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AKTUÁLNĚ

DOTACE

KNIHOVNA

Obec Čistá si podala prostřednictvím MAS Rakovnicko o.p.s. žádost
o dotaci na obnovu hřbitova a 2. etapu naučné stezky „Po stopách
J. Vrchlického“ u Ministerstva zemědělství z programu rozvoje
venkova – zpět ke kořenům Rakovnicka.

Od 11. – 20. 6. bude v knihovně
zavřeno z důvodu dovolené.
COOP JEDNOTA SD
nově nabízí za příznivé ceny
teplé pečivo přímo z pekárny
po celý den.
Bagetky, kaiserky, štrúdly,
plněné taštičky, rohlíčky a
mnoho dalších výrobků za
pár minut.
UPOZORNĚNÍ
Prosím, všímejte si kdo se
pohybuje u vašich domů, stodol
a zahrad. Jsou bohužel i tací, že
si chodí po nocích pro Váš
majetek. Je opravdu smutné, že
musíte
volat
policii
(která
bohužel stejně nic nezjistí) a tak
apeluji:
„Poctiví
občané,
chraňme se před nenechavci a
více si všímejme nepoctivců“.
Švarc Karel st.

OBEC INFORMUJE
OSLAVA 8. KVĚTNA
Oslava k 67. výročí osvobození
byla důstojná. Mladí hasiči stáli
čestnou stráž při pokládání
kytice u základní školy k
památníku Antonína Nachtigala,
promluvila
pí.
starostka
a
slavnost
byla
již
tradičně
zakončena koncertem souboru
Václav. Při této příležitosti bylo
otevřeno i místní muzeum. Je
smutné, že se dostavilo velice
málo občanů. Opět vyhrála naše
pohodlnost.

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

V rámci vedlejšího opatření vznikne 2. etapa naučné stezky plynule
navazující u radnice na 1. etapu. Bude tedy začínat u Památníku
padlých, odtud povede po místních komunikacích kolem mlýna
pěšinou ke hřbitovu.
Projekt se skládá z těchto částí :
hlavní část – oprava hřbitovní zdi, obnova ústředního kříže, obnova
náhrobku J.J.Frídy a náhrobků legionářů, revitalizace zeleně na
hřbitově a v jeho okolí
vedlejší opatření – pokračování naučné stezky – rekonstrukce
povrchu cesty od mlýna ke hřbitovu, značení a mobiliář (informační
tabule, lavičky, stojany na kola, odpadkové koše), výsadba zeleně
podél cesty, součástí bude i komentovaná vycházka ve spolupráci
žáků ZŠ a MŠ s Vlastivědným spolkem
Výše dotace je 90% a 10% je spoluúčast obce.
Rozpočet na celou akci činí 1.867.099,- Kč (bez DPH), z toho na
obec připadá 186.710,- Kč (bez DPH).

POKRAČUJÍCÍ UZAVÍRKA SILNICE II/229
Od 28. května do 30. června 2012 probíhá úplná uzavírka silnice
č. II/229 v úseku od křižovatky v obci Zavidov do obce Všesulov.
Délka uzavírky 1,7 km. Důvodem je rekonstrukce silnice.
Objížďka pro všechny automobily vede přes Jesenici.
Osobní automobily pokračují na Oráčov, Švihov, Pšovlky,
Senomaty, Rakovník. Zpět vede objížďka přes Lubnou, Příčinu,
Petrovice, Šanov do Jesenice. Délka objížďky je 32 km.
Nákladní automobily pokračují na křižovatku (Strojetickou) a dál
na Hořovičky, Hořesedly a přes Kněževes do Rakovníka. Stejná
trasa je i zpět. Délka objížďky je 42 km.
MO ČRS Čistá - Tradiční rybářské závody
Milé děti, rodiče,
nechte se pozvat na tradiční závody v rybaření,
které proběhnou 16. června od 7:00h na revíru
Závlaha III.
Chytat ryby mohou děti i jejich doprovod. Startovné v tomto roce
činí 30,-Kč děti, a 70,-Kč dospělák. Členům kroužku mládeže je
startovné odpuštěno. Ovšem pozor, v ceně startovného zahrnuto
občerstvení v podobě párku, limonády nebo piva. Rybáři z místního
sdružení budou připraveni pomoci radou i rukou.
Hodnotné ceny a kvalitní občerstvení zajištěno.
Počasí zajišťuje rybářům jejich patron Svatý Petr.
MO ČRS Čistá
http://mocrscista.webnode.cz/
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Exkurze – Hasičský záchranný sbor v Rakovníku

Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 21. června 2012 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

V pondělí 23. dubna jsme měli domluvenou prohlídku hasičské
zbrojnice v Rakovníku. V pondělí jsme šli do školy s přesvědčením, že
budeme opět o něco chytřejší. Celé dopoledne jsme byli v očekávání,
kdy to vypukne. Po obědě jsme se všichni shromáždili před školou a
společně nastoupili do autobusu. Exkurze se zúčastnili žáci od 4. do 9.
třídy. Do Rakovníka jsme dorazili za půl hodiny. Jakmile jsme přišli do
areálu, ujali se nás tři hasiči, rozdělili si nás do skupinek a prováděli
nás po hasičské zbrojnici. Viděli jsme, jak hasiči sjíždí po tyči, měli
jsme možnost zkusit si hasičský oblek a vidět spoustu zajímavých
automobil. Hasiči měli vše krásně připravené, exkurze se mi moc
líbila.
Simona Kosová, žákyně 9. třídy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Kunc Zdeněk, Čistá
Čiháková Zdeňka, Čistá

