY
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně tak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když v srpnu hojně hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když pálí srpen, pálívá pak i víno.
V srpnu-li máš hojně slunečnosti, budeš mít víno dosti.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Co červenec nedopeče, to již v srpnu neuteče.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor – tepla a zimy úmor.
Poutě
Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Cílem bývalo nějaké vzdálenější posvátné místo,
kde se lidé modlili a prosili za vyslyšení proseb. U nás bývalo takových míst na dvě stovky. Mezi
nejznámější patřily: Svatá hora, Stará Boleslav, Hostýn, Frýdek a Velehrad. Pouť bývala velikým svátkem
pro celou vesnici a okolí.
Chodit na poutě bývalo dříve na venkově zvykem, dokonce se dá říci, že se chodit muselo. Lidé mívali
v paměti poutní neděle tak, jak šly za sebou, a nevynechali ani jedinou. Poutníci byli mnohdy i více dnů na
cestě, přespávali v hostincích, ti chudší i pod širým nebem. Nezapomínalo se na ty, kteří se kvůli
chatrnému zdraví nebo stáří nemohli poutě zúčastnit. Poutníci pro ně nakupovali svaté obrázky, růžence,
různé symboly jako olovněné prstýnky (na Svaté hoře) a jiné památky, které měly připomínat pouť na
svaté místo. Prodávaly se i různé voskové napodobeniny lidských údů. Pokud měl třeba někdo z rodiny,
který zůstal doma, nemocnou ruku, koupil mu příbuzný napodobeninu z vosku a položil ji na oltář.
Z tohoto vosku se pak zhotovovaly svíce na oltář.
Poutě neznamenaly pouze putování k nějakému posvátnému místu, ale šlo i o slavnost uctění památky
světce, kterému byl kostel zasvěcen. Například Anenská pouť (na počest svaté Anny), pouť Prokopská a
další
Jak plynula doba, měnila se i povaha a smysl poutí. Od původního náboženského významu až po dnešní
zábavní charakter. Ke změně podoby poutí přispěla i skutečnost, že šlo vždy o akci všelidovou, které se
zúčastňovaly všechny společenské vrstvy.
Pouťová neděle ve vsi byla ve znamení stánků, houpaček, kolotoče, střelnice a chybět nesměly ani
prodavačky kyselých okurek. Místy zavítal na pouť i potulný varietní umělec a kartářka či planetářka.
Pravý pouťový ruch vypukl teprve po nedělní mši, tzv. „hrubé“ v místním kostelíku, při níž býval kostelík
naplněn k prasknutí. Teprve po ukončení „hrubé“ bylo slyšet hudbu a střelbu ze střelnice. Všude vládl
rámus, do něhož zasahovaly ochraptělé hlasy vyvolávačů a komediantů, oblečených v pestrých šatech,
lákajících k návštěvě a zhlédnutí jejich vystoupení. Děti obsadily kolotoč a mládenci s děvčaty zas
cukrářské boudy, nabízející velká perníková srdce s nápisy „Z lásky“ nebo „Z pouti“. Mládenci je kupovali
bez ohledu na cenu. Za ně totiž měli šanci získat jiné - srdce děvčete. K vesnické pouti patřila i odpolední
veselice, kam mířila místní chasa a kde se tancovalo zpravidla až do rána.
Trhy
Od dvanáctého století, které se dá považovat za velmi důležité v rozvoji trhů na našem území, se spolu se
vznikem a rozšiřováním podhradí zvětšovala role trhů, kde se soustřeďoval veškerý obchod. Už počátkem
13. století bylo na našem území na 150 pravidelných trhů.
Na pravidelných trzích vládl čilý ruch. Nebylo to pouze místo, kde probíhala směna zboží, ale také (v
životě našich předků) velmi důležité komunikační místo, kde bylo možné dozvědět se veškeré novinky
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z okolí, ale také zde probíhal například soud s podvodníky či zloději – „pranýřování“. Návštěva trhu byla
vždy pro obyčejné lidi sváteční událostí.
Trhy se rozlišovaly na týdenní, konané zpravidla každou sobotu, a trhy výroční - jarmarky, vztahující se
k nějaké události (například svátek světce, založení obce aj.).

