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AKTUÁLNĚ

Drobné památky v Čisté

PRODEJ SLEPIČEK

Kříž u silnice ke Kožlanům

Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových
plemen
Tetra
hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!
Ne kuřice, ale slepičky těsně
před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů, cena
138-148 Kč/ks, starší 20 týdnů,
cena 155 Kč/ks
Prodej se uskuteční : v úterý
25. října 2011 Čistá před
rest. U Šimků – v 15.45 hod.
Případné bližší informace : tel
728605840
728165166
415740719

Poloha : stojí 1,2 km jižně od obce, při straně pravé silnice do
Kožlan.

Nákupní zájezd do Polska
Firma LEXTRANS pořádá dne
22.10.2011 podzimní zájezd
do Polska – Kudowy Zdroje.
Odjezd je ve 3:00 hod. ráno
z autob. zastávky v Čisté. (Ve
2:40 hod. z Kralovic a z
Rakovníka ve 3:30). Cena je
300,- Kč, resp. 350,- Kč.
Přihláška přijímá pí. Pešková tel.
728959099 a jsou závazné.
Platí se předem. V ceně není
cest. pojištění.

OBEC INFORMUJE
KOMINÍK
Oznamujeme, že kominík bude
v Čisté pracovat 17. a 18. října,
vždy od 8 hod. ráno. Žádáme
proto občany, kteří mají službu
objednanou, aby se zdržovali
doma.

Historie : V roce 1975 je pospán jako železný jednoduchý kříž na
kamenném podstavci bez nápisu. (KORB Václav, Kříže, sochy,
pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí.
Strojopis a fotoalbum 1975.)
Železný kříž na kamenném podstavci zvaný Kočův, původně zde
stál litý kříž zničený vandaly v roce 1931 a na jeho místě postaven
jednoduchý stávající (SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko Čistá a okolí.
Okresní muzeum Rakovník 1999., s. 136-137).
Bednařík jej jen zmiňuje (BEDNAŘÍK Tomáš, Historické památky
Rakovnicka. Raport Rakovník 1997).
Současnost
V létě 2011 byl křížek po konzultaci s památkovým dohledem
natřen dvoubarevným vápenným nátěrem.

Veichrův /Vajchrův/ kříž
Poloha : stojí na rozcestí silnice do Kožlan a cesty ke Kočkovu
mlýnu.
Historie : Kamenný kříž nechal postavit v roce 1860 měšťan
František Veicher z čp. 98 a byl na něm nápis: „Všechen kříž
povzbuzen hříchem // Ulehčen jest Krista křížem // až pak kříž
povzbudí tebe // Svěřeno Ti Krista nebe.“ František Veicher dále
slíbil kolem kříže postavit sloupky spojené řetězec, zda k tomu
skutečně došlo již kronika nezmiňuje (Kronika města Čisté a jeho
vůkolí ...sepsal a sestavil... V. Scheiner 1881).
V roce 1975 je popsán jako velký kamenný kříž s pěknou kovovou
postavou Ukřižovaného, nápis oprýskal (KORB Václav, Kříže, sochy,
pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a okolí.
Strojopis a fotoalbum 1975.)
Snad k tomuto kříži se vztahují údaje o kříži na rozcestí silnice ke
Kožlanům a cesty do Alejí proti čp. 113, kde býval kolář Jan Bureš
– kamenný kříž postavený roku 1860 nákladem Františka Vajchra
z čp 98. (SKLENÁŘ Jaroslav, Městečko Čistá a okolí. Okresní
muzeum Rakovník 1999, s. 136-137).
Podle V. Kočky je čp. 113 strachovická panská hospoda (KOČKA
Václav, Místopis městečka Čisté. Rukopis, Archiv Rakovník, karton č.
4), nicméně čp. 113 je skutečně nárožní dům na uvedeném rozcestí.
Podle farní kroniky byl kříž postaven v rozmezí let 1840-1877 od
Františka Vajchra. (SOkA Rakovník, Farní kronika Čistá).