Okresní kolo soutěže v atletice pro 1. stupeň ZŠ

81 let
Sajdlová Blanka, Čistá

18. 5. se v Rakovníku uskutečnilo okresní kolo v atletice pro děti
z prvního stupně základních škol. Naši školu reprezentovalo celkem 21
dětí ve skoku do dálky, ve sprintu, ve vytrvalosti a v hodu míčkem.
Každý žák mohl startovat pouze ve dvou disciplínách. Děti z naší školy
získaly celkem 10 medailí, což v konkurenci osmnácti základních škol
KAM ZA KULTUROU
byl výborný úspěch. Zlatou medaili získala v hodu Adriana Kukiová
Divadelní soubor Tyl Vás zve
(37,5 m) a Filip Beneš ve skoku do dálky (365 m). Stříbrnou medaili
vloženým plakátkem na nově
získal Patrik Schuh v hodu míčem (29,5 m) a Filip Beneš v běhu na
nastudované představení.
1500m (6,09 min). Bronzovou medaili získal Fanda Kohout ve skoku
dalekém (281 cm), Gábin Spěváček v běhu na 1500 m (6,06 min) a
Gábin Spěváček v hodu míčkem (41,2 m), Markétka Schmalzová v běhu na 1000 m (4,38 min), Kristýnka
Nováková v běhu na 1000 m (5,20 min) a Matěj Průcha v hodu míčkem (25,7 m). Gratuluji.
Kateřina Lauberová

Návštěva Památníku Lidice
Z předešlých několika příspěvků ve Zpravodaji víte, že tým žáků 8. a 9. ročníku pracuje na projektu „ Příběhy
obětí 1. a 2. světové války v obci Čistá. V rámci projektu jsme navštívili 22. května Památník Lidice. Prošli jsme
celým vzdělávacím pořadem střediska. Navštívili jsme expozici muzea. Druhá část probíhala v učebně. Na závěr
jsme prošli pod vedením lektorky pietní územím bývalých Lidic.
O historii 2. světové války v Československu a později za Protektorátu Čechy a Morava se učíme v hodinách
Dějepisu. Další informace z 2. světové války z našeho regionu zjišťujeme v rámci projektu. Skutečnosti, které
jsme shlédli a vyslechli s poutavého vyprávění lektorky, dokreslily hrůzy Němců, které spáchali na nevinných
dětech, ženách a mužích. Místo s audio nahrávkami vzpomínek 17 žen, které jako děti byly dány na převýchovu
do Německa a po válce vráceny ke svým nejbližším ( pokud někdo přežil), bylo pro nás místem nejzajímavější.
Čtení dopisů od dětí bylo velmi smutné a dojemné.
Celý pořad byl velice poutavý, zajímavý. Tři hodiny, které jsme věnovali prohlídce, nám utekly jako voda. Jsme
rádi, že jsme Památník Lidice navštívili. Letos si připomínáme 70. výročí vyhlazení této vesničky, která byla
velká přibližně jako Čistá.
Žáci 8. a 9. ročníku

Naučný výlet do Lidic
Dne 22.5.2012 nám škola za podpory OÚ uspořádala naučný výlet do Lidic v rámci projektu „ Příběhy obětí 1. a
2. světové války“, na kterém se podílejí žáci 8. a 9. ročníku.
Jeli jsme ráno v 8 hodin. Za hodinu a půl jsme dojeli na místo. Přešli jsme po chodníku okolo pamětní desky
výtvarné umělkyně Věry Uchytilové, autorky Památníku lidických dětí. Sousoší dětí stojí blízko Lidického sadu
s růžemi a je od něho skvělý výhled na místa, kde stávala škola, kostel zasvěcený sv.Martinu, Horákův statek a
na spoustu dalších míst, která jsme měli možnost shlédnout. Po celou dobu nás provázela a poutavě nám
vyprávěla paní lektorka.
Výlet byl nejen velmi naučný, ale také pro každého jistě zajímavý.Nebyl mezi námi nikdo koho se citově
nedotklo autentické vyprávění lidických žen, dopisy lidických dětí nebo výrok R.Heydricha , kde o českém
národu mluví jako „o ksindlech“.
Myslím si, že v každém z nás tato návštěva zanechala hluboký zážitek. Bohužel historie nejde změnit, ale lze se
z ní poučit. To je možná na tom to kouzelné. Teď můžeme být rádi, že český národ nezanikl a nestali jsme se
součástí „ třetí říše“.
Jiřina Pešková, žákyně 8. ročníku
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Soutěže Hlídek mladých zdravotníků ( HMZ)
Nejprve byl čtvrtek 10. května. Pro nás zdravotníky to byl náročný den. Dopoledne jsme soutěžili v okresním
kole HMZ v Rakovníku. Po té honem na autobusový spoj a hurá do Čisté. Vždyť ve 13.30 začíná odpolední
představení Školní akademie. Jak to všechno dopadlo?
V okresní soutěži soutěžily obě hlídky z 1. a 2. stupně. 1. stupeň zastupovali: Kristýna Nováková 1.r., Matěj
Průcha, Andrea Kosová, Nelli Loudová 2.r. a Kateřina Lauberová 4.r.. Starší soutěžily ve složení: Simona Kosová,
Nikola Malcová, Karolína Brychtová, Mária Vrabcová a Aneta Sklenářová. Velká děvčata zvládala stanoviště
samostatně. Mladší hlídku doprovázela p. ředitelka. Jaké disciplíny jsme museli zvládnout? Předváděli jsme
transport raněného, 13 druhů obvazů improvizovaným i klasickým obvazovým ateriálem, poskytnutí první
pomoci při zásahu elektrickým proudem, popálení, uštknutí zmijí, zlomenině, krvácení žilním i tepenném, při
zástavě dechu a tepu, při bezvědomí a resuscitaci. Zodpovídali jsme otázky z historie ČK a z dopravní výchovy.
Malou hlídku všude na stanovištích chválili, přestože byla nejmenší a nejmladší. Po 11 hodině přišlo vyhlašování
výsledků. Pořádně jsme si zakřičeli, když jsme se dozvěděli, že obě hlídky mají 1. místa a postupují do
krajského kola. Měli jsme obrovskou radost. S pohárem, diplomem a každý s malými dárky odjížděli do Čisté.
V pátek 25.5. jsme v 6 hodin ráno odjížděli na krajské kolo HMZ do Mladé Boleslavi. Reprezentovali jsme okres
Rakovník. Hlídka 1. stupně byla opět ve své věkové kategorii nejmladší. Obsadila 8. místo a odvezla si spoustu
zkušeností. Hlídka starší získala pěkné 5. místo z 8 hlídek Středočeského kraje. Obě hlídky přivezly si maskoty,
diplomy a malé dárky.
Blahopřejeme a příští školní rok se pustíme opět do práce.
B. Vopatová

Všechno jezdí, co kola má
Vítání prázdnin proběhne i letos na fotbalovém hřišti v Čisté, a to ve čtvrtek 28. června. Akce je určena
pro všechny věkové kategorie a přijet můžete na všem, co má kolečka, kola a co budete pohánět vlastní
silou.
Prezence účastníků začíná v 16:15, start v 16:30. Pro vítěze je připraven diplom a drobná odměna, po
závodě si zahrajeme různé hry.
Na všechny účastníky se těší Katka Coufalová

Kolektiv mladých hasičů.
Informace z aktivit v měsíci v květnu.
Citace kroniky kolektivu, kterou v současné době zpravuje Adéla Kleisslová.
30. 4. 2012

Z Čisté do Čisté

www.cistauhorek.cz

Stejně jako loni jsme se rozjeli na pálení „čarodějnic“ za našimi kamarády do Čisté u Horek.
V pondělí nás vedoucí omluvili z odpoledního vyučování a před druhou hodinou jsme se začali scházet před
hasičárnou. Spacáky a batohy se vršily jeden přes druhý. Vynosili jsme si materiál z garáže a čekali na autobus.
Ten dorazil těsně po druhé hodině, ale nebyl to ten červený, ve kterém jsme se mačkali a po přejetí
sebemenšího výmolu se ozvala ohlušující rána od zadní nápravy… byl bílý a o dost větší. Nanosit bagáž na zadní
sedačky a naložit přepravky s materiálem do kufru nám trvalo jen chvilku. Moc jsme se těšili!
Místa bylo fůra. Každý měl pro sebe celou sedačku. Cesta sice trvala přes tři hodiny, ale uteklo nám to. Hrály se
karty, aktivity, tiktak bum, poslouchaly a zpívaly se písničky. V Mělníce u Shelu byla pauza „na čůrání“. Prošli
jsme a prozkoumali myčku aut (někteří). Dáša nám všem koupila Twistra (nanuk). Anička a Lukáš ho ani
nemohli slízat, ale Honza to za ně „vzal“.
Do Čisté ke škole jsme dorazili v půl šesté. Opět nás uvítala teta Kamila (školnice). Příprava noclehu ve školní
družině nám zabrala jen chvíli a hurá na velkou houpačku ve školní zahradě. Kluci byli rychlejší. Děvčata tedy
musela využít dalších atrakcí – hrad, kolotoč… ale za čtvrt hodiny se všichni vystřídali stejně na všem. Po malé
svačince, kterou nám přichystali ve školní jídelně, jsme se všichni přesunuli před školu, kde se připravoval
čarodějnický průvod. Marek, jako nejstarší, měl na starosti náš obecní prapor. Tentokrát už si lidi nešuškali „…
kdo to je a co je to za děti…“. Už nás znají od loňska! Bylo sedm hodin, ale horko bylo k zalknutí. Průvod všech
možných velkých i malých čarodějů, čarodějnic a jiných potvor zamířil k místní sokolovně. Velký stan, stoly,
lavice, parket, podium a ohniště, na které se z čela průvodu přenesla velká ošklivá čarodějnice, to všechno bylo
připraveno pro zábavu malých i velkých. Celý večer zahájilo hudební představení nově vznikající školní hudební
skupiny, která nemá ještě své jméno. Byla připravena i soutěž pro dospělé. Zapojili se do ní Honza s Pavlem M..
Šlo o to kdo dřív vypije dvě lahvová piva (neměli „tupláky“). Honza se dost natrápil už při otevírání a to pití mu
taky moc nešlo. Horka vedly 1 : 0 ☺. Druhá soutěž byla pro děti. Filip, Marek a Patrik zastoupili nás. Museli co
nejrychleji vypít panáka mléka, zajíst kouskem chleba, vypít 1 dl mléka, zajíst chlebem a vypít 3 dl mléka. Tuhle
soutěž vyhrál Filip, druhý Patrik a hned po nich Marek.
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Horka : Rakovník 1 : 1. Na slíbenou třetí soutěž která měla rozhodnout o vítězi už nedošlo. Zapálil se totiž oheň,
na kterém se pekly vuřty a klobásy, když už se šeřilo tak vzplála i velká vatra s čarodějnicí.
Před zahájením taneční zábavy se díky „dataprojektoru“ promítal na stěnu sokolovny film o Čisté (u Horek).
Tentokrát byly záběry zajímavostí a staveb v obci doplněny
o veselou presentaci či reklamu místních
živnostníků. Truhlář - který montuje kuchyně ve slipech a kravatě, brusič skla – který vybrousí cokoli na cokoli
(kamarádovi obraz bruskou na záda…), výrobce „nábytku“ z přírodního materiálu ve tvaru houby, apod.
Po nabytém odpoledni a večeru jsme se rádi zavrtali do svých pelíšků a většina z nás nedokoukala ani první
filmovou pohádku, kterou nám Honza pustil na svém „noťasu“.

Prvomájová dětská soutěž o pohár velitele hasičů
Po vydatné snídani jsme se vydali na obhlídku Čisté.
Cestou jsme natrefili na historickou zbrojnici ve které je dnes „ustájena“ stará technika a vybavení.
Navštívili jsme i místní hřbitov. Kostel sv. Prokopa nás zaujal svou udržovanou fasádou a střechou, která prošla
generální opravou v roce 2010. Zajímavý byl pohled na vnitřní prostor, který je podobný našemu kostelu. Ale
když jsme se rozhlédli pozorně… Dřevěná zpovědnice, vyvýšené místo pro kazatele (podobné ze kterého
promlouval feldkurát Katz ve filmu Dobrý voják Švejk) a vedle vchodu plastika ztvárňující zjevení panenky
Marie…
Od starousedlíků jsme se dozvěděli, že ve věži kostela jsou zavěšeny dva zvony. Velký zvon je z roku 1577 a
malý zvon je dokonce z roku 1473, a měl by tedy být jedním z nejstarších zvonů na našem území. Tento
zvon byl v roce 1942 německou armádou zrekvírován, avšak v roce 1945 byl naštěstí vrácen.
Po procházce a chutném obědě jsme své věci nastěhovali zpět do autobusu a pomalu se přesunuli na hřiště.
Po krátkém nástupu a uvítání se rozběhla samotná soutěž.
Stříkačku (PS 12) nám zapůjčili místní. Ostatní materiál jsme si dovezli. Vyšli nám vstříc i se startovním číslem 4,
abychom mohli včas odjet. Požární útok se nám podařilo zvládnout v čase 22,93.
Po svačině párku a malém občerstvení jsme se museli, ač neradi, rozloučit. Při odjezdu, kdy soutěž byla v plném
proudu, jsme se drželi na krásném druhém místě.
Informaci o konečném pořadí nám volala Kamila při průjezdu Krušovicemi. Nakonec jsme získali páté místo z 16
družstev. Odměny nám kamarádi přivezou až domů, při příležitosti jejich účasti na Čistecké buchtě.
Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další!
Ale až v roce 2015, až vyjde 1. máj na pátek a nebudeme muset narychlo odjíždět.

Pozn. Na tomto místě musím poděkovat p. Lexovi za trpělivost, pohodlnou a bezpečnou jízdu
autobusem poskytnutým p. Peškem.

5. 5. 2012

Základní kolo PS

Na okrskové soutěži se předvedla Přípravka s ukázkou štafety 3 x 60m a PÚ se džberovkou.
Mladší pak ukázali divákům štafetu dvojic. Sklidili jsme potlesk a sladké odměny od starostky.

8. 5. 2012

Čestná stráž

Ku příležitosti dne osvobození od fašismu se v naší obci uctívá památka padlých v obou světových válkách. Již
podruhé nás požádala starostka obce o spolupráci.
Jako uniformovaná složka jsme měli tu čest držet čestnou stráž a položit věnec k pamětní desce
A. Nachtigala, který byl za druhé světové války umučen v koncentračním táboře.
Filip, Maruška, Patrik a Anička se oblékli do uniformy. Dáša s Vlastou si vzali slavnostní (vycházkovou) uniformu
a společně vyrazili ke škole, kde po dobu rekonstrukce pomníku u OÚ tento obřad probíhá. Po povelu „čestná
stráži, pozor“ zazněla státní hymna v podání pěv. souboru Václav. Po krátkém projevu starostky byl uložen
věnec na místo a pak se pokračovalo koncertem ve škole.
Na konci celé akce předali děti zpěvačkám a sólistům květiny s poděkováním za jejich účinkování, které podtrhlo
důstojný průběh celé akce.

12. 5. 2012

Okresní kolo hry Plamen v kategorii Přípravka

Za chladného rána jsme se sešli, sbalili materiál, nasedli do auta k Dáše, Honzovi a Wurmům a vydali se na
soutěž. Bylo to závěrečné kolo okresní soutěže do které se započítává celoroční činnost kolektivu. V soutěži
jsme měli letos jen jedno družstvo, protože na první kolo ( kvůli nemoci ) nemohlo druhé nastoupit. Na Kačence,
Terezce a Ládíkovi se podepsala tréma a nervozita ze závodů. Některé jejich výpady při samotných disciplínách
překvapily i vedoucí.
Jejich 11té místo v okrese bylo pro některé rodiče zklamáním, ale jsou to ještě malé děti a dále se můžou jen
zlepšovat.

12. – 13. 2012

Soustředění s noclehem v hasičárně

Družstvo mladších se sešlo v sobotu odpoledne u hasičárny.
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Cílem této akce je připravit se na okresní soutěž, dopilovat detaily – rozmístění v drahách, místa na předávku ve
štafetě, vyzkoušet si celou dráhu štafety na 400m a 4 x 60m… Připravili jsme si ležení v klubovně a vydali se
rozměřit dráhy na hřiště. Při našem příchodu ještě naši fotbalisté dohrávali zápas s příznivým výsledkem.
Během posledních 5ti minut bylo všechno jinak. 3 : 4 pro hosty!
Na trávník jsme si přenesli překážky, páskou a hřebíky vyznačili úseky dvou štafet. Zní to jednoduše, ale trvalo
nám to přes dvě hodiny. Po náročné práci se zapálil u hasičárny oheň, na kterém se opékali vuřty a „klobása“.
Po večeři jsme ještě chvíli venku hráli „šlapanou“, trochu brutální hra. Ve 22 hodin nás nahnali „umýt“ a ležet do
příjemně vyhřáté klubovny, která se pro dnešek proměnila v noclehárnu. Honza na svém „noťasu“ nám pustil
film, u kterého jsme všichni usnuli.
Ráno jsme posnídali kakao, čaj, rohlíky s máslem a medem a buchty od maminek. Čekání na Kubíka, který měl
jiné ranní povinnosti, jsme vyplnili turnajem v hokeji a hraním aktivit. Před půl desátou jsme se přesunuli na
hřiště a tam absolvovali dost intenzivní trénink, přerušovaný jen pitím horkého čaje. Bylo dost větrno a chladno,
běhali jsme v zimních bundách a někteří měli i kulicha, tak nám ten čaj přišel vhod.
Po poledni se ukončil trénink, uklidilo se hřiště, překážky a přesunuli jsme se k hasičárně. Sbalili a uklidili jsme
si své věci a pomalu se odebírali k domovům. Pro některé si měli přijít rodiče, a tak při čekání Dáša vytřela celé
patro a schody, aby po nás bylo čisto a uklizeno.

16. 5. 2012

Český den proti rakovině

www.denprotirakovine.cz

Ve středu po vyučování jsme se sešli u Dáši. Rozdělili se na dvě skupiny, jednu vedla Dáša a druhou Alena
Vopatová. Obec nám pro dnešní den rozdělila hlavní silnice.
Dáša s Filipem a Aničkou měli na starost „horní“ část a Alena, Patrik a Maruška „spodek“. Honza měl na starosti
dokumentaci a spolupracoval s oběma.
Šli jsme od domu k domu a za symbolickou cenu prodávali kvítky a rozdávali informativní letáčky. Letos je
sbírka věnována prevenci a léčbě nádorového onemocnění ledvin.
Naší odměnou za tuto práci nejsou jen sladkosti od některých občanů, tričko a igelitka ale i vědomí, že jsme
mohli pomoci druhým. Letos jsme prodali 237 kvítků a odevzdali nadaci částku 5.490,- Kč. To znamená, že
někteří z našich spoluobčanů věnovali více než symbolickou částku 20,- Kč.
Tito, ale i všichni ostatní co se zapojili, si zaslouží náš dík.
25. – 26. 5. Proběhlo závěrečné kolo hry Plamen ročníku 2011 - 2012 v areálu sportoviště u 3. ZŠ v Rakovníku.
V soutěži máme jedno družstvo v kategorii mladších. O této soutěži a účinkování našich dětí podáme informace
v příštím vydání.
Za kolektiv Vlastimil Schuh

Zájezd do Vodňan - se vydařil.
Rybaření má mnoho stránek a podob, podobně jako třeba myslivost. Kolem rybaření
je také mnoho předsudků – budu konkrétní - že jde jen o zisk nebo o rybí maso, že
rybáři nechávají u rybníků nepořádek atd. To všechno je pravda, protože někteří
„rybáři“ takoví jsou. Když ale navštívíte střední rybářskou školu ve Vodňanech, je
jasné, že je to i jinak. Rybářství je dřina a zodpovědnost. Rybářství a rybaření
s sebou nese vždy péči o krajinu a přírodu, vztah k tradicím, odbornost, a to všechno
se snaží odborná a vyšší rybářská škola studentům zprostředkovat. Lze také říci, že
na vysoké odborné úrovni, v určité kázni a vztahu ke škole. Proto byla návštěva školy pro přítomné děti
důležitá a pro nás zajímavá. Bylo také velmi příjemné, že se nás ujali dva pedagogové, kteří nás školou
provedli. Bylo naším úmyslem prezentovat tuto školu dětem pro možnost budoucího dobrého rozhodování
ve svém životním povolání. Nemohu se nikdy rozhodovat pokud nepoznám možnosti, které jsou mi
nabízeny. V tomto smyslu cíle zájezdu splněny.
Myslivecký kroužek pracuje v Čisté již druhým rokem a návštěva ZOO Ohrada nedaleko Hluboké je malou
odměnou dětem i jejich vedoucím za vytrvalou práci. Stejně tak rychlá prohlídka místního rybářského
muzea. I to byl předpokládaný cíl, který byl splněn.
A navíc lze říci, že si možná někdo odpočinul a možná si odpočinul i někdo, kdo zůstal doma.
MO ČRS může konstatovat, že grant obce na tento zájezd byl využit podle předpokladu a jeho cíle jsou
splněny. Naší škole děkujeme za záštitu, učitelkám a vedoucím kroužků za přítomnost, obci za grant a
účastníkům za disciplinovanost a zodpovědnost.
MO ČRS Čistá http://mocrscista.webnode.cz/

SKRYJSKÁ JEZÍRKA
V souvislosti s inženýrem a paleontologem Joachem Barrandem jsme se minule dostali do obce Skryje a nyní se
podíváme do jejich okolí. Velmi známá je lokalita nazvaná „Jezírka“ známá jako „Skryjská jezírka“. .Jedná se o
velmi krásný a turistisky vyhledávaný kout Křivoklátska, ale nemůžete zde čekat žádná velká jezera, ale malá
jezírka s plochou asi 150 čtverečních metrů. Nachází se na rozhraní rokycanského a rakovnického okresu na
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Zbirožském potoce. Jedná se o místo, kde jmenovaný potok před miliony lety prorazil skalní překážku a vytvořil
zde pod nevysokým vodopádem průrvu, kde přímo
mezi strmými skalami vytvořil horní jezírko a o něco níže
za skalní průrvou je dolní jezírko, které ve velmi dobře přístupné. I k hornímu jezírku se můžete podívat, ale je
potřeba zachovat v soutěsce mezi skalami přiměřenou opatrnost. Celá oblast kolem jezírek je přírodní reservací
a je třeba dodržovat návštěvní řád.
K jezírkům se dostanete v podstatě třemi cestami. Cesta ze Skryjí po
modře značené stezce KČT má délku tři kilometry a ve své druhé polovině prochází kamenitým terénem po úzké
pěšině. V samém závěru přejdete potok po dřevěné, ale velmi bezpečné lávce (pamatuji tam pouze dvě
houpající se klády). Druhá trasa vede od bývalého mlýna v malé osadě SLAPNICE na spojnici Skryje – Čilá. Až
sem můžete dojet ze Skryjí autem. Odtud půjdete proti toku potoka a zvolte si levý břeh (podle směru toku) a v
závěru se spojíte u lávky s trasou ze Skryjí. Při zvolení chůze po druhém břehu budete muset přebrodit
nebo
zbytečně stoupat po stráni. Tato trasa je celkem pohodlná a je dlouhá něco málo přes dva kilometry. Třetí a asi
nejpoužívanější trasa začíná u Podmokelského mlýna (také název SLAP) na silnici Podmokly – Skryje (také
Broumy) nedaleko od odbočky do Čilé. Je zde i menší odstavná plocha pro auta. K jezírkům půjdete po směru
toku potoka po pohodlné stezce přes velkou lávku (i zde pamatuji pouze dvě houpající se klády). Půjdete podle
modrého značení KČT a to asi 1,5 kilometru. Stezka je vhodná i pro rodiny s dětmi, pouze v závěru je potřeba
překonat trochu větší skalní schod u soutěsky.
Několik osobních rad při cestě k jezírkům.
Do lokality nachoďte v době povodní, protože i lávky bývají pod úrovní hladiny. Mějte vždy dobrou obuv s
protismykovou podrážkou, protože skály v okolí průrvy jsou téměř vždy vlhké. Do oblasti jezírek nechoďte nikdy
sám a nespoléhejte se ani na mobilní telefon, protože prostor kolem horního jezírka a v průrvě je bez signálu.
Raději se nepokoušejte dostat se k jezírkům nebo od nich po skalách nad soutěskou.
A ještě jedna rada. Až budete u dolního jezírka podívejte se vzhůru na skalní výběžek vysoko nad pravým
břehem průrvy. Je tam kříž. Nevím, zda tam připomíná nešťastnou náhodu, sebevraždu, nebo je tam z jiných
důvodů, ale v každém případě by měl každému připomenout, že se nevyplácí ve skalách přeceňovat svoje síly.
Vopat F.

Knihovna informuje své čtenáře o novinkách
Watt P.
Shetonová J.
Schlogel G.
Testhomeová I.
Břešťáková E.
Pavlosková K.
Youkhama S.
Gardinerová M.
Montefiore S.
Červený A.
Robovská L.
Jedličková H.
Breuil J.
Roger G.
Jahoda P.
Kořínek M.
McMann L.
Petrusová K.
Prager A.
Hoag T.
Mee B.
Lewis C.S.
Körnerová H.M.
Johansenová I.
Salašová B.
Vosseler N.C.
Niedl F.
Fochler P.
Merle R.

Po stopách bouře
Ztráty a nálezy
Doktorka Valerie
Měsíční sonáta
Ovečka Kudrlinka
Grónsko
V labyrintu lilií
Mys Jericho
Netvoři
Indočínou na kole
Příručka mladé jezdkyně
Žirafí příběhy
Filipova dobrodružství
Encyklopedie léčivých potravin
S horkým kolem na dno Afriky
Podivuhodný svět zvířat
Lovkyně snů
Nebezpečná láska
Mezi tím
Hlubší než hrob
Koupili jsme ZOO
Letopisy Narnie
Dům u tří borovic
Tekoucí písek
Sousedka ze Skal. hor
Jižní vítr
Pohled šelmy
Malé Antily
Víkend na Zuydcoote

Carson B.
Noble A.
Pospíšilová Z.
Nemravová P.
Vondrušková A.
Jamesová P.D.
Ebertová S.
Balík M.
Špaček L.
Svěrák Z.
Loukotková J.
Körnerová H.M.

Širší souvislosti
Zemřu svobodný
Pohyb s říkadly
FIMO - šperky
Jařmo, parkán…
Plány a touhy
Osudy porodní báby
Vysušování zdiva
Deset let s V. Havlem
Nové povídky
Liána smrti
Prosím Vás, sestřičko

Hilarová D.
Potterová A.
Luptonová R.
Prouza P.
Fieldingová J.
Falconer C.
Komanec M.
Pittnerová V.
Welsch V.
O Connor G.
Stallwood V.
Daltowová E.

Nemám žádné jméno
Není přání jako přání
Sestra
Ctitelé katastrof
Až ji uvidíš
Aztécká perla
Tomáš, James a …
Trnitou cestou
Zemři a zapomeň
Padající stíny
Prokletá sbírka
Doteky záhrobí

Poděkování
Děkujeme všem, kteří podpořili Bazárek, konaný 12. 5. 2012.
Věříme, že byli spokojeni jak prodávající, tak nakupující. Výtěžek 575,- Kč byl věnován MŠ v Čisté.
Pro velký zájem rádi akci zopakujeme na podzim.
Velký dík obecnímu úřadu za poskytnutí prostor a hlavně pí. starostce B. Čebišová za ochotu a pomoc.
I. Mertlová aj.Kožíšková
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U S N E S E N Í k zápisu č. 19
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 24. května 2012.

ZO

souhlasí:

416/12 - s navrženým programem jednání.
417/12 - s rozpočtovým opatřením č. 5/12.
418/12 - souhlasí a přijímá dotaci od KÚ SK–FROM na Rekonstrukci sociálního zařízení v budově ZŠ
a MŠ Čistá ve výši 1,079.000,-- Kč.
419/12 - s přidělením zakázky na Rekonstrukci sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ firmě
DROPS GROUP a.s. Jesenice.
420/12 - s uzavřením Mandátní smlouvy mezi SO Mikroregionu Čistá-Senomaty a obcí Čistá, týkající se
založení administrace profilu zadavatele.
421/12 - s uzavřením Smlouvy o dílo č. 10/2012 – administrativní vedení výb. řízení na zakázku
„Čistá-památník obětí válek“ na částku 4.000,-- Kč.
422/12 - s uzavřením Smlouvy o dílo č. 12/2012 – zpracování projektu žádosti o dotaci
z programu Leader na částku 3.500,-- Kč.
423/12 - s uzavřením Smlouvy o dílo č. 15/2012 – administrativní vedení výb. řízení na zakázku
„Rekonstrukce soc. zařízení v budově ZŠ a MŠ Čistá“ na částku 5.000,-- Kč.
424/12 - s prodejem části pozemku parc.č. 281/1 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka manž. V. za
částku 100,-- Kč/m2.
425/12 - s pronájmem části pozemku parc.č. 767/1 v k.ú. Čistá manž. Š. za částku 5,-- Kč/m2
ročně.
426/12 - s koupí pozemku parc.č. 236 v k.ú. Čistá u Rakovníka od Lesů ČR s.p. za částku
5.410,-- Kč.
427/12 - s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 19 v k.ú. Všesulov u Rakovníka obci
Všesulov za úhradu nákladů spojených s převodem.
428/12 - s prodloužením nájemní smlouvy na obecní byt v čp. 166 manž. J. o 6 měsíců.

ZO

bere

na

vědomí:

429/12 - informaci o oslovení dvou firem na provedení opravy komínů v obecních bytech a v
hasičské zbrojnici, cenová nabídka bude předložena do 30. 6. 2012.
430/12 - informaci o zpracovávání informací k aktualizaci Sborníku obce.
431/12 - informaci o podání žádosti o dotaci z programu Leader na projekt „Obnova hřbitova a
2. etapa naučné stezky“.
432/12 - informaci o dalším postupu při zřizování výdejního místa lékárny.
433/12 - žádost p. S. o prodej části pozemku parc.č. 12/1 v k.ú. Zdeslav.
434/12 - žádost manž. Š. o prodej části pozemku parc.č. 12/1 v k.ú. Zdeslav.
435/12 - zprávy o KPÚ v k.ú. Čistá u Rakovníka a k.ú. Zdeslav u Rakovníka.
436/12 - zprávu sociálního výboru o provedené kontrole obecních bytů.
437/12 - nabídku na zavedení bezdrátového internetu v obci.

ZO

ukládá:

438/12 - svolat místní šetření k žádostem o prodej částí pozemku parc.č. 12/1 ve Zdeslavi.
zodpovídá : kontrolní výbor OÚ
termín : do příštího zasedání ZO
439/12 - provést opravu hřebenáčů na střeše čp. 166.
zodpovídá : pí. Kolská
termín : do konce srpna 2012
440/12 - jednat s firmou nabízející obci bezdrátový internet o dalších podmínkách.
zodpovídá : Mgr. Tintěra
termín : do příštího zasedání ZO
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Z Á P I S

z členské schůze ČSZP, konané dne 14. 4. 2012.

Přítomno 54 členů + 3 hosté (presenční listina přiložena).
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Schůzi zahájil a řídil člen výboru sdružení p. Vopat přivítáním přítomných a hostů.
Hosté : Mgr. Tintěra - místostarosta obce, který zároveň omluvil nepřítomnost starostky.
pí. Šindelářová – zástupkyně výboru SZP Rakovník.
pí. Pešková – pracovnice pečovatelské služby.
Schválen program schůze tak, jak byl navržen na schůzi výboru dne 8. 3. 2012.
Zvolena návrhová komise ve složení : p. Macháček, pí. Vojtášková a Petržílková.
Zprávu o činnosti výboru sdružení předložila předsedkyně sdružení pí. Vopatová.
(k zápisu přiložena v plném znění)
Zprávu o finančním hospodaření sdružení vypracované pí. Hurtovou, která se nemohla dostavit
předkládá pí. Vopatová. (k zápisu přiložena v plném znění)
Zprávu revizní komise předložil p. Balitz. (k zápisu přiložena v plném znění.)
Plán činnosti na rok 2012 předložila místopředsedkyně sdružení pí. Vopičková.
(k zápisu je přiložen v plném znění.)
Diskuze a vystoupení hostů :
Mgr. Tintěra – místostarosta obce - hovoří o spolupráci zastupitelstva obce se sdružením a odpovídá
na dotazy týkající se budoucnosti sokolovny, případně rekonstrukce kulturáku.
pí. Šindelářová - hovoří o činnosti rakovnické organizace SZP a předává nám nabídku spolupráce v
oblasti kultury a zájezdů.
pí. Pešková hovoří k poklesu zájmu o pečovatelskou službu z důvodů úmrtí nebo odchodu do domovů
důchodců osob, které služby požadovaly a v důsledku toho by mohlo dojít k omezení nebo i zrušení
služby.
p. Vopat hovoří k zájezdu, který se připravuje na 26. 5. do Chomutova – zoopark a do Klášterce nad
Ohří -zámek a zámecký park. Dále bylo dojednáno, že zájezdy se budou konat při dostatečném
množství zájemců (přes 35) a při přihlášení se bude vybírat nevratná záloha.
Mgr. Tintěra nabídl pí. Vopatové jednání o právním poradenství pro naše sdružení.
Návrh usnesení předkládá p. Macháček a toto je schváleno. V plném znění bude otištěno příště.
Zpěvačka A. Kordič se omluvila z důvodu nemoci a zaslala DVD.

Zápisy ze schůze výboru ČSZP konané dne 3. 5. 2012

1)

Jubilanti : EICHINGEROVÁ Z., Rakovník – gratulaci zajistí pí. Vopatová.
ČIHÁKOVÁ Z., Čistá - gratulaci zajistí pí. Henzlová a p. Vopat.

2)

Projednány závěry z jednání členské schůze.

3) Seznámení se s nabídkou na zřízení výdejny léků v Čisté (nabidka Mgr. Macákové z Kralovic). V
případě akceptování bude nutno řešit otázku konání masáží.
Projednána otázka činnosti v měsících červenec a srpen – možno uskutečnit soutěžní večer ve
společenských hrách – žolíky, kanasta, dáma apod.
4)

Podána informace z účasti pí. Vopatové a Vopičkové na konferenci SZP v Rakovníku dne 24.4.2012

5)

Požádat sportovce o vyvezení jímky u sokolovny.

6)

Projednána výzva pro členy našeho sdružení k aktivní účasti při pouti v Čisté, kde bude prodejní
stánek na prodej výrobků našich členů.

7)

Termín příští schůze výboru je 7. 6. 2012.

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

