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AKTUÁLNĚ

Informace HZS Středočeského kraje

OSLAVA 8. KVĚTNA

rádi bychom prostřednictvím starostů předali informaci občanům,
že již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje službu pro veřejnost – evidenci pálení
prostřednictvím internetu www.hzssck.cz.

Oslava 67. výročí osvobození se
uskuteční v úterý 8. května od
14 hodin v budově základní
školy. Poté se bude konat
koncert
Pěveckého
souboru
Václav. Při této příležitosti bude
v muzeu od 14 – 17 hodin
výstava týkající se rekonstrukce
pomníku padlých.
Zveme srdečně všechny občany.
POCHOD JAVORNICÍ
MCCC Čistá pořádá v sobotu 19.
května tradiční pochod Javornicí
–
spodní
tok.
Odjezd
je
z autobusové zastávky v Čisté.
Bližší informace na plakátech.

OBEC INFORMUJE
KOMINÍK
Obecním úřadem objednaný
kominík, p. Kozemský, bude
chodit ve čtvrtek 3. května od 8
– 19 hodin. Popř. ještě v pátek.
KRONIKA
Kronika obce je pro všechny
občany k nahlédnutí na obecním
úřadě do konce června.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 24. května 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

Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí
jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného
materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných
stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu,
který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů
fyzickým osobám; obdobný zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona
o PO dopadá na osoby právnické, jakož i na podnikající fyzické
osoby
Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena.
Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz. § 5 odst. 2,
který stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na
volném prostranství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou
povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních
právních předpisů nejsou tímto dotčena1.
Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje, naleznou
fyzické osoby – občané Vašich obcí a měst v pravé části stránky
odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro
ohlašování pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním
formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu evidence
pálení.
Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen
při sezonním spalování rostlinného materiálu, ale například i u
společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.
Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická
či podnikající fyzická osoba, však nesupluje výše uvedenou
zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající
fyzickou osobu povinnosti stanovit a předem oznámit
příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS
může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.
Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost ve
Vašich městech a obcích.
(citace dopisu starostům obcí od HZS Stč. kraje, Kladno)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
65 let
Vojtášková Stanislava, Čistá
Navrátil Rudolf, Čistá
70 let
Bičovský Jan, Čistá
75 let
Daenemarková Jana, Čistá
80 let
Plíhalová Berta, Lhota
81 let
Blechová Jiřina, Čistá

KAM ZA KULTUROU
DIVADLO
Obecní úřad pořádá v neděli
13.
května
zájezd
na
komedii
„Co
v detektivce
nebylo“. Odjezd z autobus.
zastávky v 17 hodin. Cena
320,- Kč (vstupné i doprava).
Přihlášky a platba
u pí.
Valigurčinové, 313549454.

Třídění odpadu, sběr papíru
Zima už definitivně skončila a my jsme se dali do uklízení. Nad
některými věcmi přemýšlíme kam s nimi. Pokud, je to např. starý papír,
žárovky, zářivky, výbojky, baterie a použitý rostlinný olej odevzdejte je
do školy.
Sběr starého papíru se uskuteční v dopoledních hodinách v rámci
projektu " Ochrana životního prostředí"

Kdy?

25.5.2012 od 8 hodin

Pokud nás chcete podpořit, přichystejte na tento den svázaný papír
před vrata či vchodové dveře. Naši žáci si s balíky poradí. Větší
množství můžete dovézt ke garážovým vratům školy i v jiné dny. Naše
škola je po celý šlkolní rok zapojena do soutěže ve sběru papíru.
Výtěžek bude použit na vybavení školy novými pomůckami. V minulém
školník roce jsme odevzdali 7,8 t , výtěžek činil 7020,-Kč a zároveň
škola získala druhé místo v průměru na žáka a částku 3000,-Kč. Pořídili
jsme zahradnické náčiní do kabinetu Pozemky.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří na nás myslíte a svými balíčky
přispíváte průběžně po celý školní rok. Věřte, troška k trošce a garáž i
letos bude plná.
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

Okresní kolo Indiánské stezky
Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se v Rakovníku v lesích za Penny marketem
konalo okresní kolo Indiánské stezky. I přes nevlídné deštivé počasí se
jej zúčastnilo přes 80 dvojčlenných hlídek z rakovnického okresu, což je
dokonce o 10 hlídek více než v loňském roce.
Naši školu reprezentovalo 18 „Indiánů“, kteří se od února 3krát
týdně pečlivě připravovali s p. uč. Slabou, aby poměřili své dovednosti
z topografie, přírodovědy, astronomie, obratnosti a vytrvalosti na

na 3-5 km trase s ostatními školami.
Takto se naše dvojčlenné hlídky umístily ve svých kategoriích :
Aleš Votroubek a Filip Beneš na 8. místě, Fanda Spěváček a Dan Svatoš na 7. místě, Martin Slabý a
Matěj Pešek na 5. místě, Jiří Votroubek a David Král na 3. místě.
Nejvíce úspěšní byli:
Markéta Schmalzová a Maruška Krausová na 1. místě, Adam Fišer a Patrik Schuh na 1. místě, Kuba
Váhala a Matěj Průcha na 2. místě, Káťa Lauberová a Markéta Švecová na 1. místě, kteří postupují do
krajského kola do Kladna.
Všem jmenovaným žákům děkujeme za snahu, se kterou se na závod připravovali a za odvahu a
bojovnost, se kterou závod i přes nepřízeň počasí statečně dokončili.
Všem moc blahopřejeme !!!
P.
Slabá
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Čistecká Mořena
Ačkoliv už Poletuchy zvou na svůj koncedubnový sabat, já bych se ráda vrátila k
„čarodějnici“ březnové, k vynášení Zimy.
Již popáté jste letos ve zpravodaji mohli číst pozvánku na tuhle folklórně-pohanskou taškařici, tak
bych o ní ráda ztratila pár slov. Popisovat kořeny, výskyt a vývoj tohoto lidového zvyku na území
Čech a Moravy se nyní nechystám, jen chci s potěšením shrnout její pomalu se ustalující podobu u
nás v Čisté.
Partička dobrovolníků připraví – podobně jako před pálením čarodějnic – slaměnou figurínu a
slavnostně ji přistrojí, neboť je na smrtnou neděli nesena celou obcí jako symbol končící zimy. V
zimě leccos svůj život končí a i celá příroda se zdá jakoby mrtvá, proto její názvy Smrtka, Morena,
Mořena nebo jiné podobné.
Průvod, v jehož čele Smrtka „kráčí“, je tvořen všemi, kteří už se těší na život navracející jarní
slunce, zpěv ptáků, zelenou trávu... Ale nejen to! V Čisté se najdou junáci (či spíše junačky), které
si troufnou Mořeně vyhrávat do kroku naživo a zpaměti (letos se nám sešly dva akordeony, tři
kytary a buben!). Písničky jako namíru ušité téhle příležitosti už vytvořily zpěvníček, který je tu k
dispozici, takže zazpívat si může každý.
Smrtka je nesena od školy Komenského ulicí až pod hřbitov, kde Čistecký potok opouští obec.
Ideálně by tu měla být do potoka vhozena a vodou pro tento rok odnesena, ale protože velikost
toku tuto možnost nenabízí, raději se ještě „pojišťujeme“ zvykem z jiných míst, kde Mořenu pálí.
Nejdříve ji odstrojíme, zapálíme, a co zbyde, hodíme ještě pro jistotu do vody. (Nijak zvlášť se jí
přitom neposmíváme, protože víme, že až zežloutne listí, máme ji tu zas.)
Když se zimou takto skoncujeme, vytáhneme připravené lítečko – mladý, většinou březový stromek,
na který si každý naváže svoji mašličku. Cestou zpátky zpíváme ty nejjarnější písničky, co známe,
a u srdce je nám lehko. Víme, že tuhle zimu už máme opravdu za sebou.
Lítečko pak až do prázdnin mává pentličkami na všechny, kteří procházejí kolem hlavního vchodu
školy.
Děkuji všem, kteří s námi přicházejí tuhle malou radost sdílet, a na příští rok srdečně zvu i další.
Lucie Richtrová, Čistecké jablko, o. s.

Jak se na naší škole učí…..?
Během měsíce ledna se zapojila naše škola do testování znalostí žáků v předmětech Český
jazyk. Matematika. Anglický jazyk, Humanitní základ a Přírodovědný základ, což je všeobecný
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přehled v předmětech humanitního a přírodovědného zaměření. Testy připravila společnost
KALIBRO. Testováním prošli žáci 3.,5.,7., a 9. ročníku. Třetí ročník není zatím vyhodnocen.
Vyhodnocené testy nám umožňují porovnání se školami venkovského typu a městského typu.
Soubor testovaných čítá v průměru od 3000 až 6 500 žáků ze 150 až 300 škol České republiky .
Kromě toho učitelé mají vyhodnocené testy i jednotlivých žáků a dále s materiálem ve vyučovacích
hodinách pracují.
5.ročník
předmět
Český jazyk
Matematika
Přírodovědný
základ
Anglický jazyk