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

Bednařík jej jen zmiňuje (BEDNAŘÍK Tomáš, Historické památky
Rakovnicka. Raport Rakovník 1997).
Webovou prezentaci najdete na této adrese:
http://drobnepamatkycista.webnode.cz/
Telefonicky lze připomínkovat na tel: 776562186

Daniel Váhala
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Obce a okolí Čisté
tak se jmenuje nová publikace
regionální historie, ve které se
autor věnuje okolním obcím.
Publikaci je možné zakoupit
přímo u p. Sklenáře, Čistá 315.
MO ČRS Čistá
oznamuje, že spustila webovou
prezentaci organizace na adrese
http://mocrscista.webnode.cz/.
Na stránkách vždy naleznete
aktuality /tj. brigády, výlovy
apod./, legislativu ČRS včetně
místních úprav, ceny povolenek.
Zajímavostí je digitalizovaná
kronika MO od roku 1950. Také
můžete vstupovat do diskuze a
psát připomínky.
Děkujeme za návštěvu, podněty
i podporu organizace. MO ČRS
Čistá

Úklid lesa
Zveme Vás 9. října na podzimní
procházku spojenou s lehkým
úklidem lesa. Letos chceme
projít cestu na Soseň. Sraz je
v 15 hod. u odbočky na Jesenici
(první velká cesta doprava
v lese za V. Chmelištnou).

KAM ZA KULTUROU
Divadlo
Znovu připomínáme možnost
návštěvy představení Švandova
divadla nebo Divadla Radka
Brzobohatého. Na vstupenky je
zakoupena sleva. Termín a bližší
informace dáme včas vědět.
Přihlášky
eviduje
pí.
Valigurčinová.
SDH v Čisté Vás srdečně zve na

pátek 14. října 2011 od 20 hod.
v KD Čistá. K tanci a poslechu
hraje IDEALBAND. V
Vstupné 70,-Kč. Bohatá tombola
a překvapení samozřejmostí
POZVÁNÍ NA BESEDU
V pátek 14.10.2011 v 19 hod.
se koná ve Břežanech v budově
Špýcharu beseda s panem J.
Sklenářem o historii regionu.
Srdečně
zve
Zastupitelstvo
Obce Břežany.

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

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Školní budova prázdniny neměla
30. června se děti rozběhly s vysvědčením na prázdniny a nám
začala rachota. Myslím tím provozním zaměstnancům a některým
profesním řemeslníkům. Dali jsme se do velké rekonstrukce učebny
přírodních věd v přízemí budovy. Vyměnili jsem stávající osvětlení
za moderní, nové.Projekci nám zdarma zpracoval p. Petr Tintěra.
Práce provedli p. Kunc a p. R. Stárek. Následovalo vyspravení
podlahy a další truhlářské práce p. P. Pornera. Vyměnili jsme PVC
lino. P. Pešek vymaloval. P. Pavlik provedl instalatérské práce.
Učebna byla vybavena firmou AV MEDIA interaktivním zařízením.
Paní učitelka Kruntová natřela nábytek. Nakonec do učebny byly
dány nové, moderní lavice , židle a učitelská katedra. Máme všichni
z nově vybavené, prosvětlené, multifunkční učebny radost.
Doufáme, že žákům se bude líbit a budou si vybavení považovat a
s chutí se v ní učit.
Mysleli jsme i na malé děti v mateřské škole. Školka k 1.9.2011
vzpomene 10. výročí existence v budově základní školy. Položili
jsme nový koberec v herně a třídu zároveň vymalovali. Na hřišti
pan školník natřel průlezky, zahradní domek, herní prvky, lavičky.
Zřizovatel pomohl s vyspravením střechy a okapů na budově školy,
s opravou zídky na školním hřišti a se zhotovením a montáží
zábradlí u hlavního vchodu do budovy školy.
Po celé prázdniny vařily kuchařky školní jídelny pro cizí strávníky
obědy.
I když začíná nový školní rok 2011/2012 nadále budeme v jeho
průběhu zvelebovat a vybavovat učebny z finančních prostředků EU,
které jsme získali v rámci projektu „EU peníze školám“.
Děkuji Vám, kteří jste ochotně pomohli při úpravách a opravách
v budově školy.
Hurá do nového školního roku.
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

Školní rok 2011/2012 odstartoval
Na škole máme 9 postupných ročníků v 7 třídách. Odlišná je
organizace na 1. stupni oproti uplynulému školnímu roku. 1.a.2.
ročník je spojený do I. třídy se specifickou organizací hlavních
předmětů. Třídní učitelkou je Mgr. Pavla Slabá. Počet žáků je 26. II.
třída je 3. ročník v počtu žáků 9 s třídní učitelkou Mgr. Slavěnou
Čechovou. 4. a 5. ročník je spojen do III. třídy , počet žáků 17,
třídní učitelkou je Mgr. Ivana Jakšová.. Na 1. stupni máme celkem
52 žáků.Tento počet je v porovnání s uplynulým školním rokem
nevyrovnaný s 2. stupněm , kde vzděláváme jen 33 žáků. ( ve
školním roce 2010/2011 bylo 45). To je ovlivněno slabým počtem
žáků 6. ročníku, kteří přestoupili na 2. stupeň v počtu 3. Na 2.
stupni vzděláváme podle vyhlášky každý ročník samostatně.
Celkem máme na škole 85 žáků.
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JIŽ NEJSOU MEZI NÁMI

