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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
ŘÍJEN

AKTUÁLNĚ
KOMINÍK
Kominík bude chodit ve středu
24. října. V případě většího
zájmu i ve čtvrtek 25. října. Kdo
má o tuto službu zájem
přihlaste se do 19. října na OÚ.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se bude konat
v sobotu 27. října ve 14:00 hod.
v obřadní síni OÚ.

OBEC INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ
Vodné a stočné je splatné do
konce roku 2012. Je možné
úhradu provádět ve splátkách.
SMS zprávy
Kdo má zájem dostávat obecní
informace formou SMS, ať
nahlásí v kanceláři obecního
úřadu
své
číslo
mobilního
telefonu.
ČEZ–upozornění k odstranění
a okleštění stromoví
Ve smyslu § 25 odst.3 písm.g)
zák.č.458/2000 Sb. žádá ČEZ
vlastníky dotčených pozemků o
odstranění a okleštění stromoví.
Zásah proveďte do 15.11. 2012.
Více se dozvíte ve vývěsce OÚ.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 25. října 2012 od 18 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

2012

CENA 6,- Kč

V úterý 4. září 2012
v 11 hodin proběhlo v základní škole za přítomnosti náměstka
hejtmana Středočeského kraje, PhDr. Marcela Chládka, slavnostní
otevření opraveného sociálního zařízení
a ihned poté na
fotbalovém hřišti byly slavnostně předány, také za přítomnosti
náměstka hejtmana, „Bezpečné branky“ – dar obci a TJ Čistá od
Středočeského kraje.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Štětinová Vlasta, Čistá
Fajgl Pavel, Zdeslav

Úklid lesa
Také letos Vás zveme na podzimní procházku spojenou s lehkým
úklidem lesa. Tentokrát nepůjdeme daleko, začali bychom v lese
pod Holubákem a dále podle libosti, kam nás nohy donesou. Místo
srazu je označené na mapce. Těšíme se na Vás v neděli 7. října
v 15 hodin.
Pavel Richter, Čistecké jablko o.s.

65 let
Nachtigal Antonín, Čistá
Gajdoš Pavel, Čistá
Krupičková Jana, Čistá
Červená Daniela, Čistá
70 let
Pásková Januše, Čistá
84 let
Pochman Václav, Zdeslav

KAM ZA KULTUROU
Obecní
úřad
Čistá
pořádá
v úterý 23. října 2012 zájezd
do
Branického
divadla
na
komedii „Herci jsou unaveni“.
Cena 360,- Kč/osoba. Odjezd
v 16:30
z aut.
zastávky.
Poslední
lístky
je
možné
zakoupit u pí. Valigurčinové.

LEXTRANS BUS s.r.o.
pořádá zájezd na výhodné nákupy do
POLSKA – KUDOVA ZDROJ
dne 27. 10. 2012
odjezd z Čisté v 03:00 hod. (Kralovice 02:40 a Rakovník 03:30)
Cena za osobu 320,- Kč (Čistá,Rakovník) 370,- Kč (Kralovice)
Závazné přihlášky přijímá p. Pešková na tel. 728 959 099
Platba předem. Cestovní pojištění není v ceně.

Měření radonu
V ZŠ a MŠ uskutečnil Státní ústav radiační ochrany měření radonu s těmito výsledky :
Přízemí – jídelna …… naměřená hodnota 104 Bq/m3
Podkroví – herna …… naměřená hodnota 82 Bq/m3
Ve stávajících budovách by koncentrace radonu neměla překročit hodnotu 400 Bq/m3, v novostavbách
dokonce 200 Bq/m3.
V této souvislosti je nabízeno měření radonu v bytech pro zaměstnance školy a rodiče dětí. Měření je
poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR.
Přihlášení je možné na:
tel.č. Státního ústavu radiační ochrany
226 518 166, 177
nebo mailem na adrese
radon@suro.cz .

DĚKUJEME
Bývalý žák naší základní školy Tomáš Kolbasnjuk, nyní student 2. ročníku SOŠ Kralovice , nalezl v
autobuse peněženku s větším obnosem peněz a s důležitými doklady. Peněženka patřila Gábinu
Spěváčkovi, žáku 6. ročníku. Tomáš peněženku odevzdal do Základní školy v Čisté. Tomáši, moc Ti
děkujeme a chválíme za příkladný postoj.

