MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
2

ČERVENEC

AKTUÁLNĚ
POKLADNA OÚ
Od 2. – 4. 7. bude uzavřena
pokladna OÚ z důvodu dovolené.

OBEC INFORMUJE
Obec zkusí znovu podat žádost
o dotaci na kompletní opravu
kanalizace a čistírny odpadních
vod z Operačního programu
životního
prostředí.
Výzva
k podání žádostí bude vypsána
pravděpodobně v červenci 2012.

KAM ZA KULTUROU
MEMORIÁL J. UVÍRY

2012

CENA 6,- Kč

135. výročí založení SDH Čistá
Oslavy 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čistá
proběhnou o víkendu 27. – 29. července spolu s čisteckou poutí.
Sbor dobrovolných hasičů v Čisté byl založen v roce
1877. Na ustavující schůzi, která se konala 17. června,
bylo přítomno 48 zakládajících členů. Prvním velitelem
byl zvolen Václav Korb a starostou byl schválen
Antonín Rusý.
Od té doby bez přestávky čistecký dobrovolný sbor pomáhá nejen u
ohně, ale i s likvidací škod a v poslední době i u povodní, a to nejen
v rámci obce, ale i v okolí.
V roce 1937 byla postavena nová hasičská zbrojnice, která slouží
dodnes. Postupně je sbor vybavován výkonnější technikou a hasiči
si sami vychovávají své nástupce, kteří obec velice dobře
reprezentují na hasičských soutěžích. Členové SDH se podílejí i na
kulturním životě v obci, zejména na tradičním Masopustu.
V současnosti má SDH 72 členů a od roku 1980 je jeho starostou
pan Vlastimil Hotěk.
Tímto lehkým ohlédnutím do historie Vás všechny srdečně zveme.

10. jubilejní ročník Memoriálu J.
Uvíry pořádá 7. 7. 2012 od 9
hodin SDH Velká Chmelištná.
Netradiční soutěž v požárním
sportu.
Bohatý celodenní program.
od 16,30 hod koncert skupiny
Neřež.
Všichni jsou srdečně zváni.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA OSLAVY ČISTECKÉ POUTĚ

Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 23. srpna 2012 od 18 hodin
v zasedací místnosti obecního
úřadu v Čisté.
V červenci se zasedání ZO
nekoná.

Pátek 27. 7. bude již tradičně patřit večernímu koncertu
s posezením na náměstí Václavském, kde bude od 18:00 hodin hrát
kapela BrassBand.

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

V sobotu 28. 7.
bude od 10:00 do 15:00 hodin na náměstí
Václavském bohatý jarmark s hudbou. Pro děti budou uspořádány
soutěže. Po celou dobu bude otevřeno Muzeum Čistecka a rovněž
bude možnost prohlídky opravené budovy obecního úřadu.
V rámci 135. výročí založení SDH program doplní i místní hasiči.
Na hřišti TJ Čistá bude probíhat od 9:00 hodin pouťový fotbalový
turnaj a od 20:00 hodin se koná taneční zábava pod širým nebem
s bohatou tombolou.
Neděle 29. 7. bude celá v režii čisteckých sportovců probíhat na
fotbalovém hřišti. Ve 13:00 hodin začne fotbalový turnaj starých
gard a současně bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba
Horalka.
Všichni jste zváni a pro bližší informace sledujte plakáty.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Sodomková Zdeňka, Zdeslav
81 let
Rafaelová Jaroslava, Smrk
Fialová Emilie, Čistá
Sklenářová Miluše, Čistá
ŘEKLI SI ANO
2. 6. – Statek Břežany
Jan Zbořil a Katarína Hinnerová
8. 6. – Obecní úřad Čistá
Dušan Ledvinka a Ludmila
Koštová
23. 6. – Statek Břežany
Zdeněk
Hušek
a
Blanka
Jančaříková