Jarmarky
Na takovém výročním, svátečním trhu (jarmarku), který dříve trval mnohdy i několik dní, se prezentovali
řemeslníci různých oborů. Své zboží tu nabízeli zástupci různých cechů. Bylo zde možné spatřit perníkáře,
lákajícího především mladší generace na své medové zboží.
Babka kořenářka zas nabízela léčivé byliny a různé před zlými duchy chránící amulety. Mezi stánky
zastupující cech řeznický, kovářský, košíkářský, krajkářský, pekařský a cukrářský procházeli drobní
prodejci vajec, ovoce, zeleniny. Nelze opomenout nabízenou keramiku, různé (většinou plechové a
dřevěné) kuchyňské nádobí, hračky a látky.
Oproti poutím zde nešlo ani tak o zábavu, jako o obchod. Přesto se i zde objevovali různí potulní kejklíři,
komedianti, medvědář, cikánka věštící budoucnost, flašinetář, jarmareční zpěváci a loutkoherci
obveselující jak prodávající, tak kupující. Největšími lákadly pro děti nebyly jen preclíky, certle (tvrdý
bonbón podlouhlého tvaru a medové chuti) a cukršpalky, ale i sud s okurkami.
Po každém výročním trhu obyčejně následoval také trh dobytčí.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a
Dagmar Šottnerové Lidové tradice

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ

MUŽSTVO "III třída"
1. kolo TJ Čistá

- So.Ruda

27.VIII 17.00 hod So

2. kolo So.P.Újezd

- TJ Čistá

4.IX 17.00 hod Ne

3. kolo TJ Čistá

- Sp.Řevničov

10.IX 17.00 hod So

4. kolo Ol.Rakovník

- TJ Čistá

17.IX 10.00 hod So

5. kolo TJ Čistá
FC05 Zavidov
6. kolo B

- SK Lišany

24.IX 16.30 hod So

- TJ Čistá

2.X 10.00 hod Ne

7. kolo TJ Čistá

- B Rynholec

8.X 16.00 hod So UMT

8. kolo SK Lány

- TJ Čistá

16.X 15.30 hod Ne

9. kolo TJ Čistá

- So.Kroučová

22.X 15.30 hod So

10. kolo TJ Čistá

- So. Sýkořice

29.X 14.30 hod So

11. kolo So. Srbeč

5.XI 14.00 hod So

12. kolo TJ Čistá

- TJ Čistá
ČL
- Kolešovice

13. kolo So. Pustověty

- TJ Čistá

12.XI 14.00 hod So
13.30
20.XI
hod Ne
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Dorost
. kolo TJ Čistá