B.Vopatová

Bazárek
Zveme Vás opět na dětský bazárek, tentokrát zaměřený na období podzim/zima. Sešlo se nám zboží
nejenom z Čisté (Praha, Plzeň, Kralovice, Ústí n/Labem …), proto bude jistě z čeho vybírat ☺
Přijďte v sobotu 13. 10. 2012 od 13:00 do 17:00
do zasedací místnosti OÚ v Čisté.
Případné další věci k prodeji přijímáme do 10. 10. 2012.
Srdečně Vás zvou Jarka Kožíšková a Ilona Mertlová

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – říjen 2012

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starostka obce Čistá podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční:
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb :
ve volebním okrsku č. 1 – Čistá
je volební místnost : přízemí budovy Základní a Mateřské školy Čistá
pro voliče bydlící :
v obci Čistá a části Strachovice
ve volebním okrsku č. 2 – Zdeslav
je volební místnost : přízemí budovy Základní a Mateřské školy Čistá
pro voliče bydlící : v obci Čistá, část Zdeslav a Křekovice
ve volebním okrsku č. 3 – Nová Ves
je volební místnost : přízemí budovy Základní a Mateřské školy Čistá
pro voliče bydlící : v obci Čistá, část Nová Ves, Kůzová, Smrk, Lhota a Zelený Důl
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.

Svoz účastníků voleb je zajištěn takto :
Pátek 12. 10.

Sobota 13. 10.

Lhota
Zelený Důl
Smrk
Kůzová
Nová Ves
Zdeslav – statek
Zdeslav
Křekovice

18.00
18.02
18.05
18.07
18.08
18.10
18.12
18.15

10.00
10.02
10.05
10.07
10.08
10.10
10.12
10.15

Návrat autobusu

19.00

11.00

Od 3. 10. 2012 každou středu
od 15:30 do 16:30 hod. 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

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – říjen 2012

- děti se seznamují v tělocvičně pod dohledem svých rodičů s nejrůznějším (i netradičním) sportovním náčiním
a nenásilně rozvíjejí své pohybové schopnosti a dovednosti
- děti se naučí první dětské hry, první dětská říkadla a písničky společně se svými rodiči
- pro některé malé děti v tomto kroužku probíhá první pravidelné setkávání se svými vrstevníky, začleňování do
sociální skupiny, přijímání prvních rolí
S sebou: pevnou čistou obuv, pití a svačinku (kdo chce)

Těšíme se na Vás
Katka Coufalová a Věnka Čechová

Už se blíží..

Co:

DRAKIÁDA V ČISTÉ

Kdy:
V kolik:
Kde:

v neděli 14. 10. 2012
od 16:00 hod.
na fotbalovém hřišti

Vstupné:

obrázek draka na A4 do dračí galerie

Na Vás a na obrázky se těší Katka Coufalová

Mladí hasiči
ani o prázdninách nezaháleli.
Začátkem prázdnin zpestřili svou ukázkou program již 10tého ročníku memoriálu J. Uvíry ve Velké Chmelištné.
Svým dílem přispěli k průběhu oslav výročí založení sboru o Anenské pouti. Začátkem srpna se někteří členové
kolektivu zúčastnili letního soustředění v RZ Hrachov. A hned 1. září byla pro mladé hasiče připravena soutěž ve
Slabcích – Slabecký Soptík.
Začátkem školního roku mladým hasičům začíná nový ročník hry Plamen.
20. října nás čeká okresní podzimní kolo hry Plamen, kterou pořádá SDH Senomaty a zabezpečuje okresní
sdružení hasičů s odbornou radou mládeže. Zde proběhnou první dvě disciplíny – Závod Požárnické
Všestrannosti a štafeta dvojic.