Křič fest v pivovaru Chříč přesně za měsíc
Chříč - Přesně za měsíc přivítá bývalá sladovna pivovaru Chříč své
nové návštěvníky. Nebudou zde ale obdivovat naklíčený slad, ale
originální exponáty v nově vznikajícím regionálním muzeu. To
vytváří občanské sdružení Propolis, které se již třetím rokem snaží
zchátralý pivovar přeměnit na kulturní a společenské centrum
zapadlého regionu. Muzeum každodennosti bude přibližovat život
lidí na vesnici v tomto regionu – co jedli, jak potraviny vyráběli,
jejich oblečení a boty, jak si stavěli domy a obhospodařovali pole.
Expozice budou zaměřeny na rodiny s dětmi, takže se návštěvníci
můžou těšit na mnoho hravých prvků a exponáty, které si budou
moci
vyzkoušet.
V
současné
době
jsou
lidé
unaveni
přetechnizovanou dobou a hektičností a hledají, o co se opřít.
Projektem Muzea každodennosti chceme lidem nabídnout návrat ke
kořenům, pohled na poctivou práci starých řemeslníků, komunitní
život a samozásobitelství.
První část expozic bude otevřena v rámci hudebního a divadelního
festivalu Křič fest, který se bude v pivovaru konat 21.7.2012. Od
13 hod. začne odpolední program pro rodiny s dětmi složený z
divadelních vystoupení, vernisáží několika výstav ve sladovně,
řemeslnými dílnami a písničkáři Martinou Trchovou a Jiřím
Kovrzkem, od 18 hod. se představí jedinečná divadelní skupina

Tripitaka, složená z herců vyrůstajících bez biologických rodin, a od 19 hodin začnou večerní koncerty
skupin Ponožky pana Semtamťuka, legendární Znouzectnost, Jakub Noha band a Frajara putika. Veříme,
že se bude na co koukat a co poslouchat. Těšíme se za měsíc naviděnou.

Komentář k závěrečnému účtu obce Čistá za rok 2011:
Hospodaření obce v roce 2011 se řídilo rozpočtem na rok 2011 schváleným usnesením zastupitelstva dne 16.
12. 2010 č. 30/2010. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek byl v rozpočtu kryt investičním úvěrem od
České spořitelny, a. s. ve výši 4 000 000,- Kč a dále zapojenými přebytky z minulých let ve výši 3 376 210,- Kč.
Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2011 upravován rozpočtovými opatřeními (12 rozpočtových opatření
s 97 rozpočtovými změnami).
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze
Fin 2-12. Ve stručnější verzi byly vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a v podrobné na elektronické
úřadní desce.
Daňové příjmy:
Celkový součet skutečně získaných daňových příjmů byl vyšší než rozpočet po změnách, a to o 434 900,68 Kč,
největší podíl DPH.
Nedaňové příjmy:
Byly vyšší než schválený rozpočet i rozpočet po změnách. Navýšení způsobil zisk z veřejné obchodní společnosti
Javornice ve výši 2 318 417,86 Kč.
Kapitálové příjmy:
Rozpočet byl vyšší než skutečnost. Prodány pozemky v celkové částce 19 385,- Kč a bytové jednotky v celkové
částce 583 000,- Kč.
Investiční a neinv. přijaté dotace:

Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu:
Účel dotace
Dotace na sčítání lidu

Poskytnuto k 31. 12.
2011
4 795,- Kč

Použito k 31. 12.
2011
4 795,- Kč

Vratka dotace
0
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Dotace spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů:
Účel dotace

Poskytnuto
k 31.12.2011

Dotace - osoby
vykonávající
veřejněprospěšnou práci
Dotace pro ZŠ

99 000,- Kč
406 750,20 Kč

Dotace poskytnuté z rozpočtu kraje:
Účel dotace
Poskytnuto
k 31. 12. 2011
Neinv. dotace – hasiči
- věcné vybavení
Investiční dotace
- revital. budovy OÚ

Použito k 31.12.2011

117 000,- Kč

Doplatek dotace

18 000,- Kč

406 750,20 Kč

Použito k
31. 12. 2011

12 006,- Kč

12 006,- Kč

2 250 000,- Kč

3 000 000,- Kč

0

Doplatek dotace

0

750 000,- Kč

Dotace poskytnuté z národních zdrojů:
Účel dotace
Dotace – osoby
vykonávající
veřejněprospěšnou
práci
Pojištění – osoby
vykonávající veřejnou
službu
Neinv.dotace –
oprava drobných
sakrálních staveb