Na 2. stupni třídní 6. ročníku je p. učitelka Marie Kruntová, vyučuje
předměty Př,F, Ch, Z. ( kmenová třída přízemí učebna Přírodních
věd). Ttřídní 7. ročníku je p. učitelka Veronika Kubičková ( dříve
Seemannová) vyučuje Aj, TV 6-9 chlapci, Pracovní činnosti,
Výchovu ke zdraví, ( kmenovou třídou 7. ročníku je
učebna
Výtvarné výchovy v 2. patře(. Třídní 8. ročníku je paní učitelka
Kateřina Lauberová, vyučuje M, Informatiku a TV 1-2 r. Zároveň je
výchovným
poradcem
a
metodikem
prevence
sociálně
patologických jevů na škole ( kmenová třída 8. ročníku je učebna
Matematiky v 2. patře). Třídní 9. ročníku je p. učitelka Markéta
Kočová, vyučuje Čj a NJ, ( kmenová třída je učebna Českého
jazyka v 2. patře). Na škole pracuje i letos asistent pedagoga.Toto
zařazení vykonává paní učitelka Veronika Švarcová a současně
vyučuje i Dějepis. Školní družina pracuje ve 2 odděleních. Vedoucí
ŠD je p. učiteleka Martina Miosgová.
Nový školní rok jsme zahájili adaptačním kurzem ve dnech 5.-7.září
v rekreačním středisku Ve Mlýně u Kožlan. Adaptační kurz
hodnotíme jako velice vydařený.Kurz splnil naše očekávání. Došlo
k přátelskému setkání dětí a pedagogického sboru. Děti získaly
mnoho zážitků a poznatků, navázaly kamarádské vztahy. Byly
bychom rády, aby se pořádání adaptačních kurzů stalo pro školu
tradicí.
Od 8. září probíhá klasická výuka žáků. Během prázdnin se nám
podařilo vybudovat
a zmodernizovat učebnu přírodních věd.
V učebně bylo nainstalováno nové osvětlení, vyspravena podlaha a
položena nová krytina, učebna byla vymalována, vybavena novým
školním nábytkem a interaktivním zařízením. Přibyla nám tak další
v pořadí 3. učebna umožňující svýmzařízením interaktivní výuku.
Mysleli jsme i na malé děti v mateřské škole. Školka k 1.9.2011
zaznamenala 10. výročí existence v budově základní školy.. Položili
jsme nový koberec v herně a třídu zároveň vymalovali.. Na hřišti
pan školník natřel průlezky, zahradní domek, herní prvky, lavičky.
Zřizovatel pomohl s vyspravením střechy a okapů na budově školy,
s opravou zídky na školním hřišti a se zhotovením a montáží
zábradlí u hlavního vchodu do budovy školy.

7. září
Vojtěch Pospíchal, Zdeslav

Jaké jsou naše plány do nového školního roku?

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 20. října 2011 od 18:00
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
70 let
Vopat František, Čistá
83 let
Pochman Václav, Zdeslav
95 let
Zinke Jaroslav, Čistá
VZALI SE
2. září
Filip Šrámek a Jitka Jenke, oba
Praha
24. září
Miroslav
Veber
a
Vlasta
Beutelschmidtová, oba Čistá

V novém školním roce bude bezplatně pracovat 8 zájmových
kroužků. ( kroužek keramický, zdravotnický, taneční, myslivecký,
divadelní, modelářský, Spotovní hry, Nebojte se matematiky Doba
konání kroužků bude přesně stanovena po dohodě vedoucího a dětí.
Činnost bude zahájena od 1. října. Nově je založen kroužek
divadelní, který povede p. Pavel Tintěra ml. a paní Ilona Mertlová.
Po ročním odmlčení obnoví činnost kroužek modelářský, který povede p. Mareček.
Nadále sbíráme starý papír, víčka od Pet lahví, zářivky a úsporné žárovky, použitý rostlinný olej. Za sběr
starého papíru jsme opět získali 2. místo a finanční částku 3 000,-Kč.
Chceme uspořádat lyžařský výcvik pro žáky 1. a 2. stupně.
O prázdninách chceme konečně provést tolik odkládanou rekonstrukci zbývajících toalet ve spolupráci se
zřizovatelem. Ještě lépe, kdyby se podařilo získat dotaci na zateplení, výměnu oken a výhřevného kotle
budovy školy.
V uplynulém školním roce jsme získali dotaci EU v rámci projektu EU peníze školám. Získání dotace bylo
podmíněno zavázáním se celého pedagogického sboru zpracováním výukového materiálu pro jednotlivé
předměty, což činí celkem 620 materiálů.. Díky této aktivitě učitelů škola získala 1. část dotace 407 000,Kč. I když začíná nový školní rok 2011/2012 budeme v jeho průběhu nadále zvelebovat a vybavovat a
modernizovat učebny novými prvky a didaktickými pomůckami .
V novém školním roce se těšíme na úzkou spolupráci s rodiči. Uskutečníme dotazníkové šetření, do
kterého budou zapojeni žáci, učitelé a rodiče. Zhodnotíme tak uplynulé tříleté období a stanovíme si na
základě vyhodnocení dotazníků vize na další období.
Ať se nám daří.
11. září
Pavel Hotěk, Čistá

Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy
Upozornění!!!
Nové webové stránky školy: www.zsmscista.cz
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Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a 1. září děti znovu usedly do školních lavic, ve kterých ale dlouho
nezůstaly, protože již druhým rokem pro n pedagogický sbor připravil adaptační kurz, který se letošní rok
konal v rekreačním středisku „Ve Mlejně“ u Kožlan. Cílem adaptačního kurzu bylo přivítání po prázdninách,
seznámení s novými školáky, stmelení kolektivu, pobyt v přírodě a získání nových dovedností.
Během pobytu se děti vůbec nenudily. Pořádali jsme různé sportovní soutěže, vycházky do okolí, dokonce
jsme navštívili i farmu Hedecko, kde se děti mohly povozit na koních. Součástí programu byla i diskotéka
a noční hra.
Veliké díky a jedničku s hvězdičkou si zaslouží majitelé a personál rekreačního střediska. Velmi dobře se o
nás starali a ve všem nám vyšli vstříc.
Celý adaptační kurz zhodnotila i žákyně 8. ročníku Klára Loudová :
V pondělí 5. září jsme v 8 hodin vyšli od školy. Šli jsme do střediska „Ve Mlejně“. Malé děti šly po silnici,
my jsme šli lesem okolo Vožeháku. Když jsme tam došli, rozdělili jsme si chatky. Já jsem byla v chatce
s Jiřkou, Monikou, Nikolou, Karolínou B., Terezou, Karolínou J., Simonou, Jaruškou a Maruškou.
Následoval oběd, poté jsme měli volno. Odpoledne jsme ve skupinách hráli různé hry. Po večeři byla
diskotéka.
Druhý den byl budíček v 7.30, snídaně v 8 hodin. Dopoledne opět probíhaly různé soutěže, pak jsme se
všichni těšili na oběd. Po obědě nás paní učitelky vzaly na Hedecko. Tam jsme si prošli farmu a projeli se
na koních. Než jsme odešli, tak jsme si mohli koupit mošt. Dorazili jsme kolem 18 hodiny a šli na večeři.
Třetí den byl budíček po 8 hodině, protože se nikomu nechtělo z postele. Nakonec jsme ale na snídani
všichni dorazili. Celé dopoledne jsme měli volno, po obědě jsme odcházeli zpět domů. Ve 14.35 jsme ve
Strachovicích chytili vlak, který měl původně jet dřív. Byl to nápad paní učitelky Lauberové. Ještě že měl
ten vlak zpoždění … V Čisté jsme byli tak ve 14.40, ve škole ve 14.55. Všichni jsme ještě museli být ve
družině. Chlapci hráli fotbal a dívky seděly na lavičce a povídaly si.
Řekla bych, že tento rok byl adaptační kurz lepší než minulý rok v Žihli.
Národní kolo INDIÁNSKÉ STEZKY
Letos se národní kolo Indiánské stezky uskutečnilo v Haluzické hájence u Kyjova na Moravě dne 10. září
2011. Postoupily do něj vítězné dvojčlenné hlídky z krajského kola této soutěže. Naši školu reprezentovaly
dvě hlídky – hlídka nejmladších dívek ve složení Kateřina Lauberová a Markéta Švecová (4.ročník) a
hlídka mladších chlapců ve složení Matěj Pešek a Martin Slabý. Obě hlídky s p.uč. Slabou pečlivě trénovaly
a na závody se moc těšily.
Na cestu jsme se vydali už v pátek 9. září 2011 větším osobním vozem p. Zbyňka Laubera. Navečer jsme
dorazili do malebného prostředí Haluzické hájenky, kde jsme byli mile přijati a ubytování v chatkách spolu
s dalšími účastníky závodu z celé naší republiky.
Druhý den dopoledne proběhl závod v tamních nádherných listnatých lesích. Trať závodu měřila 3 km a
dvojčlenné hlídky na ní plnily úkoly z oblasti topografie, znalostí zvířat, rostlin, hradů, stop, astronomie,
ale také úkoly sportovního založení, jako byla například střelba z luku, praku, hod oštěpem, stavba stanu,
opičí dráha, přechod lávky, plavba v člunu, hod šiškou na cíl, zatloukání hřebíků. Všechny hlídky se do cíle
vrátily v pořádku s bohatými zážitky a potom už netrpělivě očekávaly vyhodnocení celého sportovního
klání. Naše děti bojovaly s maximálním nasazením, kluci obsadili krásné 4. místo, dívenkám se vedlo ještě
lépe, obsadily úžasné 1. místo.
Kátě, Markétce, Matějovi a Martinovi moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy, ale i celé obce Čistá.
Chtěla bych také poděkovat Zbyňku Lauberovi, který nás na Moravu odvezl a přivezl zase v pořádku domů
a po celou dobu nám moc držel palce.
P. Slabá