Výzva:
Vedení kolektivu mladých hasičů vyzývá zájemce, kteří by měli zájem se zapojit a přidat se k nám, aby se
prostřednictvím svých rodičů a nebo osobně dostavili na naše schůzky, popřípadě nás kontaktovali telefonicky –
606499963, 733376070, 739141227.
Přípravka ( do 6ti let ) se pravidelně schází v pátek od 15,30
a mladší ( do 11ti ), starší ( 10 – 15 let ) každou neděli od 14,00.
Nemůžu Vám slíbit, že z Vašeho dítěte bude mistr republiky v požárním sportu, ale čím jsem si jist, že kolektiv
pracuje pod vedením zkušených vedoucích. Tito se každoročně účastní školení (základy pedagogiky, psychologie,
vývoj dítěte …). Všichni školení vedoucí mají pedagogické minimum. Naši vedoucí - Jan Rohr a Dáša Schuhová
mají kvalifikační třídu vedoucího mládeže 2. stupně. V kolektivu pracujeme se všemi dětmi co mají zájem. Ve
hře Plamen, kterou organizuje a zabezpečuje Ústřední odborná rada mládeže při SH ČMS a na kterou dohlíží
MŠMT (ministerstvo školství), najde uplatnění každé dítě. Ano, jde převážně o sport, ale ne každý uběhne 60m
za 10s., potřebujeme i šikovné, chápavé, vnímavé…
Celoroční činnost kolektivu nejsou jen hasičské soutěže. Chodíme na exkurze, jezdíme na výlety, do přírody… Od
loňského ročníku si vzal kolektiv do patronátu křížek (úklid okolí, očistila se rez a nově se natřel), je věnovaný
Karlu Brychtovi, který na onom místě tragicky zahynul. V plánu je např. návštěva kina a nebo bazénu. Práci
našeho kolektivu ocenilo i vedení Okresního sdružení hasičů udělením Čestného uznání.
Za kolektiv referent mládeže při SDH Čistá Vlastimil Schuh
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Začátek školního roku v MŠ
I u nás v mateřské škole začal nový školní rok. Tento rok navštěvuje MŠ opět 34 dětí a to ve 2 třídách.
S mladšími dětmi ve třídě Skřítků si hraje p.uč. Renda Fišerová a se staršími dětmi ve třídě Dráčků objevuje
svět p.uč. Věnka Čechová. Na dopolední vycházky či odpolední spinkání je k dispozici p.uč. Jana Stárková a o
stravu a úklid se nám stará Naďa Plincnerová.
Letošní školní rok nám začal ve školce jedním velkým překvapením. Po novém koberci v minulém školním roce
se naše školka dočkala i nových stolečků a židliček. A že jí to sluší a dětem se v novém prostředí pěkně papá,
můžete vidět v naší fotogalerii na našich webových stránkách www.zsmscista.cz.
Bc. Slavěna Čechová, vedoucí učitelka MŠ

„Víčka pro Lucku“ aneb sběr ve školním roce 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 naše základní škola bude nadále třídit odpad a sběr odevzdávat na sběrná místa.
Během školního roku můžete balíčky starého papíru a kartónu odevzdávat u hlavního vchodu školy nebo ke
garáži. Usušenou pomerančovou a citrónovou kůru lze odevzdávat paní učitelce Ivaně Jakšové do učebny 1.
třídy. Na školním hřišti u postranního vchodu do budovy školy je připravený kontejner na použitý stolní olej a
vedle červená popelnice na vyřazené elekrozařízení jako jsou baterie. U hlavního vchodu zevnitř budovy je
připravená sběrná nádoba na použité a vyřazené žárovky a trubicové zářivky. Dále sbíráme víčka od PET lahví.
Za uplynulý školní rok jsme nasbírali osm pytlů víček. Na základě televizní relace odvysílané na stanici Nova
jsme 17. září odeslali všechny pytle rodičům Lucky. Lucka je jedna z dvojčátek, která je vážně nemocná.
Nashromážděné velké množství víček z celé České republiky pomůže Lucce při její léčbě. Přispěli jsme tak
všichni k dobrému skutku a zároveň se šetrně chováme k životnímu prostředí.
V uplynulém školním roce jste nám pomohli nasbírat 6,4 tuny starého papíru. Škola si tak vydělala 5 700,-Kč a
na začátku září jsme obsadili 3. místo ve sběru v průměru na žáka a obdrželi peněžitou odměnu 1000,-Kč.
Děkujeme všem, kteří nám pomáháte.
B. Vopatová, ředitelka školy