Poskytnuto
k 31. 12. 2011

Použito
k 31. 12. 2011

Doplatek dotace

108 000,- Kč

126 000,- Kč

7 200,- Kč

7 200,- Kč

0

183 820,- Kč

183 820,- Kč

0

18 000,- Kč

Běžné výdaje:
Skutečnost byla nižší než rozpočet po změnách. Mezi podstatné výdaje patří příspěvek příspěvkové organizaci
ZŠ a MŠ Čistá – 1 015 600,- Kč, oprava drobných sakrálních staveb – 262 600,- Kč, výměna oken ve
zdravotních střediscích 213 365,- Kč, opravy a udržování v obecních bytech – 360 304,- Kč, hlavně výměna
oken a dveří v čp. 114, výdaje na veřejné osvětlení – 307 007,99 Kč – za elektrickou energii a opravu veřejného
osvětlení, sběr a svoz komunálních odpadů – 680 736,- Kč, výdaje na veřejně prospěšné práce – 418 195,- Kč
(z toho 260 550,- z dotace z úřadu práce).
Příspěvky z rozpočtu obce: Mikroregionu Čistá – Senomaty a Svazu měst a obcí Rakovnicka – 62 510,- Kč,
příspěvek Okresní pečovatelské službě Nové Strašecí – 96 251,- Kč a Svazku pro zajištění dopravní obslužnosti
okr. Rakovník – 89 300,- Kč.
Granty z rozpočtu obce: ČRS MO…………………………………….. 9 000,- Kč
Pěvecký soubor Václav……………. 30 000,- Kč
ČSZP……..………………………………. . 23 000,- Kč
SDH okrsek……………………………… 2 000,- Kč
pí. Nová (pojízdná prodejna)…… 6 000,- Kč
SDH Zdeslav…………………………….. 30 000,- Kč
S. Šafránek (hudba z Kraslic)……15 000,- Kč
Myslivecký kroužek…………………. 2 000,- Kč
DS Tyl…………………………………...
12 000,- Kč
TJ Čistá ……………………………….. 150 000,- Kč
Římskokat. farnost Jesenice…. 150 000,- Kč
SDH Čistá……………………………….. 25 000,- Kč
K. Coufalová (let broučků) ……..
2 000,- Kč
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Kapitálové výdaje:
Skutečnost byla nižší než rozpočet po změnách. Obec nakoupila lesní pozemky za 235 291,- Kč, výdaj na
projektovou dokumentaci na kanalizaci byl v roce 2011 313 693,42 Kč, výdaj na projektovou dokumentaci na
zateplení školy – 209 880,- Kč, za projektovou dokumentaci na pomník padlým před obecním úřadem –
26 975,- Kč, revitalizace budovy obecního úřadu – 4 454 269,80 Kč.
Financování:
Obec přijala investiční úvěr ve výši 3 999 902,- Kč na revitalizaci budovy OÚ. Splatila část jistiny tohoto úvěru
ve výši 480 000,- Kč a uhradila půjčku Krajskému úřadu Středočeského kraje ve výši 1 966 832,- Kč.
Náklady – hlavní činnost…………………………………. 10 835 454,04 Kč
Výnosy – hlavní činnost……………………………………13 287 336,67 Kč
Výsledek hospodaření – hlavní činnost………………….. 1 779 282,63 Kč
Zůstatky na účtech a v pokladně k 31. 12. 2011:
BÚ………………………………………………….. 5 445 485,14 Kč
Účelové fondy (sociální fond)………….
76 616,10 Kč
BÚ vedlejší hospod. činnosti………….. 787 698,37 Kč
Pokladna obec………………………….
0
Pokladna vedlejší hospod. činnosti……… 15 840,- Kč
Účet inv. úvěru……………………………. - 3 519 902,- Kč
Hospodářská činnost obce:
Obec má hospodářskou činnost: veřejné tábořiště ve Zdeslavi, vodovod a kanalizace Čistá.
Náklady – vedlejší hospodářská činnost…………………………... 1 123 365,54 Kč
Výnosy „
„
„
……………………. 1 022 368,73 Kč
Výsledek hospodaření – vedl. hospodářská činnosti………... - 100 996,81 Kč
Zdůvodnění ztráty:
Největší ztráta u provozování vodovodu – vysoké náklady na el. energii (vrty u Truxů, vodárna), neustále se
zvyšující náklady na rozbor pitné vody, nákup nových vodoměrů
Účelové fondy:
Obec má sociální fond. Pravidla pro jeho tvorbu a použití jsou stanovena v kolektivní smlouvě.
Počáteční stav fondu.……………………………….89 217,10 Kč
Tvorba fondu………………………………………….. 65 159,- Kč
Čerpání fondu……………………………………….… 77 760,- Kč
Končený stav fondu………………………………. 76 616,10 Kč
Obec je plátcem DPH od 1. 10. 2009.
K 31. 12. 2011 proběhlo dooprávkování dlouhodobého majetku obce a od roku 2012 bude obec provádět odpisy
pravidelně. Zůstatková cena dlouhodobého majetku se tím
snížila z původních 154 340 949,46 Kč na
114 731 443,35 Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí:
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření

Hlavní činnosti
8 267 231,37 Kč
8 343 049,61 Kč
75 818,24 Kč

Hospodářská činnosti
589 381,32 Kč
652 523,- Kč
63 141,68 Kč

Výsledek hospodaření byl po schválení zastupitelstvem obce ponechám příspěvkové organizaci na úhradu ztráty
z minulých let.
Zůstatky fondů příspěvkové organizace k 31.12.2011:
Rezervní fond…………………………….. 38 429,57 Kč
Fond odměn…………………………….. . 124 504,16 Kč
Fond kulturních a soc. potřeb………. 53 068,53 Kč
Fond reprodukce majetku………….. 252 238,54 Kč
Všechny zákonem předepsané výkazy zřízené příspěvkové organizace jsou založeny na obecním úřadu.
Obec je členem v.o.s. Javornice. Rok 2011 skončil pro obce Čistou ziskem ve výši 134 895,87 Kč.
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Závěrečné kolo Plamenu
25. – 26. 5. proběhlo závěrečné okresní kolo hry Plamen. Pořadatel OSH a OORM tentokrát k této akci
využili nádherný sportovní areál u 3. ZŠ v Rakovníku.
Závěrečné kolo bylo již tradičně dvoudenní s noclehem ve vlastních stanech, večerním ohněm a
diskotékou. Areál mimo klidného prostředí nabízí tartanový ovál o délce 400m, travnatou plochu o
vyhovující velikosti a sociální zázemí, které poskytlo soutěžícím, vedoucím a ostatním zainteresovaným
odpovídající komfort (WC a celodenně teplá voda ve sprchách).
Během dvoudenního klání mladých hasičů okresu Rakovník v kategorii mladší a starší proběhly celkem
čtyři disciplíny. Štafeta 400 m s překážkami CTIF, štafeta 4 x 60 m, požární útok s překážkami CTIF a
požární útok Plamen. Dvě disciplíny (ZPV a štafeta dvojic) proběhly již při podzimním kole. Po dokončení
poslední disciplíny, sečtení a vyhodnocení získaných bodů a vyhodnocení celoroční činnosti (odznaky
odborností, brigády, výlety, tábory, soutěže…..) došlo k vyhlášení výsledků. V obou kategoriích zvítězili
MH SDH Lužná.
Naše děti v kategorii mladších (starší nemáme) obsadily s minimální ztrátou krásné 2. místo.
Naše SDH a obec v tomto ročníku hry Plamen reprezentovali:
Adéla Kleisslová, Anna a Marie Krausovi, Daniel Čihák, Filip Stárek, Filip a Patrik Schuhovi,
Jakub Váhala, Lukáš Barborka, Nikola Marečková.
Všem GRATULUJEME a děkujeme.
Po návratu na „základnu“ jsme pro děti měli na závěr ročníku připravené překvapení ve formě
zmrzlinového poháru na terase „u Šimků“.
Jan Šimek si zaslouží náš dík, protože připravené občerstvení dětem věnoval zdarma. Děkujeme!
2. 6. Luženská 60ka
V letošním, již 10. ročníku přeboru jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami, se naše děti mezi 136
závodníky neztratily. V kategorii Přípravka 3-6 let – Terezka Pavlisová, Vládík Wurm, Kačka Jopová a
Lucka Šantorová (v této kategorii vítězí všichni), v kategorii mladší dívky 6–11 let - Adéla Kleisslová 6.
místo, starší chlapci 11–15 let – Marek Čihák 17.místo, mladší chlapci 6–11 let – Filip Schuh 2.místo,
Daniel Čihák 13 a Patrik Schuh 16.
Gratulujeme.
Za SDH vedení kolektivu MH
15. – 17. června bez většího zájmu regionálních medií a tisku proběhlo ve sportovním areálu u 3. ZŠ
v Rakovníku krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu. Náš okres zde reprezentovalo SDH Lužná
v Plamenu (8. místo) a SDH Rynholec v kategorii dorostu (7. místo).
Hodnocení této soutěže, kterou jsme s OORM připravovali od září, mi nepřísluší, to provedou nadřízené
orgány. Ale jakožto vedoucí OORM chci poděkovat celé okresní odborné radě mládeže, některým členům
vedení OSH za přípravu a průběh krajské soutěže, městu Rakovník a starostovi města panu Zdeňku
Nejdlovi za záštitu a všem sponzorům za věcné a finanční dary. Můj velký dík patří celé technické skupině
pod vedením Zdeňka Ledvinky (velitel JSDH Rynholec) a Pavla Ryby (velitele JSDH Třtice) za
bezproblémové zvládnutí potíží a požadavků kladených na soutěž na této úrovni.
Vedoucí OORM Vlastimil Schuh
SDH slaví
V letošním roce uplyne již 135. let od založení našeho sboru dobrovolných hasičů.
Samotné oslavy proběhnou v komorním duchu a doplní program trhu v sobotu 28. 7. na Václavském
náměstí. Vše začne slavnostní valnou hromadou v KD, odkud se přemístíme na náměstí, kde již bude
vystavena jak historická, tak i současná hasičská technika. Je připraveno vystoupení malých Plamínků a
Soptíků při SDH Kralovice, soutěže pro děti a jiné atrakce.
Srdečně zvou Vaši hasiči