naše škola
73,8%
50,0%
73,4%

vesnické školy
70,3%
46%
64,2%

velká města
72,9%
52,1%
8,8%

porovnání
+3,5%/ +0,9%
+4,0% /-2,1%
+9,2% /8,8%

84,8%

67,4%

71,6%

+16,6%
/+13,ˇ%

předmět

naše škola

vesnické školy

velká města

porovnání

Český jazyk

60,3%

65,6%

67,8%

-5,3% / -7,5%

Matematika

59,2%

34,4%

40,6%

+24,6%
+18,6%

Přirodovědný
základ

46,9%

51,7%

53,9%

-4,8% / -7,0%

předmět

naše škola

vesnické školy

velká města

porovnání

Český jazyk

41%

49,6%

51,8%

-8,6% / -10,8%

Matematika

50,9%

38%

43%

+12,9% / 7,9%

Humanitní základ

52,2%

59,2%

60,4%

-7% /-8,2%

Přírodovědný
základ

49,6%

51,4%

50,5%

-1,8% / -0,9%

7.ročník

9.ročník

Jak se na naší škole učí…..?
Během měsíce ledna se zapojila naše škola do testování znalostí žáků v předmětech Český
jazyk. Matematika. Anglický jazyk, Humanitní základ a Přírodovědný základ, což je všeobecný
přehled v předmětech humanitního a přírodovědného zaměření. Testy připravila společnost
KALIBRO. Testováním prošli žáci 3.,5.,7., a 9. ročníku. Informaci jsem podávala v dubnovém čísle
Zpravodaje. Jen výsledky 3. ročníku nebyly zveřejněny.
Naši třeťáci dopadli takto:
3.ročník
předmět

naše škola

vesnické školy

velká města

porovnání

Český jazyk

61,5%

63,6%

69,3%

-2,1% -7,8%

Matematika

61,8%

56,9%

65%

+4,9% -3,2%

Prvouka

62,6%

61,1%

68,9%

+1,5% -6,3
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Vyhodnocené testy nám umožňují porovnání se školami venkovského typu a městského typu.
Soubor testovaných čítá v průměru od 3000 až 6 500 žáků ze 150 až 300 škol České republiky .
Kromě toho učitelé mají vyhodnocené testy i jednotlivých žáků a dále s materiálem ve vyučovacích
hodinách pracují.
Mgr. Božena Vopatová
ředitelka školy
Jak se na naší škole učí ve šk.r. 2011/2012
Během měsíce ledna se zapojila naše škola do testování znalostí žáků v předmětech Český
jazyk. Matematika. Anglický jazyk, Humanitní základ a Přírodovědný základ, což je všeobecný
přehled v předmětech humanitního a přírodovědného zaměření. Testy připravila společnost
KALIBRO. Testováním prošli žáci 3.,5.,7., a 9. ročníku. Třetí ročník není zatím vyhodnocen.
Vyhodnocené testy nám umožňují porovnání se školami venkovského typu a městského typu.
Soubor testovaných čítá v průměru od 3000 až 6 500 žáků ze 150 až 300 škol České republiky .
Kromě toho učitelé mají vyhodnocené testy i jednotlivých žáků a dále s materiálem ve vyučovacích
hodinách pracují.

5.ročník

naše
škola
65,8%
56,3%

vesnické školy velká města

respondenti porovnání

65,9%
49,2%

6 207
6 175

předmět

naše
škola

vesnické školy velká města

respondenti porovnání

Český jazyk

49,9%

56%

58,5%

2561

-6,1% -8,6%

Matematika

56,1%

40%

41,7%

2476

+16,1%+14,4%

Přírodovědný
základ

53,3

ˇ58.6%

60,4%

1087

-5,3%-7,1%

Humanit. základ

59,1%

53,1%

55,4%

1048

+6%+3,7%

Anglický jazyk

59,8%

60,9%

68,5%

1936

-1,1% -8,7%

předmět

naše
škola

vesnické školy velká města

respondenti

Český jazyk

48,5%

55,5%

60,1%

488

-7% -11,6%

Matematika

57,2%

49,7%

49,3%

463

+7,5%+7,9%

Humanitní základ

58,9%

61,9%

64,4%

235

-3% -5,5%

Přírodovědný
základ

54,6%

54,5%

55,2%

221

+0,1% -0,6%

předmět
Český jazyk
Matematika

71,8%
57,61%

-0,1% -6%
+7,1% –1,3%

7.ročník

8.ročník

9.ročník

porovnání
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předmět

naše škola vesnické školy

velká města

respondenti

porovnání

Český jazyk

48,9%

57,2%

58,8%

3548

-8,3%-9,9%

Matematika

59,3%

55,6%

54,3%

3465

+3,7%+5%

Humanitní základ

56,3%

60,3%

61,2%

1677

-4%-4,9%

Přírodovědný
základ

48,6%

55,7%

56,1%

1595

-7,1%-7,5%

Noc kostelů 2012
Vážení občané, příznivci památek a kultury,
letošní Noc kostelů připadá na pátek 1. 6., proto si v kalendáři tento den označte a
rezervujte. Program se připravuje do kostela Sv. Vávlava v Čisté a do kostela Sv.
Markéty v Břežanech. Konkrétní program není ještě stanoven, ale čeká Vás mimo
jiné profesionální loutkové divadlo, noční varhaní koncert v naprosté tmě, a další doprovodné akce. Celý
podvečer by letos měl patřit dětem, pozdější čas dospělým.
Sledujte výlep plakátů, informujte a pozvěte své sousedy, určitě doprovoďte své děti.
Partnerem Noci kostelů v Čisté je obec Čistá a DS Tyl Čistá.

MO ČRS Čistá
zve všechny školní děti na zájezd do Vodňan na den otevřených dveří střední
a vyšší rybářské školy. Zájezd se uskuteční v sobotu 19. května 2012 a díky
grantu obce Čistá je pro všechny školní děti zdarma (s sebou jídlo na celý den
a kapesné + vstup do ZOO Ohrada 50,- Kč). Tento zájezd proběhne pod
záštitou ZŠ a MŠ Čistá, která garantuje pedagogický dozor a standardní
pojištění školní akce. Spolupracující organizací je myslivecký kroužek
„Divočáci“.
Časový plán zájezdu:
Sraz v 6:45h na autobusové zastávce. Odjezd v 7:00h.
Prohlídka školy 9:30 – 12:30h
Přesun do Hluboké – oběd
Návštěva ZOO Ohrada Hluboká 13:00 – 15:00h
Návrat na autobusovou zastávku cca 18:00h
Přihlášky k vyzvednutí a odevzdání u Vašich třídních učitelů.
Sledujte www:

http://mocrscista.webnode.cz/
http://myslivecak.webnode.cz/

Mladí hasiči informují :
„Čarodějnice“ v Čisté
SDH Čistá u Rakovníka na nátlak dětí kolektivu mladých hasičů opět po roce uskutečni výlet do
spřátelené Čisté u Horek. Děti se aktivně zapojili do průvodu masek všeho druhu, do večerního programu
se soutěžemi, zapálení ohně a pálení čarodějnice … následovala hudební produkce pro širokou veřejnost.
Druhý den se zúčastnili prvomájové hasičské soutěže o pohár velitele SDH Čistá. Více informací v příštím
vydání zpravodaje.
V sobotu 5. května se děti představí na základním kole PS okrsku Čistá na Bouberláku.
V sobotu 12. května OORM Rakovník pořádá v Řevničově závěrečné okresní kolo hry Plamen v kategorii
Přípravky.
Ze soboty na neděli (12.-13.5.) proběhne dětské hasičské soustředění mladých hasičů. Jde o přípravu na
závěrečné kolo. Již tradičně budeme s dětmi nocovat v klubovně hasičské zbrojnice a nedělní dopoledne
věnujeme intenzivní přípravě. Družstvo mladších je po podzimním kole na průběžném druhém místě.
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Ve středu 16. 5. proběhne celonárodní květinová sbírka Český den proti rakovině. V odpoledních
hodinách Vás již potřetí navštíví mladí hasiči v doprovodu dospělé osoby a požádají o zakoupení kvítku
měsíčku lékařského. Budeme moc rádi pokud nám otevřete dveře a přispějete na výzkum a léčbu
rakovinového onemocnění.
Závěrečné okresní kolo hry Plamen je i letos dvoudenní. Koná se 25.-26.5. a proběhne ve sportovním
areálu III. ZŠ v Rakovníku. Spí se ve stanech. Obě oválové disciplíny (400m CTIF a 4 x 60m) proběhnou
na tartanu. V sobotu bude následovat PÚ CTIF a PÚ PLAMEN. Po dvou dnech plných napětí a soutěžení se
sečtou výsledky celého ročníku a následuje vyhlášení výsledků.
Děkujeme za podporu a držte dětem palce.

Dagmar Schuhová

Hasiči získali dotaci
Podařilo se nám ze Středočeského Fondu hejtmana získat účelovou dotaci ve výši 19.000,-- Kč na
pořízení dataprojektoru a dalších pomůcek pro kolektiv mladých hasičů. Díky nákupu tohoto zařízení
zkvalitníme přípravu mladých hasičů. Mnoho materiálů (zdravověda, provedení disciplín, plnění odznaků
odborností, příprava vedoucích a rozhodčích) je v elektronické podobě a před monitor PC se všichni
nevejdeme. Samozřejmě bude možnost lépe školit JPO v prevenci, první pomoci, taktice aj.
Určitě zařízení využijeme.
Za VV SDH Vlastimil
Schuh

Chcete si jít zahrát míčové hry na školní hřiště, ale je zavřeno?
Hřiště u školy musí být zavřeno, protože podléhá provoznímu řádu a je primárně určeno
pro školu. Škola má také hřiště rezervováno každý všední den školního roku do 16:30h.
Ostatní dobu, tedy prázdniny, podvečery a víkendy, můžete hřiště využít Vy.
Jak postupovat?
A/ Jsem-li dospělí /mám OP/ a chci využít hřiště s ostatními dospělými, musím počítat
s poplatkem 50Kč na hodinu.
B/ Jsem-li dospělí a pouze doprovázím děti, můžu nechat peněženku doma.
C/ Jsem-li dítě, musím si sehnat dospělého.
1.

2.
3.

4.

V prvním patře obecního úřadu jsou k dispozici klíče, rezervační sešit a
možnost uhrazení poplatku. Zde budu také seznámen s povinnostmi
spojenými s provozem hřiště. /obuv, úklid apod./
Na hřišti mám k dispozici k zapůjčení síť a koště.
Současně s klíčem obdržím telefony na které neprodleně nahlásím závady
zjištěné při příchodu na hřiště, a také případné závady vzniklé během
využívání hřiště.
V nejbližší další pracovní den vrátím klíč zpět na obecní úřad.

V případě akutního použití hřiště je za stejných podmínek k dispozici klíč také u ředitelky
školy paní Mgr. Vopatové, přednost však mají vždy zájemci rezervovaní na obecním
úřadu.
Tento model zápůjčky hřiště je v pokusné fázi, připomínky, změny a úpravy jsou
v budoucnu možné a vítané.
V příštím zpravodaji naleznete pravděpodobně
volejbalového hřiště, jednání je na dobré cestě.

podobný

návod

na

zapůjčení

Sociální výbor obce
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Drobné památky a zajímavá místa v Čisté
Deska pamětní Augustina Nachtigala
Fotografie

foto Korb 1975
Poloha : Umístěna na budově nové školy.
Popis/nápis/ : Zde působil v letech 1929-1939 obětavý pracovník a vlastenec AUGUSTIN
NACHTIGAL ředitel obecné a měšťanské školy, štkp. ruských legií a starosta místní
Tělocvičné jednoty Sokol.
Narozen 21. II. 1884 v Šanově, zatčen 8. X. 1941 a umučen v koncentračním táboře
v Osvětimi 20. II. 1942.
Pravdu, pro kterou trpěl nezradíme.
(KORB, Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a
okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)

Pamětní deska padlých v I. světové válce
Fotografie

foto Korb 1975
Umístění : Zasazena ve východním průčelí budovy MNV. /Korb 1975/
Dnes budova obecního úřadu.
Popis /nápis/
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1914 - 1918 Naši padlí.
Beneš Václav 1877
Bičovský Jan 1884
Bičovský Václav 1890
Bílek Antonín 1887
Bobisud Bohuslav 1880
Bohm Antonín 1896
Deliš Antonín 1887
Deliš Eduard 1880
Ekrt Celestín 1885
Hotěk Stanislav 1887
Houka Josef 1893
Houslík Alois 1883
Kesl František 1887
Korb Václav 1893
Korb Josef 1890
Králíček Václav 1888
Kypta Václav 1880
Kypta Vojtěch 1883
Leipert Vojtěch 1887
Loukota Václav 1871
Mrázek František 1881
Melichar Vojtěch 1878
Ocásek Václav 1888
Ostrý František 1879
Pešek Bartoloměj 1894
Polka Jaroslav 1897

Porner Karel 1895
Plas Ladislav 1897
Plincner Václav 1872
Pudil Václav 1883
Rusý Václav 1894
Rusý Vojtěch 1882
Růžek Ladislav 1874
Růžek Bohuslav 1892
Růžek Antonín 1872
Suda František 1873
Šajner Donát 1890
Šajner František 1874
Šajner Vojtěch 1881
Šajner Vojtěch 1893
Šebek Josef 1892
Švarc František 1891
Tajbl Jan 1893
Tatrmuž Jaroslav 1895
Vodvářka Jaroslav 1884
Volráb Václav 1887
Vopat Vojtěch 1895
Vencl Vojtěch 1894
Zábranský Emanuel 1896
Zeman Alois 1890
Zeman Bohuslav 1887
Zimerhakl Gustav 1895

(KORB, Václav, Kříže, sochy, pomníky, pamětní desky a jiné památky v městě Čisté a
okolí. Strojopis a fotoalbum 1975.)
Tématem I. sv války i pamětní desky se zabýval i kronikář obce pan Jar. Sklenář v
publikaci Městečko Čistá a okolí na str. 237 - 241.
Z iniciativy obecního zastupitelstva v čisté byla 6. května 1995 odhalena na zdi radnice
pod deskami padlých v I. sv. válce pamětní deska obětem fašismu, která nám i budoucím
bude připomínat tyto hrůzy. Neměli bychom zapomínat!
Obětem fašismu 1939 - 1945 občané Čisté 1995
Arnstein Bedřich 1901
Arnsteinová Lili 1909
Arnstein Jan 1932
Arnstein Pavel 1933
Arnstein Tomáš 1937
Arnsteinová Blanka 1939
Frank Alfréd 1878
Franková Gisela 1883
Kauders Emil 1874

Kaudersová Ida 1882
Nachtigal Augustin 1884
Popper Rudolf 1889
Popperová Regina 1893
Popperová Vlasta 1920
Rajchrt Jan 1895
Scheiderová Anna 1906
Mudr. Souček Jaroslav 1897
Vaněk Jan 1922

(SKLENÁŘ, Jaroslav, Městečko Čistá a okolí. Okresní muzeum Rakovník 1999., s. 250).
Současnost
V rámci renovace obecní budovy započaté v letech 2010 obec Čistá spolu s ZŠ a MŠ Čistá
stopují životní osudy padlých, sbírají dokumenty, fotografie a ostatní materiály a připravují v
návaznosti na historickou "procházku" obcí publikaci k tomuto památníku. Současně s tímto
byla schválena dotace z MAS Rakovnicko na vytvoření nového památníku, který bude řešen
architektonicky mimo budovu obecního úřadu, s citem pro význam a vážnost této památky.
Aktuální informace a odkazy zde budou zveřejňovány.
Daniel Váhala
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Webovou prezentaci najdete na této adrese:
http://drobnepamatkycista.webnode.cz/
Telefonicky lze připomínkovat na tel: 776562186

Použitá literatura a prameny:
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

Navštivte
v sobotu 12. května 2012 od 13:00 do 17:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Čisté

BAZÁREK
dětského oblečení – hraček – sportovních potřeb
věci ke komisnímu prodeji můžete přinést v době
7. do 11. května 2012
Jarce Kožíškové, Čistá 354
(606 165 391)

Iloně Mertlové, Čistá 368
(603 258 057)
Děkujeme Vám

Květnové pranostiky
Studený máj, v stodole ráj.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Sníh v máji, hodně trávy.
Deštivý květen – žíznivý říjen.
Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný.
Stavění máje
Jedná se o velmi starou tradici známou především z Jižních Čech a Slovácka. Praktikovala se jak na
vesnicích, tak ve městech. Máj stával na návsi, před radnicí, před zámkem, před kostelem a také před
domy vrchnosti a v jistých případech před domy svobodných dívek. Staví se každoročně 30. dubna.
Aby co nejdéle vydržel, byl zhotoven z jehličnanu – nejčastěji ze smrku, jedle nebo borovice. Z listnáčů se
nejvíce používala bříza. Vyskytovala se místa zejména na Českomoravské vrchovině, kde se současně
používaly dva druhy stromů. Protože spodní část musela být silná, pevná, rovná a také vysoká, nejlépe se
hodil smrk nebo jedle. A horní část pak byla z břízy nebo borovice a byla napevno spojena se spodním
kůlem. Kmen byl nejčastěji zbaven kůry. Někdy však na něm byl sloupnut jen spirálovitě obtočený pruh
kůry. Zelená část byla ozdobena různobarevnými stuhami, proužky papíru, šátky, střapci, krepovými
růžemi a květy.
K tomuto zelenému vršku byl na fáborech připevněn věnec z chvojí. Byl rovněž ozdoben a někde se
k němu připevňovaly také láhve s alkoholem, které byly lákadlem zejména pro mládence. Pořádali
soutěže, kdo výš a rychleji vyšplhá po kmeni, pro toho bude tato odměna.
Zdobení máje byla spíš ženská starost, ale postavit jej nebyla jednoduchá záležitost, to byla práce pro
chlapy. Čím byl máj vyšší, tím museli vykopat hlubší jámu, dobře ho podepřít a zajistit. A pak následovaly
dlouhé dny a noci někde až do svatodušních svátků, kdy se střídali v hlídání, aby jim ho někdo nepodřezal
nebo neukradl věnec z máje. To byla největší potupa, která mohla mužskou část vesnice či města
postihnout, a důvod pro výsměch okolních vesnic. Která chasa si máj nechala ukrást, nemohla pořádat
muziku u příležitosti kácení máje. Stalo se, že v některých vesnicích byli šikovní a skáceli třeba i tři máje
v okolí. Při kradení máje však platilo určité pravidlo: nikdy se nesměl uřezat nad zemí, ale vysoko, těsně
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pod zelenou částí. Kdo toto porušil, vysloužil si spíše ostudu než uznání. Viník se pak musel vyplatit
alkoholem. Pokud tak neudělal, tak si to s ním chasa vyřídila ručně.
Letnice
Letnice jsou svátky uprostřed plně rozvinutého jara. Do skutečného léta je ještě trochu daleko, a proto
název „letnice“ je trochu zavádějící. Je to období charakterizované mnoha lidovými obyčeji, z nichž
vybírám ty nejznámější: Jízdy králů, Královničky, Čištění studánek, Honění krále. Méně známé jsou pak
např. Střelba ku ptáku, Zpěv vodního ptáka, obchůzky polí a mezí aj. Samozřejmě, že letnicím
předcházely různé předkřesťanské svátky související s letním slunovratem a nesoucí s sebou různé pověry,
pohanské zvyky a rituály. O jejich potlačení se snažili Přemyslovci, zejména pak kníže Břetislav II., o
jehož nařízeních psal kronikář Kosmas. Z jeho vlády nebylo přáno věštcům a čarodějům, snažil se
vykořenit pověry a pohanské oběti zlým duchům.
Jízda králů
Počátky Jízdy králů sahají alespoň dle pověsti až k roku 1469, kdy byl uherský král Matyáš Korvín poražen
svým tchánem českým králem Jiřím z Poděbrad v bitvě u Bílovic u Uherského Hradiště. Uherský král byl
poražen, a aby si zachránil holý život, převlékl se do ženského oděvu, tvář zakryl pentlemi a obklopen
svou družinou, vracel se na své sídlo v Trenčíně. Cestou pro něj družina vybírala po domech obživu. Místo,
kde se ona bitva konala, dodnes připomíná malý pomníček.
Každý region měl svůj výklad „Jízdy králů“. Na Hané je například Jízda králů spojena s postavou
legendárního krále Ječmínka. Král tam býval oblečen do bílého ženského šatu, opásán červenou pentlí,
jejíž konce drželi vedlejší jezdci. Na hlavě měl věnec nebo korunku z čerstvých pivoňkových růží. Byl
posazen na nejpěknějšího koně, povětšinou bělouše. Po obou stranách krále jeli nejstatečnější chasníci po
dvou nebo po třech v řadě. V družině dále byli tři statní chlapíci s dřevěnými šavlemi. Konec celé družiny
tvořila mladší chasa a pohůnci, kteří nesli koše, do nichž se dávaly dárky (vejce, slanina, klobásy atd.).
Pokladnici na peníze měl na starosti jeden ze starších chasníků, který jel v blízkosti krále. Koně bývaly
ozdobeny pentlemi a královskou družinu tvořilo obvykle 20 až 30 jezdců. Nejznámější Jízda králů se
každoročně koná ve Vlčnově.
Otevírání studánek
Děvčatům připadla úloha zdobení jezdců a koní, samotné jízdy se nijak neúčastnily. Ale i ony měly v době
letnic svou malou slavnost. Pro naše předky byly velmi důležité zdroje vody, bez ní nebyla vláha a ani
úroda. Odedávna se věřilo, že dívčí nevinnost má „očistnou moc“, a proto se v této době vydávaly ke
studánkám a k pramenům, aby je po zimě vyčistily, „otevřely“.
Po vyčištění si mezi sebou zvolily královnu (královničku, králenku). Většinou bývalo vybráno malé, hezké
a hlavně hodné děvče, které ostatní děvčata okrášlila kvítím.
Následovala „Králenská obchůzka“ neboli „Průvod královniček“ spojený s koledou, při které děvčata
procházela vesnicí a koledovala. Jídlo, které takto vykoledovala, snědla na „královské hostině“,
uspořádané na louce nebo u studánky.
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. 18
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 26. dubna 2012.

ZO

souhlasí:

391/12
392/12
393/12
394/12
395/12

-

396/12 397/12 398/12 399/12 400/12 -

s navrženým programem jednání.
s výběrem firmy RASTA CZ jako zhotovitele zakázky Čistá-památník obětí válek.
schvaluje p. M.Ř. novým OLH v obecních lesích za 550,-- Kč ha/rok.
předběžně souhlasí se zřízením výdejny léků v obci Čistá.
s prodejem pozemků parc.č. 271 a 272 a části pozemku parc.č. 281/1 v k.ú. Nová Ves
u Rakovníka p. L. za nabídkovou cenu 100,-- Kč/m2.
s prodejem části pozemku parc.č. 12/1 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka manž. S. za
nabídkovou cenu 100,-- Kč/m2.
předběžně s prodejem části pozemku parc.č. 281/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka po
celé délce nemovitosti čp. 11 za min. částku 100,-- Kč/m2.
předběžně s pronájmem části pozemku parc.č. 767/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
s používáním obecního znaku v kombinaci s logem MO ČRS.
s provedením opravy povrchu nám. Vrchlického asfaltovou směsí, jak bylo uvedeno
v cenové nabídce firmy ČNES a.s. Kladno.
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401/12 - s provedením výměny oken a dveří u provozovny České pošty v čp. 166 firmou Dynal.
402/12 - s provedením oprav střechy a podlahy WC na VT Zdeslav p. K. dle cenové nabídky.
403/12 - s prodloužením nájemní smlouvy na obecní byt v čp. 129 manž. P. a v čp. 166 p. P. o 6
měsíců.
ZO

bere

404/12
405/12
406/12
407/12
408/12

na

vědomí:

informaci o provedení aktualizace a dokončení Sborníku obce.
informaci o přípravách žádosti o dotaci z programu Leader.
žádost p. B. a sl. S. o napojení na kanalizaci.
žádost manž. K. o změnu územního plánu obce Zdeslav.
nabídku k uspořádání varhanního koncertu v Čisté v rámci Českého varhanního
festivalu.
409/12 - předložení obecní kroniky k nahlédnutí.
410/12 - zprávy z osadních výborů Zdeslav a Nová Ves.
ZO

-

ukládá:

411/12 - jednat s obecními spolky a organizacemi o doplnění a aktualizaci návrhu Sborníku obce Čistá.
zodpovídá : kulturní výbor OÚ
termín : do konce května 2012
412/12 - svolat před podáním žádosti o dotaci z programu Leader členy ZO, p. Štětinu, p.
Šafránka a p. Votroubka, k posouzení výše podávané žádosti.
zodpovídá : pí. Valigurčinová
termín : do podání žádosti
413/12 - svolat schůzku výboru pro ŽP a jednat s majiteli bytů v čp. 330 a 331 o možnosti
pronájmu event. prodeje pozemku okolo bytových domů.
zodpovídá : výbor pro ŽP
termín : do příštího zasedání ZO
ZO z a m í t á :
414/12 - rozpočtovou změnu č. 19 z rozpočtového opatření č. 4/12.

Zápisy ze schůze výboru ČSZP konané dne 5. 4. 2012

1)

Jubilanti :
Pí. CYRMONOVÁ Jar. - gratulaci zajistí pí. Henzlová M. a Králová A.
Pí. LAUBEROVÁ Jin. - gratulaci zajistí pí Henzlová M. a Králová A.

2)

Příprava členské schůze :
Program zajištěn, dojednán úklid sálu v pátek před schůzí.Dojednáno občerstvení pro přítomné.

3)

V Senomatech pokračuje „Setkání s písničkou“. Sobota 12.5. 2012 od 14 hod. Hudba „MORAVÁCI“.

4)

Svaz zdravotně postižených Rakovník zaslal naší předsedkyni pozvánku na svoji konferenci, která se
koná 25. 4. 2012. Dále nám zaslal program svých akcí, které bude pořádat a na které zve i naše
členy. Seznam akcí včetně podrobností a ceny je zveřejněn na nástěnce. Pravděpodobně
nejzajímavější z nich je
5. 6. 2012 - zájezd Nižbor – sklárna a Mníšek pod Brdy - zámek.
23. 8. 2012 - zájezd Roudnice nad Labem - cesta lodí po Labi.

5)

Na členské schůzi bude dojednán jednodenní zájezd v letošním roce.

6)

Příští schůze výboru se bude konat dne 3. 5. 2011.
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