Slavnostní zahájení školního roku
3. září byl zahájen nový školní rok. Tento den byl pro naše prvňáčky tradičně slavnostní. Deset žáků poprvé
usedlo do lavic v nově vymalované třídě vybavené novou interaktivní tabulí. Prvňáčci, kterými jsou Jonáš
Kožíšek, Michal Marek, Zbyněk Nácal, Toník Richter, Jakub Matyšek, Jakub Zaspal, Šimon Váhala, Iveta Králová,
Romanka Stárková a Zuzka Vopatová, přišli v doprovodu maminek, tatínků, babiček a dědečků. Po úvodním
seznámením ve třídě se všichni vydali do obřadní síně Obecního úřadu. Tady je přivítala paní starostka Blanka
Čebišová a paní matrikářka Irena Kolská. Proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků, šerpování, fotografování a zápis
do matriční knihy s třídní paní učitelkou Ivanou Jakšovou.
Další den byl také slavnostní, ale pro celou školu. Proč?
Během letních prázdnin ve škole probíhala rekonstrukce toalet v 1. patře a v přízemí. Zároveň byla vybudována
nová kanalizační přípojka. Práce probíhaly od 2. července až po samý konec prázdnin. Poslední řemeslník odešel
v neděli dopoledne 2. září. Kdo v pátek 31.8. viděl prostory přízemí budovy, asi nevěřil, že děti 3. září půjdou
do čistého upraveného prostředí. Díky většině personálu školy a paní starostce se vše podařilo. V neděli
odpoledne ve 13 hodin naběhla velká úklidová četa v počtu 12 „ uklizeček“a pana školníka a v 17 hodin bylo
hotovo. Ti, co měli energie nazbyt, odběhli si ještě na závod v běhu do schodů.
A tak 4. září mohlo proběhnou a také proběhlo slavnostní otevření toalet za přítomnosti pana senátora Marcela
Chládka, starostů okolních obcí, naší paní starostky, zástupce firmy Drops, zastupitelů naší obce, pedagogů,
žáků a veřejnosti.
Jsme moc rádi, že se toto dílo podařilo. Obec získala miliónovou dotaci z Krajského úřadu
Středočeského kraje a spolupodílela se částkou kolem 60 tisíc korun. Prostředí školy je čistější, hygieničtější
a hlavně voňavé. Moc si této změny považujeme.
B. Vopatová, ředitelka školy

Zápis z jednání školské rady – 17. 9.2012
Přítomni: J.Votroubek, D.Váhala, K.Lauberová, P.Slabá, M.Pešková, S.Čechová, B.Vopatová
Jednání řídila: B. Vopatová
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a přivítání
Výroční zpráva o činnosti školy za šk.r. 2011/2012
Úprava Školního řádu v souvislosti s vyhláškou č. 256/2012 Sb.
Výsledky Dotazníkového šetření „Škola a já“
Materiálně technické podmínky školy
Náměty
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Průběh jednání:
1.

Ředitelka školy přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání.

2.

Výroční zpráva školy byla předložena členům Školské rady dne 12.9.2012 v elektronické podobě
k připomínkování. Dotaz pana Votroubka týkající se práce s dětmi méně nadanými, se zvláštními
vzdělávacími potřebami byl zodpovězen ředitelkou školy a výchovnou poradkyní. Připomínky ke
sjednocení vykazování počtu notebooků a prospěchu neprospěl v tabulce hodnocení výsledků vzdělávání
byly akceptovány. Výroční zpráva školy byla schválena. 21.9. 2012 bude předložena zřizovateli.

3.

Úprava Školního řádu- poslední úprava k 1.11.2010, týkala se koncepce domácí přípravy žáků pro 1. a
2. stupeň. Nyní z důvodů platnosti vyhl.č. 256/2012 Sb., od 1.9.2012 zavedena povinnost zajistit dozor
nad žáky v době polední přestávky. Na straně 4 Školského řádu nově specifikována polední přestávka.
Ředitelka přečetla připravený návrh textu. Členové školské rady text schválili. Dále řešena otázka
zadávání domácích úkolů. Na třídních schůzkách dne 24.9. 2012 budou rodiče třídními učiteli
informováni o pravidlech domácí přípravy žáků na vyučování.

4.

Vlastní hodnocení školy. V dubnu 2012 proběhlo dotazníkové šetření „Škola a já“ v mateřské škole a na
základní škole. Respondenty byli rodiče, žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci. Výsledky lze
porovnat s dotazníkovým šetřením před třemi lety . Byly hodnoceny stejné oblasti. Výsledky za
jednotlivé respondenty ředitelka školy zašle v elektronické podobě členům Školské rady.

5.

Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce toalet v 1. patře a v přízemí budovy. V souvislosti s tím
je třeba odstranit menší nedostatky. Opravy proběhnou do 21.9.2012. Vymalována učebna 1. třídy a
zabudována nová interaktivní tabule, opravena malba na chodbách a v některých učebnách. Proběhl
generální úklid budovy. V neděli 2.9.2012 pomohli i ostatní zaměstnanci školy s finálním úklidem
přízemí (šatny, chodba, toalety). Určena priorita ve vybavování v souladu s hospodárným a účelným
čerpáním rozpočtu. Jako nejdůležitější je třeba řešit stav osvětlení ve třídách, rekonstrukci podlahy
v tělocvičně a vybavení tělocvičny zařízením na skok vysoký. V dalším období bude řešeno se
zřizovatelem

6.

Náměty- Myšlenka pana Váhaly realizovat exkurzy z oborů např. matematika, ruský jazyk pro dospělé
v rámci celoživotního vzdělávání. Na třídních schůzkách oslovit prostřednictvím paní Richterové rodiče
ke společným setkáním rodičů a učitelů s cílem sjednocení výchovy, prohloubení zájmu rodičů o školu,
zlepšení vzájemné spolupráce a porozumění

Zapsala: B.Vopatová, ředitelka školy

předseda Školské rady

Ohlédnutí za Čisteckou buchtou 2012
Tak jako předchozích létech i letos byl závěr měsíce srpna vyhrazen pořádání volejbalového turnaje.
V pátek 24. srpna v podvečerních hodinách přijeli již po třiadvacácté do Čisté naši kamarádi z německého
Löbnitz – Sausedlitz. Po nezbytném přivítání a ubytování v rodinách byla připravena výborná večeře v restauraci
„U Šimků“ a v sokolovně zajímavý program v podání čisteckých hostitelů. Volejbaloví kamarádi z Löbnitz přivezli
i oficiální dar, který bude „vyhodnocen“ na volejbalové dopitné Oba večery se nesly v olympijském duchu.
Letošní ročník Čistecké buchty byl jubilejní – dvacátý. A své výročí měl i volejbalový areál. Byl vybudován a
slavnostně otevřen právě před 40 roky.
V sobotu dopoledne byl turnaj zahájen již v 10.00 hodin. V mužích se prezentovalo družstvo z Löbnitz,
družstva Jäger team, Kdo jsme? Ondry Suchého, Sešlost, Bruno team, Smajlíci, muži z Čisté u Horek a domácí
TJ Čistá. V ženách se prezentovala čtyři družstva, domácí Čistá, Jelzin, Jezinky a děvčata z Čisté u Horek. Ženy
hrály systémem každý s každým, muži byli rozlosováni do dvou skupin po čtyřech týmech, prvé dva týmy
postupovaly do finálové skupiny. Letos pořadatelům přálo i počasí, a tak ve vlahém a slunečném odpoledni si
všichni turnaj užívali. Ani o diváky nebyla nouze, za což jim patří poděkování pořadatelů. O občerstvení se
zodpovědně starala v osvěžovně paní Votroubková a naše hostesky. Po urputných soubojích a výměnách jsme
mohli v 18.30 hodin turnaj ukončit a vyhlásit pořadí v obou kategoriích. Ve skupině „Muži“ bylo pořadí
následující: na 8.místě Smajlíci Čistá, 7.místo Löbnitz, 6.místo Čistá u Horek, 5.místo TJ Čistá, 4.místo
kladenská Sešlost, 3.místo Bruno team, druhý se umístil po tuhém boji Jäger team a vítězství si vybojovalo
družstvo Kdo jsme? Ondry Suchého. V „Ženách“ bylo pořadí následující: 4.místo obsadily hráčky Čisté, 3.místo
Jelzin, 2.místo Jezinky a 1.místo obsadila děvčata z Čisté u Horek. Za odměnu dostala družstva na 1. – 3.místě
tradiční pekáče voňavých buchet, další ceny a diplom. Družstvo mužů i žen z Čisté u Horek se zúčastnilo našeho
večerního posezení s programem v sokolovně, které končilo pozdě v noci a všem se moc líbilo.
Nedělní dopoledne bylo po snídani v sokolovně vyhrazeno návštěvě železničního muzea v Lužné, kde
nás průvodce seznámil s řadou zajímavostí z historie a technických kuriozit železnice. Návštěva se hostům velmi
líbila. Čas ale rychle běžel a bylo nutné se vrátit zpět do Čisté na oběd. Stravování nám tak jako v minulém roce
zabezpečoval pan Jan Šimek s kuchaři a s rodiči. Celému kolektivu patří naše poděkování za chutnou stravu a
dobrou náladu, kterou neztratili ani když jsme nepřišli přesně na čas. Po obědě nám byly předány dárky od
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německých kamarádů, následovalo oficiální rozloučení. Poté jsme se společně vyfotili a němečtí volejbalisté
odejeli domů.
Celá akce by se nedala uspořádat bez sponzorů, nadšení a pomoci dalších kamarádů a přátel. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat firmám Autostop Rakovník, Dynal s.r.o, Obec Čistá, Mlýn Čistá, pekařství Špáňa
Šanov, uzenářství manželé Sklenářovi, AL-MA Jesenice p. Altera, p. Roman Votroubek, p. Zlata Otavová Zavidov,
p.Jan Šimek - pohostinství Čistá a dalším sponzorům z Rakovníka. Ubytování tak jako minule bylo zajištěno u
Sixtů, Štětinů, Baliczů, Coufalů a Čechů. I jim patří dík. Chutné buchty opět upekly Věnka Čechová st. a Vlasta
Štětinová.
20. ročník Čistecké Buchty je minulostí, naše přátelství však bude pokračovat i příští rok, neboť jsme
obdrželi pozvání na turnaj do Sausedlitz, kam pojedeme po čtyřiadvacáté v červnu 2013.

U S N E S E N Í k zápisu č. 22
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 20. září 2012.

ZO

souhlasí:

479/12 - s navrženým programem jednání.
480/12 - s cenovou nabídkou firmy p. B. z Plas na opravu komínů v obecních domech ve výši
180.360,- Kč. Oprava se bude týkat prozatím pouze bytových domů a hasičské zbrojnice, na základě
individuálního jednání s nájemníky.
481/12 - s navrženými hodnotícími kriterii pro výběr firmy na rekonstrukci veřejného osvětlení.
482/12 - se složením hodnotící komise pro výběr firmy na rekonstrukci veřejného osvětlení.
483/12 - s rozpočtovým opatřením č. 8/12.
484/12 - s udělením výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ pro šk. rok 2012/2013.
485/12 - s přidělením zakázky na výsadbu zeleně u památníku padlým p. B. z Kožlan.
486/12 - s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Rasta CZ– Revitalizace budovy čp. 1 –
etapa V. na rozdíl více a méněprací ve výši 69.860,88 Kč.
487/12 - s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Drops Group a.s. – Rekonstrukce soc.
zařízení v ZŠ a MŠ Čistá na vícepráce ve výši 181.164,- Kč.
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488/12 - s prodejem pozemků parc.č. 1078 a 1081/38 v k.ú. Čistá u Rakovníka p. J. za částku
44.260,- Kč.
489/12 - se zřízením sbírky na opravu varhan v kostele sv. Václava v Čisté.
490/12 - s návrhem p. Š. na schválení samostatné částky na Anenskou pouť v rozpočtu obce.
491/12 - s návrhem p. K., aby kulturní výbor každoročně v květnu předložil zastupitelstvu obce
ke schválení program a rozdělení finančních prostředků na Anenskou pouť.
492/12 - s pronájmem výdejního místa lékárny za částku samostatného nájemného 100,-Kč/měsíčně na dobu
neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou Mgr.M.
493/12 - s přidělením opravy bytu v čp. 114 firmě p. K. za částku 50.000,- Kč.
ZO

bere

na

vědomí:

494/12 - žádost p. G. o prodej části pozemku parc.č. 72 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
495/12 - žádosti sl. S. o prodej nebo přenechání pozemku parc.č. 382/2 a o pronájem pozemků
parc.č. 406/13, 383/2, 384/2, 384/1, 406,9 a 406/8 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka.
496/12 - návrh Partnerské smlouvy Rakovnicko o.p.s.
497/12 - informaci o úklidu nádraží a okolí pracovníky VPP.
498/12 - upozornění p. K. na nevhodné chování některých občanů na náměstí před poštou a
před hasičskou zbrojnicí.
ZO

ukládá:

499/12 - jednat s nájemníky obecních bytů, aby si zvolili jeden druh vytápění v souvislosti s
nutnými opravami komínů.
zodpovídá : p. Kolská, p. Majer
termín : do 30. září 2012
500/12 - provést místní šetření k žádosti p. G. o prodej pozemku v k.ú. Čistá u Rakovník.
zodpovídá : kontr. výbor a výbor ŽP
termín : do příštího zasedání ZO
501/12 - provést místní šetření k žádostem sl. S. o prodej a pronájem pozemků v k.ú. Nová Ves
u Rakovníka.
zodpovídá : kontr. výbor a výbor ŽP
termín : do příštího zasedání ZO
502/12 - zjistit cenu za DMS
zodpovídá : p. Šafránek
termín : do 25. září 2012
ZO

zamítá:

503/12 - návrh p. Š. na ustavení přípravného výboru, který by zajišťoval program a rozdělení
financí schválených na Anenskou pouť.
504/12 - návrh p. Š. , aby přípravný výbor předkládal zastupitelům ke schválení program a
rozdělení finančních prostředků na Anenskou pouť.

Zápis ze schůze výboru ČSZP ze dne 6. 9. 2012

1)

2)

3)

Připravované akce :
Zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ v Litoměřicích zajištěn v Kralovicích. Ještě je několik míst
volných - možno se přihlásit.
Zajištěn lázeňský pobyt pro onkopacienty v Karlových Varech.
Zajištěn pobytový zájezd do lázní Trenčianské Teplice ve spolupráci s cestovní kanceláří a je plně
obsazen zájemci, které doplnila cestovní kancelář.
Výhled dalších akcí :
Zájezd do bazénu ve Slaném v průběhu měsíce října – je možnost se již přihlašovat.
V listopadu se uskuteční v sokolovně den společenských her podle přání přítomných
Beseda s lékařkou se uskuteční v zimních měsících.
Počátkem prosince navštívíme domov DOMINO v Zavidově a nemocné členy našeho sdružení.
V závěru roku se uskuteční v klubovně sokolovny „Silvestrovské posezení .“
Příští schůze výboru se bude konat dne 4. 10. 2012.
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Svatováclavské koulení podruhé
Druhý ročník turnaje jednotlivců ve hře Pétanque proběhl v neděli 30. září 2012 na čisteckých
volejbalových kurtech. Akce, pořádané v rámci Svatováclavské pouti, se zúčastnilo celkem dvacet
dva hráčů, rozdělených do tří (věkových) kategorií.
V nejobsazenější kategorii dospělých se hrálo ve třech základních skupinách systémem „každý
s každým“ a to dvoukolově. Osm hráčů s nejlepšími výsledky ze dvou základních kol postoupilo do
dvou semifinálových skupin, ze které vzešla čtyřčlenná skupina finálová.
Napínavé finálové zápasy přinesly toto konečné pořadí - na krásném, celkově čtvrtém místě
skončila Věnka Čechová, na třetím Vít Boudník, na druhém Jiří Votroubek ml. a na prvním místě
pak Pavel Tintěra st.
V kategorii mládeže skončil na třetím místě Aleš Votroubek, na druhém Petr Zálevský a na prvním
Jiří Votroubek nejml.
Kategorie nejmladších dětí přinesla toto pořadí – o třetí místo se dělila Anetka Votroubková
s Věnuškou Razýmovou, druhý skončil Jonáš Kožíšek a první Zuzanka Vopatová.
Celý turnaj proběhl v naprosté pohodě a přihlášený počet hráčů dovolil zvolit hrací systém, který
umožnil všem zahrát si dostatečný počet vzájemných zápasů. Semifinálové a finálové skupiny pak
přinesly dostatek napětí a napínavý závěr.
Počáteční méně příznivé počasí vystřídalo ještě během dopoledne sluníčko, které přineslo na hrací
plochu tu správnou pétanquovou náladu. Velké poděkování tak patří všem těm, které ranní počasí
neodradilo a uvěřili předpovědím, které slibovaly slunečný den. Poděkování také patří všem, kteří
se na uspořádání turnaje podíleli či k němu přispěli, tedy rodině, TJ Čistá oddílu volejbalu za
zapůjčení hřiště, panu Karlu Štetinovi a dalším, kteří pomohli, zapůjčili, otevřeli atp…
za pořadatele
Pavel Tintěra ml. & Ilona Mertlová s rodinou
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Říjnové pranostiky
V říjnu mnoho dešťů – v prosinci mnoho větrů.
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