Z podporou fondu hejtmana se pro náš kolektiv podařilo zajistit nástěnky, vývěska a
dataprojektor. Vše máme již v držení a postupně je budeme instalovat a využívat. Po instalaci budou
představeny i veřejnosti.
MH při SDH Čistá

Naši žáci a regionální historie
V předcházejících vydání Zpravodaje jsme Vás spoluobčany vyzývali ke spolupráci při vyhledávání
informací, dokumentů, fotografií z dob 1. a 2. světové války vztahujících se k čistecku. Žáci naší školy
zpracovávají projekt „Příběhy obětí válek“. Bohužel, nikdo se nenašel, kdo by nám pomohl.
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Lépe se však vedlo týmu žákyň 8. a 9. ročníku : Simoně Kosové, Nikole Malcové, Jiřině Peškové, Karolíně
Janské a Tereze Jandové. Děvčata získala informace z období válek od občanů obce Břežany a současně
se našel výborný pamětník pan Václav Seidl, s kterým děvčata strávila příjemné odpoledne a natočila
rozhovor. Vznikla tak práce „Osudy a každodennost života lidí v období 1. a 2. světové války“. Práci jsme
přihlásili do soutěže „Minulost hrou“, kterou vyhlásilo Občanské sdružení Propolis, Chříč.
Dne 15. 6. 2012 jsme se dozvěděli vyhodnocení soutěže. Náš tým získal 24 bodů a umístil se na 1. místě.
Hodnotilo se 8 prací z rakovnického a plzeňského okresu. Bylo to velké překvapení. Je to naše první
kolektivní práce. 28. června nám budou předány hodnotné ceny u nás na škole. Kolektivní práce bude
vystavena ve sladovně bývalého Chříčského pivovaru a využita v regionálním tisku Plzeňska. Jeden výtisk
poskytneme obci Břežany a panu Seidlovi jako poděkování.
Ještě jednou se na Vás obracíme. Podívejte se, zda nemáte doma staré fotografie, zápisy, korespondenci
z období válek. Rádi si s Vámi také popovídáme. Kontaktujte ředitelku školy B. Vopatovou 736 752 155,
paní starostku Blanku Čebišovou nebo paní matrikářku Irenu Kolskou.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Źáci 8. a 9. ročníku

Krajské kolo Indiánské stezky
V úterý 19. června 2012 se v Kladně v centru ekologické výchovy v Čabárně konalo krajské kolo
Indiánské stezky, do kterého postupovaly vítězné dvojčlenné chlapecké a dívčí hlídky z kola okresního.
Celé závody byly perfektně zorganizovány a všem soutěžícím z celého středočeského kraje bylo
připraveno zasloužené zázemí v budově ekologického centra v Čabárně.
Všechny děti z naší školy, které do krajského kola postoupily, se na závody s uč. P. Slabou moc
připravovaly a těšily. Našim 4 hlídkám se dařilo a ze závodů si odvezly spoustu zážitků a samá medailová
umístění.
Budeme chválit Kubu Váhalu a Matěje Průchu (2.roč.), kteří si ve své kategorii vybojovali 3. místo.
Další 3 hlídky, které budu jmenovat, postupují do národního kola, které proběhne 23. září v Ústí nad
Labem. Jsou to : Markéta Schmalzová a Maruška Krausová, které obsadily 1. místo mezi
nejmladšími dívkami, dále Patrik Schuh a Adam Fišer, kteří se umístili na 2. místě v kategorii
nejmladších chlapců. V kategorii mladších dívek se Káťa Lauberová a Markéta Švecová umístily na
2. místě.
Všem Indiánům z naší školy moc blahopřejeme, děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy a budeme
držet palce do národního kola.
P. Slabá