Zprávičky z MŠ
13.9.2011
Divadelní soubour Tyl Čistá zahrál dětem v MŠ 5 pohádek od Františka Hrubína - Pohádku o Honzovi,
Perníkovou chaloupku, O Červené Karkulce, O Smolíčkovi a Malou pohádku o veliké řepě. Při vystoupení
se děti bavily a někdy se i do pohádky zapojily tím, že pomáhaly hlavním hrdinům. Také jsme ve školce
přivítali některé budoucí předškoláčky, kteří teprve do naší mateřinky nastoupí v průběhu měsíců prosince
a ledna. Už teď však mohou navštěvovat za doprovodu maminek většinu akcí v MŠ jako jsou divadla,
exkurze, atd. A kdože nám to hrál bez nároku na honorář a tímto jim velmi děkujeme za jejich čas?
V rolích se střídali Daniel Váhala, Klára Rudolfová, p.učitelky Věnka a Renda a dokonce i p.školnice Naďa
si zahrála roli myšky v pohádce O řepě.
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22.9.2011
Kdo si počká, ten se dočká a tak jsme se dočkaly i my s dětmi pěkného počasí. Cesta nám rychle uběhla
a už jsme svačily u studánky. Chleba s máslem a sýrem nám přišel po takovém výkonu vhod. Po svačince
jsme vyrazily k rybníkům, kde jsme pozorovaly vodoměrky, jak se pohybují po hladině, a také ryby, které
skákaly jako o závod. Jakoby se nám chtěly předvést, co všechno dovedou. Po krátkém soutěžení - hod
šiškou na cíl, nás čekalo velké překvapení. Přijel za námi "džípovej děda" pan Mertl. Jeho vojenský džíp
zvaný pincek (jak nás poučil Tomášek – vnuk džípového dědy) už některé děti znaly z jarního výletu, ale
pro některé to byla opravdová novinka. Chvíli jsme si povídali o vojácích a rytířích, prohlédli jsme si
kabinu džípu a pak nám "džípovej děda" ukázal i zbraň, z které nakonec i vystřelil. To nejhlavnější bylo
ale teprve před námi. "Džípovej děda" nás všechny naložil do svého džípu a provezl nás lesy a polními
cestami po okolí Čisté. Děti byly nadšené a zažily jsme plno legrace. „Džípovej dědo“, díky za ochotu, čas
a projetý benzín.
Bc.Slavěna Čechová, vedoucí učitelka MŠ Čistá

..haló, haló, milé děti, podívejte dráček letí…
aneb DRAKIÁDA 2011
se bude konat v pátek 14. 10. 2011 od 16:30h na fotbalovém hřišti
Diplomy a drobné odměny připraveny
Který drak bude mít nejdelší ocas?

Komu vylétne nejvýš?

Který drak bude nejoriginálnější?
Na dračí shledanou se těší Katka Coufalová

26.9.2011
Návštěva kostela sv.Václava
V naší vesničce se koná Svatováclavské posvícení, tak jsme se i my ve školce o posvícení a hlavně
o sv.Václavu chtěly něco dozvědět. Poprosily jsme p.Váhalu, zda bychom se mohly přijít podívat do
kostela a tam nám o sv.Václavu něco nepověděl. Všechno klaplo,a tak jsme se v pondělí 26.9.2011 po
10h všichni sešli v kostele sv.Václava. Děti už se dozvěděly něco ve školce a tak snadno odpovídaly na
jednoduché otázky. Společně jsme si však připomněly pověst o založení Čisté, hledaly jsme sv.Václava
v kostele a našly jsme ho dokonce 5krát. Také jsme si pověděly, jaké vlastnosti musí správný kníže či král
mít. Vyslechly jsme si svatováclavský chorál i trošku modernější píseň o sv.Václavu., která se samozřejmě
dětem líbila více. Nakonec jsme se prošly kostelem, někteří i vystoupily na kazatelnu. Naši vycházku jsme
zakončily u kapličky sv.Václava, kde jsme si přečetly pověst o založení Čisté.
27.9.2011
Hrnečku, vař!
Úterní ráno jsme se všichni těšily do MŠ, protože nás čekal první větší výlet a hned divadlo. Pan řidič
Radek Čihák nás bezpečně dovezl do Plzně před Divadlo Alfa. Do velkého sálu jsme přišly mezi posledními,
usadily jsme se a představení Hrnečku, vař! ihned začalo. Kdo by čekal klasickou pohádku, tak by
prohádal. "V malém domku na velikém kopci žila babička s vnučkou Barunkou. Každý den ráno chodila
Barunka na protější kopec, do městečka, aby na trhu prodala pár vajíček, která snesly jejich slípky. Přesto
se babička - už poněkud sklerotická - každý den ptala, kam že to vnučka vlastně chodí.." To je začátek
děje hry, ve které se hodně zpívá, takže " Slepičku kropenatou " už zná celá školka. "Barunka byla hezké
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děvče, o nápadníky nouzi neměla. Myslel si na ni i bohatý mlynář, postarší mrzout a hrubián z údolí. Ale
taky mladý a hezký krejčí František z městečka." Nakonec i ten kouzelný hrneček měl v této pohádce
svoji roli a díky němu si Barunka mladého krejčího opravdu vzala za muže. A že to byla trošku kratší
pohádka, čekala nás hned zase další. Také o kouzelném hrnečku, ale všechno bylo samozřejmě jinak.
"Jedna máma taková činorodá, venkovská ženská to byla, měla velké trápení. Její syn Honza - jak už to
tak Honzové mívají ve zvyku - by jen ležel na peci a o žádné práci nechce ani slyšet. nakonec už toho má
dost a milého Honzu vypakuje z domu. "Práci si najdi, jináč si pořiď hrnek kouzelný, co ti bude místo mě
vařit!."A tak Honzovi nezbývá než si jít hledat obživu."A že ji nakonec najde, o tom není sporu. Z Honzy
se stane hrnčíř v celém kraji vyhlášený.
Bc.Slavěna Čechová, vedoucí učitelka MŠ Čistá

Od 5. 10. 2011 každou středu
od 15:30 do 16:30hod v tělocvičně ZŠ a MŠ Čistá

sportovní kroužek Šikulka
pro školkové i neškolkové děti
ve věku od 1,5 do 6 let a jejich rodiče

S sebou: pevnou čistou obuv, pití a svačinku (kdo chce)
Těšíme se na Vás

Katka Coufalová a Věnka Čechová

Říjnové pranostiky
Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Dračky a doderky
Peřina plná prachového peří byla odedávna součástí života člověka a každé děvče bylo rádo, pokud se mohlo
pochlubit svým budoucím věnem, které obsahovalo peřinu. Nadrat peří do takové peřiny však nebylo
jednoduchou a rychlou záležitostí.
.
Hospodyně po celé léto pečlivě sbírala a ukládala každé pírko peří a pilně škubala či podškubávala husy, aby
měla na podzimní dračky peří dostatek.
.
Když skočila práce na polích a nastaly delší podzimní večery, snášela se vždy část uchovávaného peří z komory
či půdy do světnice, kde se sešli ženy a dívky ať už příbuzenského stavu nebo sousedky. Do světnice přinesli v
hrnci a na stůl rozprostřeli jen tolik peří, kolik ho mohli za večer zvládnout. Pokud by nějaké peří zůstalo do
druhého
dne
nesedráno,
znamenalo
to,
že
by
se
hospodyni
nepovedla
housata.
Zbylé pápěrky se nesměly házet do kamen, protože by byly husy hubené. Nesměly se ani házet za vrata,
protože by se husy nedržely doma. Pápěrky se dávaly na jednu hromadu, to aby se prý housata držela v houfu.
Ženu, která by překročila pápěrky, by začaly bolet zuby a bolet hlava. O pápěrky se postarali chudší lidé,
.
kteří si jimi plnili polštáře pro sebe.
Přišel-li někdo do stavení, kde dralo peří, měl několik peříček sedrat, aby měl štěstí při chovu hus. Stejně tak
měl
učinit
v
zájmu
rodinného
chovu
každý
mužský
ve
stavení,
kde
dračky
probíhaly.
Po sedrání pro ten večer přineseného peří se postavil hrnec, v kterém bylo přineseno peří dnem vzhůru. Nesměl
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se však vyklepat a vyčistit dříve, než bylo všechno peří sedráno, protože by prý v ten okamžik všechna housata
byla chromá.
.
Dralo se každý den kromě soboty. Draní peří v sobotu nevěštilo nic dobrého. Jednalo se o pověry týkající se
chovu hus, ale také se prý při sobotním draní peří rozmnožilo mnoho dotěrných much ve stavení. Při práci si
vypravovaly
pohádky,
pověsti,
různé
příhody
a
hádanky
aby
práce
lépe
ubíhala.
Poslední večer se nazýval „doderky“. Té „dračce peří“, které zbylo v ruce poslední pírko všichni říkali
„pápernice“ a toto označení jí obyčejně zůstalo až do dalšího draní. Součástí doderek byla malá hostina, kterou
hospodyně vystrojila jako poděkování za odvedenou práci.
.
Na Chodsku platilo pořekadlo: „Do Martina dere, po Martinu přede“, což znamenalo, že draní peří muselo být
dokončeno do svátku sv. Martina, protože po tomto dni následovala další práce a to předení (přástky). V
oblastech, kde se nepředlo, probíhali dračky do vyprázdnění zásob, třeba po celou zimu.
Hospodyně peřiny plněné peřím velmi často větrali. Věděli, že jim slunce příliš nesvědčí, protože vysušuje tuk v
peří a peřiny pak mohou začít zapáchat. Proto je větrali ve stínu a pokud možno v průvanu.

Pouštění draků
První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. století před n.l. a podle legend bývaly z počátku používány
jako spojení mezi bohy a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit nepřítele. V
devatenáctém století se draci používali různě. Například pan Polock si v roce 1826 nechal patentovat kočár
tažený draky, který dokázal uvést až pět lidí rychlostí kolem 40 km/hodinu. Benjamin Franklin používal draky k
pokusům s elektřinou a o něco později byli draci využíváni meteorology k pozorování počasí ve velkých výškách.
V našich končinách patří pouštění papírových draků již mnoho let mezi velmi oblíbené zábavy malých i velkých.
Jakmile se začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr, začínají se na kopcích a polích objevovat
první nadšenci s kupovanými, ale i vlastnoručně vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění pouštění
draků.
.
Draků existují různé tvary a typy, odlišné velikostí, názvem, způsobem výroby a použitým materiálem.
V dnešní době rozlišujeme draky hlavně podle tvaru na plošné a krabicové a podle využití na rekreační a
závodní.
Ty
závodní
pak
dále
na
draky
akrobatické
a
bojové.
Plošní draci jsou různých plošných geometrických tvarů a mají ocas. Mezi nejznámější tvary plošných draků patří
kosočtvercové
(tzv.
diamond)
a
trojúhelníkové
(delta).
Krabicoví draci jsou trojrozměrní, dokážou létat ve velmi vysoké výšce a vyznačují se výjimečnou
aerodynamickou rovnováhou.
.
Akrobatičtí draci jsou schopni udělat ve vzduchu velmi mnoho akrobatických kousků. Mají dlouhý ocas, který
doslova
opisuje
dráhu
letu
draka
po
obloze.
Bojoví draci jsou zas ti, kteří mají jen jedno vlečné lanko a vyznačují se velmi velkou rychlostí pohybu. Úkolem
je chytit lanko soupeřova draka a stáhnout ho na zem. Velké dračí bitvy se konají v Japonsku, kdy každý takový
drak má určitou část šňůry polepenou lepidlem, mletým sklem a pískem. Každý se snaží svého draka řídit tak,
aby
přeřezal
šňůru
soupeřova
draka.
Konávají se ale i jiné soutěže, např. který drak dolétne výš, o nejmenšího, největšího nebo nejstaršího draka,
popřípadě
i
nejhezčího
či
nejoriginálnějšího.
V roce 1919 bylo německými příznivci puštěna sestava osmi propojených draků, kteří vystoupali do závratné
výšky 9740 m.
.
Převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a
Dagmar Šottnerové Lidové tradice

U S N E S E N Í k zápisu č. 11
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 22. září 2011.

ZO

souhlasí:

s navrženým programem jednání.
s navrženým dopravním značením Žatecké ulici.
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 8/11.
s udělením výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ pro šk. rok 2011/2012 s tím, že obec
uhradí zvýšené výdaje na činnost školy.
241/11 - se smlouvou o dílo č. 3/2011 s SO mikroregion Čistá-Senomaty na zpracování žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova ČR-LEADER na projekt „Čistá – památník obětí válek“ a
s uhrazením částky 21.404,- Kč.
242/11 - se smlouvou o dílo č. 4/2011 s SO mikroregion Čistá-Senomaty na zpracování žádosti o dotaci
z programu Stč. FROM na „Revitalizaci budovy OÚ Čistá čp.1 – etapa IV“ a s uhrazením částky
60.000,- Kč.
237/11
238/11
239/11
240/11

-
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243/11 - se zplnomocněním starostky pí. Čebišová a místostarosty Mgr. Tintěry v plném rozsahu
k jednání se SFŽO ČR.
244/11 - s prodejem bytu v čp. 165/4 manželům T. za částku 301.000,-- Kč, včetně podílu na
společných částech domu a pozemku parc.č. 40 v k.ú. Čistá Rakovníka a včetně zřízení
věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parc.č. 41.
245/11 - s pronájmem rybníka v Křekovicích panu P.K. za roční nájem 1.000,- Kč.
246/11 - předběžně s pronájmem rybníka ve Lhotě.
247/11 - předběžně s prodejem části pozemku parc.č. 2 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
248/11 - s nabídkou firmy Milota na zdokumentování stavu a stanovení prioritních oprav u
budovy kulturního domu.
249/11 - s nákupem 50 ks knihy „Obce v okolí Čisté“ od p. S. za částku 4.000,-- Kč.
250/11 - se schválením Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o zimní údržbě místních komunikací
251/11 - s mimořádným příspěvkem TJ Čistá ve výši 15.000,-- Kč.
ZO

bere

na

vědomí:

252/11 - informaci kontrolního výboru o prováděné kontrole neuhrazených závazků za TDO vůči obci a
likvidace odpadů místními podnikateli.
253/11 - převzetí pojistné smlouvy obce do správy firmou Agripos-Rakovník.
254/11 - žádost p. B. o vyvěšení odvolání proti dražební vyhlášce.
255/11 - doporučení odb. regionálního rozvoje SK KÚ k proměření radonu v MŠ.
256/11 - žádost p. L. o možnost připojení na vodovodní řad přes přípojku p. U.
257/11 - nabídku firmy Geosense Geoportál.
258/11 - zprávu ze zasedání osadního výboru Zdeslav – Křekovice
259/11 - zprávu sociálního výboru.
ZO

zamítá:

260/11 - prodej části pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
ZO

ruší:

261/11 - bod 210/11 stojany na sušení hasičských hadic.
262/11 - poptávkové řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Čistá.

Zápis ze schůze výboru ČSZP konaného dne 1. září 2011
1)

Nová členka : CHLUMOVÁ Jiřina, Čistá
Ukončení členství : BEZSTAROSTOVÁ Iveta, Čistá

2)

Jubilantka : KRÁLOVÁ Marie, Čistá - gratulaci zajistí Henzlová Milena a Králová Anna

3)

Hodnocení předchozích akcí :
Výstava ručních prací a zhodnocení deseti let činnosti sdružení mělo velmi dobrou úroveň i
účast. Ze zastupitelů obce se však přišla podívat pouze starostka obce paní Čebišová.
Posezení v klubovně dne 6. 8. bylo slabě navštíveno.

4)

Připravované akce :
− Senomaty – setkání s písničkou - nebude zajišťována společná doprava.
24.9. Litoměřice - zájezd na výstavu „Zahrada Čech „
16.9. Senomaty – setkání s písničkou – účinkují Homolkovi – doprava bude zajišťována podle
počtu zájemců.
24.9. Slaný - zájezd na koupání do bazénu – cena za dopravu : děti do 15 let zdarma
členové 60,-- Kč, nečlenové 120,-- Kč.
8.10. členská schůze sdružení – příprava bude provedena na příští schůzi výboru.
4.11.-12.11. lázeňský pobyt DUDINCE (Slovensko) - zajištěno přes cestovní kancelář Příbram.
12.11 Senomaty – setkání s písničkou - účinkuje DUO VAŠKOVI – doprava bude zajištěna podle
zájmu.

5) Příští schůze výboru se bude konat dne 6.10.2011.
Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce : Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