Říjen, když blýská, zima plíská.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Brambory
Brambory u nás patří k základním zemědělským plodinám. Dříve se jim říkalo „chléb chudých“, protože se
pěstovaly téměř na každé zahradě či poli a pro chudé to bylo jedno z mála jídel, které si mohli dovolit.
Že se k nám do Evropy dostaly z Ameriky, vědí mnozí z nás. Málokdo však ví, že zpočátku nebyly určeny
ke konzumaci, ale k okrase. Zejména mezi šlechtou byly považovány za květinu. V 18. století se staly
krmivem pro dobytek. Lidé je začali jíst spíše z nouze v době hladomoru za vlády Josefa II.
Název prý dostaly podle kraje, odkud je k nám přivezli, tedy z Branibor v Německu. Říkalo se jim však
také zemská jablka, zemčata, zemáky či erteple (z německého „erde“ – země, „apfel“ – jablko).
K této plodině se neváže příliš mnoho zvyků. Snad jen na Českomoravské vrchovině, kde se pěstovaly na
větších statcích, po ukončení sklizně hospodyně pohostila sběrače dobrým obědem a pitím. Společně se
pak veselili v hospodě.
Zajímavá, ne příliš stará, lidová tradice s názvem „Jabkancová pouť“ (podle výrazu „zemská jablka“)
vznikla v České Třebové. Peče se tam místní specialita z bramborového těsta „jabkancové placky“ plněné
tvarohovou nebo povidlovou náplní.
Podzimní ohníčky
Po ukončené sklizni zůstávalo na poli sem tam pár brambor. Ty pak sbírali pasáčci a pasačky a pekli si je
v ohni z bramborové natě. Na Chodsku se jim říkalo pečený jabka v kožiše. Sláma ze strnišť, suché chrastí
a suchá bramborová nať se nanosily na hromadu a zapálily. Aby oheň dobře chytl, muselo se být potichu.
A aby pořádně hořel, tak se plamen povzbuzoval různými říkadly. Čekání na výbornou pochoutku si krátili
různými hrami.
Na svatého Františka déšť, neurodí se brambory.(9. březen)
Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda. (22. březen)
Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory. (10. květen)
Prší-li o svatém Rochu – bramborů každý den trochu. (16. srpen)
Na svatého Matouše – brambory do koše. (21. září)
Myslivci a hony
Myslivcům byla odedávna připisována čarovná moc. Jejich takřka neustálý pobyt v lesním šeru a tichu
vzbuzoval v lidech představy o jejich kouzelné moci a spojení s tajemnými silami. Říkalo se, že prý
myslivci v lese trhají čarovné byliny, že kukle do zbraní lijí zvláštním způsobem a zvěř je prý poslouchá na
slovo. Dokonce se proslýchalo, že mají myslivci spolky s ďáblem, a možná proto si lidé představovali
lidskou podobu vyslance pekel, tedy čerta, jako myslivce.
Pytláci se neodvažovali vystřelit na myslivce, protože věřili, že by se kulka od myslivce odrazila a zasáhla
střelce.
Když přišel někdo nový do mysliveckého učení, dal si mistr pozor na to, co jeho učeň zastřelil jako první.
Trefil-li čtyřnohé zvíře, znamenalo to, že zůstane u myslivců dlouho. Zastřelil-li ale ptáka, tvrdilo se, že
mysliveckou službu brzy opustí.
Kdo chtěl na hon jít a dobrou mušku mít, hrábl třikrát ručnicí pod práh u dveří pro hlínu. Na ní pak třikrát
plivl, sliny s hlínou zadělal jako těsto a potom s ní potřel ručnici.
Myslivcům a rybářům, kteří šli na lov, nepřál nikdo zdaru, protože se věřilo, že by se jim pak lov nevydařil.
Pokud měl někdo za to, že je jeho ručnice začarovaná, měl potřít hlaveň krví zastřeleného zvířete. Pro
dobrou mušku se mělo vzít jeřabinového listí, dobrý kyselý ocet a trocha vody ze tří studnic, to vše dobře
svařit a poté s tím vymýt ručnici.
Na den svatého Filipa, do východu slunce, se mělo zastřelit nějaké domácí zvíře a jeho krví vytřít ručnici.
Poté octem pomazat nábojnici nebo kuli a sobě nos. Toho, kdo tak učinil, se v myslivosti drželo štěstí.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce a
Dagmar Šottnerové Lidové tradice
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alá "Hoří má panenko"
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