Děti z naší školy vyhrály 5 000,-Kč ná nákup sportovního vybavení
V květnovém zpravodaji jsem vás informovala o tom, že se na naší škole uskutečnila soutěž "Oranžový
pětiboj", kterou pro 200 nejrychleji zaregistrovaných základních škol z celé republiky připravila Skupina
ČEZ.
Letos se díky této aktivitě podařilo rozhýbat 48 000 dětí od 1.-9. ročníku. Děti se utkaly v pěti rozličných
disciplínách (skok do dálky, člunkový běh, hod na koš, skok přes lavičku a račí chůze). Všechny zapojené
školy získaly sportovní set s míči na fotbal, basketbal, volejbal, rozlišovacími dresy a dalším sportovním
náčiním, včetně pamětních medailí pro nejlepší pětibojaře. Součástí celého projektu byla doprovodná
soutěž, ve které měly školy vytvořit co nejzdařilejší dokumentaci ze sportovního klání. Do soutěže jsme
zaslali krásnou a velikou oranžovou knihu, ve které byla fotodokumentace, básničky od dětí, slohové
práce, ručně vyrobené medaile s obrázky jednotlivých disciplín, informace o firmě ČEZ, výtvarná díla... V
konkurenci 200 škol naše děti obsadily neuvěřitelné 3. místo a získaly pro školu 5 000,- Kč na nákup
sportovního vybavení. Na výhře mají podíl všechny děti a celý pedagogický sbor.
Všem děkuji a přeji další úspěchy.
Kateřina Lauberová

Regionální centrum Asociace sportu pro všechny děkuje a chválí
V sobotu 26. května 2012 se uskutečnil ve Mšeně u Mělníka krajský závod v přírodě Medvědí stezkou
(náročnější obdoba školní Indiánské stezky). Rakovnický region zastupovaly dvojice závodníků – Martin
Slabý a Matěj Pešek ze 7. třídy a Káťa Lauberová s Markétou Švecovou ze 4. třídy. Obě dvojice byly
úspěšné a obsadily 3. místo ve svých kategoriích.
Děvčata měla zájem zúčastnit se republikového finále, a tak 8. 6. 2012 odjela do Borovice u Mnichova
Hradiště, kde se finále konalo. I zde byly Káťa s Markétou velmi úspěšné a obsadily 2. místo v konkurenci
16 hlídek. Svým umístěním měly významný podíl na umístění Středočeského kraje, který obsadil 2. místo
v republice.
Upřímné poděkování patří děvčatům i chlapcům, ale také naší základní škole, která závodníky dobře
připravila.
Kateřina Coufalová, předsedkyně RC ASPV Rakovník
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Červencové pranostiky
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný na bouřky i vichřice.
V červenci déšť jak žravý jed modrý na pohance kazí květ, proto vzácný bývá v oulech med.
Tenhlenonc ten červenec, to je „teplý“ ztřeštěnec, sype na vše kroupy, brouky, kazí láci plodin, mouky, Svatá
Markyta vodí žence do žita.
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu srší.
O svaté Anně sedlák si žita nažne.
Jestli na svatou Annu zvětšují mravenci svá mraveniště, očekávajte tuhou zimu.

Česání chmele
Stejně jako žně tak i česání chmele bylo vyvrcholením dlouhodobé a namáhavé práce. Na Rakovnicko, Lounsko
a další regiony začali sjíždět česáči, aby hospodářům pomohly sklidit „zelené zlato“, jak je také chmel
(žlutozelené šištičky), nazýván. Oproti žním, což byla práce především venkovského lidu, byla sklizeň – česání
chmele
prací
hlavně
lidí
z
měst.
Česání chmele probíhalo podle zavedených starých zvyků. Každá parta česáčů měla přidělené své místo. Se
sklizní se začínalo hned brzy ráno. Každý česáč měl svou řadu rostlin, kterou obratně čistil – tzn. musel otrhat
šištičky bez listů a se stopkami. Množství natrhaných šištiček se měřilo na čtvrťáky neboli věrtele. Kolik věrtelů
česáč natrhal, tolik dostal „plechů“ – známek. Taková značka bývala nějak označena značkou nebo jménem
majitele chmelnice. Získané známky česáč večer odevzdal majiteli chmelnice a ten si jejich počet u každého
jména zaznamenal. Podle množství známek se řídila výška mzdy. Mimo mzdy dostávaly česáči od hospodáře
zdarma jednoduchou stravu a nocleh na půdě nebo ve stodole.