- FK Hředle

3.IX 10.00 hod So

3. kolo FC05 Zavidov

- TJ Čistá

10.IX 10.00 hod So

4. kolo TJ Čistá

- B. Lubná

17.IX 10.00 hod So

5. kolo Sp. Lužná

- TJ Čistá

24.IX 10.00 hod So

6. kolo TJ Čistá

- SK Pavlíkov

1.X 10.00 hod So

7. kolo SK Lány

- TJ Čistá

8.X 10.00 hod So

8. kolo TJ Čistá

- volno

9. kolo SK Senomaty

- TJ Čistá

22.X 09.00 hod So

1. kolo FC Po Olešná

- TJ Čistá

29.X 10.30 hod So

1. kolo TJ Čistá

- B. Lubná

5.XI 10.00 hod So

2. kolo volno

- TJ Čistá

3. kolo TJ Čistá

- FC05 Zavidov

19.XI 10.00 hod So

Mladší žáci
2. kolo TJ Čistá

- volno

3. kolo FK Kněževes

- TJ Čistá

11.IX 13.30 hod Ne

4. kolo TJ Čistá

- SK Senomaty

18.IX 10.00 hod Ne

5. kolo FK Rakovník

- TJ Čistá

1. kolo TJ Čistá

- So. Janov

6. kolo TJ Čistá

- SKP Rakovník

2.X 10.00 hod Ne

7. kolo Sp. Řevničov

- TJ Čistá

9.X 10.00 hod Ne

1. kolo TJ Čistá

- SKP Rakovník

2. kolo FK Rakovník

- TJ Čistá

3. kolo TJ Čistá

- SK Senomaty

hod
28.IX 10.00 hod St

16.X 10.00 hod Ne
hod
30.X 10.00 hod Ne

Střípky z kroniky
Pěkně se v roce 1927 vyjímá nová školní budova v našem městě. S povděkem možno hovořit o tom, že
byl upraven příchod ke škole schodištěm přes stráň pod školou. Škoda jen že úprava svahu nebyla
dokončena. Stráň sice byla srovnána, ale ponechána svému osudu. V této době je plná štěrku, tu a tam
se válí balvan, rozbité lahve, papíry a podobně. Začíná se objevovat bodlák a kopřivy. Celkový pohled na
svah před krásnou školní budovou jistě neuspokojí domácího občana, což teprve ne cizince, kterých se
nyní hodně u nové školy zastaví.
Snad by bylo dobře, pokud půda úplně neztvrdne, kameny shrabat a osít svah travinou, což mohlo být
uděláno již v loňském roce. Jistě by pomohla školní mládež, vždyť je to nejlepší příležitost k praktickému
provádění občanské výchovy. Nejlépe by ovšem bylo stráň opatřit levným drátěným plotem, nebo
podobným zařízením, aby drůbež zasetou trávu nevytrhala a bylo zamezeno házení kamene
a
nepotřebných předmětů ze silnice na návrší. Jak věc nejlépe vyřešit je otázkou finanční a dobrou vůlí
povolaných činitelů. Jistě se chopí této příležitosti spolu s obecním zastupitelstvem i místní okrašlovací
spolek, který byl kdysi velmi činným a měl, nebo snad dosud má i slušný obnos k dispozici.

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – srpen 2011

Víte že . . .
V roce 1923 byla na Kralovicku a Manětínsku zorganizována sbírka na ošacení chudých dětí
nezaměstnaného dělnictva. V Čisté bylo vybráno 520 Kč a v obou soudních okresech Kralovice a Manětín
tato částka činila 4 566,92 Kč.
V Čisté v roce 1930 žilo 1346 obyvatel a v roce 1939 to bylo 1350 obyvatel.
Se v Čisté každoročně držely dvě poutě. První je Svatoannenská, podle kaple sv.Anny na hřbitově a druhá
Svatováclavská na podzim, která bývala slavnostnější, poněvadž chrám v Čisté je zasvěcen tomuto
patronu země České. Obě tyto poutě každoročně přivábily do Čisté řadu obchodníků s různým zbožím.
V tento čas navštívilo Čistou také velké množství návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí, což bylo
vítáno nejen místními obchodníky, ale i provozovateli místních hostinců.

V roce 1939 upravuje město Čistá silniční spojku z Čisté k Drahotovu a Plačkovu mlýnu.Je to silnice zvaná
V aleji která vede jednak k uvedeným mlýnům, ale i ke mlýnu Obecnímu pod Horami a Kočkovu mlýnu.
Tuto silnici město upravuje ve své režii a štěrk dodává ze svého lomu.
Kronikář Jaroslav Sklenář

ČSZP

ZÁPIS ze schůze výboru

informuje

Č S Z P , konané dne 7. července 2011.

1) Jubilantka : FIALOVÁ E. Čistá - gratulaci zajistí pí. Vopatová E. a Vopičková I.
2) Připravované akce :
23. 7. - Výstava ručních prací a výstava o činnosti našeho sdružení při příležitosti pouti v Čisté.
Místo konání ve škole od 9 do 18 hodin. Na výstavě budou přítomni členové výboru Vopatová E.,
Vopičková I. a Vopat F. a dojednají si střídače, aby si mohli zajít domů. Expozice budou
připravované v době dojednané s ředitelkou školy. Výstavu ručních prací zajistí skupina pod
vedením Vopatové E. Výstavu o činnosti sdružení zajistí skupina pod vedením Vopata F.
6. 8. - Posezení v klubovně při reprodukované hudbě od 19 hodin.
24. 9. - Zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“. Cena za dopravu členové 170,-- Kč,
nečlenové 220-- Kč.
3) Další akce :
10. 9. - Senomaty – setkání s písničkou – nebude zajišťován autobus. Na další akce v Senomatech
bude zajišťován autobus, přihlásí-li se nejméně 20 zájemců.
První polovina října - zájezd do bazénu ve Slaném. Termín bude oznámen v průběhu září.
Druhá polovina října - členská schůze.
4) Bylo nám sděleno, že zemřel dlouholetý spolupracovník naší organizace JUDr Šípek.
5) Příští schůze výboru se bude konat dne 1. 9. 2011.

Výbor sdružení děkuje všem,
kteří zapůjčili své výrobky na výstavu pořádanou v rámci poutě
a rovněž pí. ředitelce za uvolnění školních prostor k jejímu uspořádání.

Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce : Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