Dočesná
Obdobou dožínek byla po skončení sklizně chmele „dočesná“. Jejím znakem byl veliký věnec, uvitý ze chmele a
obilných klasů, ozdobený květy. Na některých místech býval „dočesný věnec“ dovezen z chmelnice do vsi v
slavnostním průvodu na ověnčeném voze. Hospodyni ozdobili věncem a hospodáři popřáli:
Po sklizuňku vší ourody
zažili jsme s Vámi hody.
Bůh Vás při zdraví zachovej
pokoje Vám užíti dej!
Chmel je boží dar,
co k obživě Bůh nám dal.
Věnec pak byl upevněn na vysoké tyči na dvoře statku. Pod bývala připravena bohatá, slavnostní večeře. Na
stole nesmělo chybět pivo, skopová pečeně a koláče. Při této příležitosti hospodář vyplácel česáčům jejich
zaslouženou mzdu. Večeře se po chvíli většinou změnila ve veselici. Za zvuků harmoniky se tancovalo až do
rána.
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. 20
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 21. června 2012.

ZO

souhlasí:

441/12 - s navrženým programem jednání.
442/12 - s podmínkami firmy CB Computers uvedenými v nabídce na spolupráci pro připojení
internetu v obci Čistá.
443/12 - s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na kompletní rekonstrukci kanalizace a ČOV v obci.
444/12 - se závěrečným účtem obce Čistá, a to bez výhrad.
445/12 - s rozpočtovým opatřením č. 6/12.
446/12 - s prodloužením splatnosti kupní ceny za byt v čp. 361 pí. K. do konce roku 2012.
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447/12
448/12
449/12
450/12

-

s rozdílem ceny u rekonstrukce budovy radnice vzniklým po vyčíslení více a méněprací.
předběžně s prodejem části pozemku parc.č. 12/1 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka manž. Š.
předběžně s prodejem pozemků parc.č. 391/1 a 674 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka.
s umístěním oplocení a pergoly na pronajatou část pozemku parc.č. 767/1 v k.ú. Čistá u
Rakovníka manž. Š.
451/12 - s prodejem stavby včetně pozemku parc.č. 138 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka manž. Z.
za částku 35.000,-- Kč.
452/12 - s prodloužením nájemní smlouvy na obecní byt v čp. 294 pí. K. o 6 měsíců.

ZO

bere

na

vědomí:

453/12 - informaci o provedených více a méněpracích provedených při rekonstrukci budovy
radnice.
454/12 - informace z obecního úřadu.
455/12 - oznámení p. P. o pořádání soukromé hudební produkce v obci Zdeslav ve dnech 6. a 7.
července 2012.

ZO

zamítá:

456/12 - žádost o prodej části pozemku parc.č. 12/1 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka p. S.

Zápisy ze schůze výboru ČSZP konané dne 7. 6. 2012

1)

Zhodnocení zájezdu do Klášterce nad Ohří a Chomutova. Zájezd byl velmi dobře hodnocen a byl
obsazen. Na obou místech měli účastníci možnost si vybrat z různých alternativ. V Klášterci to byla
expozice o vývoji a výrobě porcelánu a druhý okruh se týkal výtvarného ztvárnění pohádek. V
Chomutově se jednalo o zoopark a safari s projížďkou volných výběhů autovláčkem.

2)

Připravované akce :
Dne 12.7.2012 od 17hod. se bude konat v sokolovně den soutěží a společenských her. Při této akci
se vyřeší i nutné organizační záležitosti. Informaci o jaké soutěže se bude jednat poskytnou členové
výboru.
Při pouti v Čisté bude mít naše sdružení na náměstí stánek s prodejní výstavou výrobků svých členů.
Chceme se zúčastnit posvícení v Rakovníku s návštěvou vystoupení pěvecké skupiny EVA a VAŠEK.
Zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích bude zajištěn ve spolupráci s firmou VATRA z
Kralovic i pro účastníky z Čisté. Termín zatím není stanoven a zájemci se budou moci přihlašovat u
pí. E. Vopatové.
Dále chceme v průběhu srpna uspořádat fyzicky a finančně nenáročný zájezd. Výbor sdružení
navrhuje zájezd na „Setkání s vodníkem Vojtou“, které se koná dne 4. srpna 2012 sobota u
Podkrašovského mlýna u obce Bohy u Berounky. Jedná se o setkání kapel plné trempských písniček.
Na tuto akci je předběžně zamluven malý autobus.
V závěru měsíce srpna bychom ještě udělali jedno setkání v klubovně.
Všechny akce v těchto měsících budou zajišťovány operativně a proto se o nich informujte na
nástěnkách sdružení !!!

3)

Naše sdružení obdrželo pozvánku do Národního divadla v Praze na XII. ročník udílení cen „Ď“, které
se koná dne 21. června od 14,30 hod, v historické budově Národního divadla v Praze. Pozváni byli
všichni nominovaní na získání této ceny. Bude předáno 14 cen (pro každý kraj jedna). Naše sdružení
bylo nominováno v kategorii „Mecenáčů a dobrodinců dětských domovů a ústavů sociální péče pro
děti v ČR“ na návrh DOMINA Zavidov. Naše sdružení budou na udílení cen zastupovat pí. Vopatová
Eva a pí. Vopičková Ivana.
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Konečné výsledky fotbalové sezony 2011/2012 mužstev TJ Čistá
Dospělí – III. třída
Rk. Tým

Záp +

0 -

Skóre

Body

1.

ČL Kolešovice

2.

Ol. Rakovník

3.

PK (Prav)

26

20 3 3

95: 32

63

( 24)

26

19 2 5

107: 32

59

( 20)

So. Sýkořice

26

14 3 9

52: 42

45

( 6)

4.

TJ Čistá

26

13 4 9

58: 63

43

( 4)

5.

FC05 Zavidov B

26

13 4 9

61: 47

43

( 4)

6.

SK Lišany

26

13 3 10 73: 67

42

( 3)

7.

So. Srbeč

26

14 0 12 89: 58

42

( 3)

8.

B. Rynholec

26

13 3 10 66: 64

42

( 3)

9.

Sp. Řevničov

26

12 5 9

72: 48

41

( 2)

10.

SK Lány

26

11 6 9

59: 58

39

( 0)

11.

So. Pustověty

26

11 2 13 63: 58

35

( -4)

12.

So. Kroučová

26

4

4 18 42: 80

16

(-23)

13.

So. Ruda

26

3

1 22 27:121

10

(-29)

14.

So. P. Újezd

26

1

2 23 31:125

5

(-34)

Dorost – okresní přebor
1.

FC05 Zavidov

18

18

0 0

156: 19

54

( 27)

2.

SK Lány

18

14

0 4

85: 26

42

( 15)

3.

FK Hředle

18

12

1 5

81: 30

37

( 10)

4.

So. Srbeč

18

9

2 7

51: 50

29

( 2)

5.

B. Lubná

18

8

2 8

44: 37

26

( -1)

6.

FC Po Olešná

18

6

2 10

48: 76

20

( -7)

7.

TJ Čistá

18

5

3 10

45: 55

18

( -9)

8.

SK Pavlíkov

18

4

5 9

43: 80

17

(-10)

9.

Sp. Lužná

18

4

2 12

35: 94

14

(-13)

10.

SK Senomaty

18

1

1 16

32:153

4

(-23)

-

okresní pohár skupina „A“

1.

FC05 Zavidov

4

4 0

0 29: 7

12

( 6)

2.

TJ Čistá

4

1 0

3 8: 19

3

( -3)

3.

B. Lubná

4

1 0

3 5: 16

3

( -3)

Mladší žáci – okresní přebor
1.

SKP Rakovník

10

9 0 1 48: 23

27

( 12)

2.

Sp. Řevničov

10

7 1 2 71: 14

22

( 7)

3.

FK Kněževes

10

4 2 4 35: 29

14

( -1)

4.

TJ Čistá

10

4 1 5 34: 44

13

( -2)

5.

So. Janov

10

2 2 6 18: 59

8

( -7)

6.

SK Senomaty

10

0 2 8 10: 47

2

(-13)

-

okresní pohár

1.

SKP Rakovník

4 4 0 0 12: 1

12

( 6)

2.

TJ Čistá

4 2 0 2 13: 6

6

( 0)

3.

SK Senomaty

4 0 0 4 3: 21

0

( -6)
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TJ oddíl kopané Čistá
zve

Všechny milovníky dobré zábavy
29. července od 13:00 do 18:00 na fotbalové hřiště

kde v rámci Čistecké Anenské pouti
k tanci, zpěvu a poslechu zahraje dechová hudba

Horalka z Kraslic
Vstupné: 100,- Kč
Čistecký zpravodaj vydává Obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury České republiky, čj. MK ČR E 10808
odpovědná redakce : Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá

