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AKTUÁLNĚ
SBĚRNÝ DVŮR

Od 15. 4. do 30. 5. 2013 je
uzavřený sběrný dvůr z důvodu
rekonstrukce oplocení.
Po dobu uzavření neodkládejte
žádný odpad u vrat ani v okolí
sběrného dvora.
Děkujeme za pochopení.
OSLAVA 8. KVĚTNA
Oslava výročí osvobození se
koná ve středu 8. 5. od 14
hodin u památníku padlým.
Zveme srdečně všechny občany.

Žáci, děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Čistá zvou srdečně
všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na

ŠKOLNÍ AKADEMII,
která se koná dne 16. 5. 2013
V KD Čistá od 13.30 h a od 18.30 h.
Také letos jsme pro Vás připravili program plný hudby, tance,
vtipů, zpěvu a recitace.
Nebude chybět ani jarmark žákovských výrobků.
Těšíme se na příjemně strávené odpoledne a večer.

OBEC INFORMUJE

Noc kostelů 2013

KNIHOVNA
Dovolená v knihovně bude ve
čtvrtek 9. 5. a v červnu od
pondělí 10. 6. do pondělí 17. 6.
včetně.

Vážení návštěvníci kostelů v noci. Letošní „Noc kostelů“ bude 24.
května 2013. Udělejte si čas a zapište si toto datum do svého
kalendáře. Pokud se nepřipojí další kostely v okolí, tak noc
proběhne určitě v Čisté a v Jesenici. Bude připraven program pro
děti i dospělé. /divadlo, koncert apod./
Programy naleznete včas na všech známých stanovištích.

POPLATEK ZA PSA

Sledujte též www.nockostelu.cz

Skončil duben a s ním skončila
splatnost poplatku za psa. Vy
máte za svého psa zaplaceno ?

Daniel Váhala

DOMOVNÍ DAŇ
Upozorňujeme také, že v květnu
končí termín pro uhrazení daně
z nemovitosti. Máte-li dotazy
ohledně platby daně obraťte se
na Finanční úřad Rakovník.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 23. května 2013 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

MCCC Čistá
Za finanční spoluúčasti obce Čistá
pořádá

25.5.2013
XII. ročník
(horní tok => Čistá - Jesenice)

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

sraz je v 7:30 na autobusové zastávce
zde každý účastník dostane tradiční placku a budou
podány upřesňující informace
(trasa, doprava, cíl)
Startovné 10 Kč za dospělou osobu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Smékal Zdeněk, Čistá
Čechová Slavěna, Čistá
65 let
Mutinský František, Zdeslav
81 let
Plíhalová Berta, Lhota

Koncert v kostele Svatého Václava
Velmi zajímavým počinem bylo uspořádání koncertu s velikonočním
repertoárem starodávné muziky, který proběhl bez velkého zájmu
veřejnosti 21. dubna. Můžeme říci, že volné uskupení vokalistů
předvedlo zajímavý uvolněný výkon a to po dvou dnech usilovného
nacvičování. Koncert byl velmi svěží a zapadl dobře do velikonoční
doby, která vrcholí společně s opravdovým příchodem jara.
Hodně přemýšlím však o tom, bude-li v budoucnu v obci dost lidí,
kteří budou ochotni se o své radosti dělit i s ostatními, když ti
ostatní zkrátka nebudou.
Pokud jste o koncertě nevěděli, domnívám se, že nesledujete
dostatečně dění v obci.
Daniel Váhala

Debatní klub školy č. III
Debatní klub proběhl ve škole v návaznosti na rodičovské schůzky. Společně s pedagogy a vedením
školy se snažíme hledat v debatě určité perspektivy vzájemné spolupráce všech zainteresovaných
skupin, tedy žáků – rodičů – pedagogů. Je zajímavé slyšet reflexe učitelů na život ve škole a
případné podněty ze strany rodičů.
Uvědomuji si, že mnozí z Vás běžně komunikujete se svými učiteli a zajímáte se o běh školy. Stejně
tak mnozí z Vás aktivně působíte jako spolupracovníci na různých akcích školy, nebo jako vedoucí
zájmových kroužků. Proto také můžete přinést do debaty mnoho užitečného a podnětného.
Další debatní klub bude asi soutěžně zaměřen a proběhne venku…
Na podzim možná pak zase u stolu.
Děkuji všem za dosavadní účast na debatním klubu a všem výše zmíněným za jejich přístup
k dobrému fungování naší školy.
Daniel Váhala
Opět jsme pomohli
Již podruhé v tomto školním roce pomohla základní škola a mateřská škola odevzdáním
sběru plastových víček. Tentokrát 4 pytle byly zaslány rodičům malého Honzíčka do Kojetína.
Reagovali jsme tak na dopis ze dne 28. března. Honzíček se narodil s neprůchodným tenkým
střevem a hned třetí den po narození musel být operován. Další den přestal dýchat a musel být
intubován. Nyní má poškozený mozek. Trpí epilepsií, sám se neposadí, nechodí ani neleze. Za víčka
bude Honzíčkovi zakoupen speciální kočárek pro postižené děti.
Škola bude nadále sbírat víčka od pet lahví. Díky Vám všem, kteří nám přispíváte, můžeme

Třídění odpadu, sběr papíru
Zima už definitivně skončila a my jsme se dali do úklidu. 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 ?
24. 5. 2013 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 školní rok zapojena do soutěže ve sběru papíru. Výtěžek bude
použit na vybavení školy dalšími pomůckami. V minulém školním roce jsme odevzdali 6,4 t, výtěžek
činil 5.760,- Kč a zároveň škola získala 3. místo v průměru na žáka a částku 1.000,- Kč. Pořídili
jsme netradiční výtvarný materiál.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří na nás myslíte a svými balíčky přispíváte průběžně po
celý rok. Věřte, troška k trošce a garáž i letos bude plná.
Mgr. B. Vopatová, ředitelka školy
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SOUTĚŽÍME O TITUL VESNICE ROKU
Již několik let probíhá rok co rok v České republice v rámci Programu obnovy venkova soutěž s názvem
„Vesnice roku“, kterou rovněž pro ten letošní vyhlásili Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spoluvyhlašovateli soutěže pak
jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR,
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní
sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje v případě krajských kol soutěže.
Také naše obec došla po
prostudování podmínek
účasti v soutěži, ale
především po zvážení a
zhodnocení reálného stavu
obce k rozhodnutí, že se
pokusí své dosavadní úsilí
porovnat s úsilím ostatních
obcí a případně dosáhnout
na některé konkrétní
ocenění.
Dne 30. dubna 2013 proto
byla pověřenému
organizátorovi Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR - doručena
přihláška Obce Čistá do
soutěže Vesnice roku
2013.

Sami pořadatelé definují
cíle soutěže Vesnice roku
v Programu obnovy
venkova jako snahu
povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na
rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a
pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a
upozornit širokou
veřejnost na význam
venkova.

Vycházejíce z takto
samotnými pořadateli
naznačených cílů a po
pečlivém prostudování
podmínek účasti jsme došli
k závěru, že Obec Čistá je
v současné době schopna a
připravena ucházet se o
jedno z možných ocenění,
kterými jsou – ZLATÁ
STUHA za celkové vítězství
v krajském kole, MODRÁ
STUHA za společenský
život, BÍLÁ STUHA za
činnost mládeže, ZELENÁ
STUHA za péči o zeleň a
životní prostředí a
ORANŽOVÁ STUHA za
spolupráci obce a
zemědělského subjektu.
Dalším oceněním pak
mohou být diplomy za
vzorné vedení obecní
knihovny, za vzorné vedení
kroniky, za rozvíjení
lidových tradic, za kvalitní
květinovou výzdobu v obci
či za příkladnou péči o
historickou zástavbu obce,
nebo Cena naděje pro živý
venkov případně Zlatá cihla
jako ocenění realizovaných
stavebních děl.
Nelze samozřejmě
očekávat úspěch ve všech
kategoriích, a proto jsme
se zaměřili především na
kritéria, která považujeme
za konkurenceschopná.
V případě naší obce se
jedná hlavně o spolkový a

společenský život, na
výborné úrovni máme
činnost mládeže, ale uspět
můžeme i v kategorii péče
o zeleň a životní prostředí
nebo v soutěži Zlatá cihla.
Naše snažení (minimálně
v kategorii společenského
života) by zcela jistě
nemohlo znamenat
úspěch, pokud bychom
neměli podporu
samotných spolků,
sdružení či jiných subjektů,
které spolkový život v obci
tvoří, nebo se na něm
alespoň významnou měrou
podílí. Proto se v pátek dne
12. dubna 2013
uskutečnilo setkání
zástupců místních spolků,
sdružení a jiných
dobrovolných subjektů,
působících na území obce
Čistá a přilehlých částí,
kterého se zúčastnili
zástupci drtivé většiny
všech zainteresovaných.
Všichni přítomní vyjádřili
záměru účasti v soutěži
podporu a přislíbili i
spolupráci při osobní
návštěvě hodnotitelů.
Velmi si této podpory
vážíme a ještě jednou
děkujeme za aktivní
přístup nejen
k samotnému setkání, ale i
za podporu tohoto snažení.
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I v případě neúspěchu
v tomto roce není
vyloučena opakovaná
kandidatura naší Čisté
v dalších ročnících soutěže,
minimálně však vznikl
zajímavý dokument (ke dni
podání přihlášky čítající
dvacet stran textu), který
má určitou vypovídací
hodnotu o aktuálním stavu
obce. Účast v soutěži

samozřejmě není a nemůže
být nejdůležitější otázkou
v dalším rozvoji našich
krásných vesnic, před námi
je mnoho další důležité
práce, nicméně může být
ve svém důsledku
(případném úspěchu)
milým oceněním snažení,
které ať již obec, spolky či
jednotliví občané vyvíjejí.

Finanční ocenění by
v takovém případě bylo jen
pomyslnou třešničkou na
dortu.

Pavel TINTĚRA
místostarosta obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČISTÁ BILANCUJE ROK 2012
V sobotu 19. ledna 2013 se uskutečnila další výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Čistá, na které přítomní členové kromě jiného vzali na vědomí zprávu o činnosti sboru v roce
2012. Uvedenou zprávu si pak dovolujeme předložit i ostatní veřejnosti a podat tak informaci o
činnosti naší dobrovolné organizace.
Čistecký sbor, včetně členů
výjezdové jednotky, se
snažil být i v minulém roce
aktivní,
což
dokládá
především
zpráva
o
přípravě na vlastní činnost
výjezdové jednotky, ale
také zpráva o další činnosti
členů SDH nebo stručná
zpráva
o
postupném
materiálovém vybavování
hasičské
zbrojnice
či
techniky.
Členové SDH absolvovali
v roce 2012 celkem 6
důležitých
tréninků,
v rámci kterých cvičilo
nejen družstvo mužů, ale i
družstvo žen a také se
zúčastnili tří soutěží, ve
kterých si nevedli nijak
špatně.
5. května to byla okrsková
soutěž ve Zdeslavi, kde
jsme získali v kategorii
mužů druhé místo, o pár
dnů
později
jsme

vybojovali první a druhé
místo na soutěži v Hlincích
a 7. července při tradičním
memoriálu Jiřího Uvíry ve
Velké Chmelištné jsme
dosáhli v kategorii mužů na
první i druhé místo a
v kategorii žen na první
místo.
Mnozí členové se zúčastnili
několika brigád, z nichž
nám dovolte uvést alespoň
ty nejdůležitější. V květnu
to byla brigáda na opravu
prasklého
chladiče
stříkačky PS 12, v červnu
pak oprava kohoutu na
otočném děle hasičského
vozu
RTHP,
v srpnu
přípravné práce na STK
Avie a v prosinci přípravné
práce na STK vozu RTHP.
Současně s tím průběžně
probíhaly i další práce na
drobných opravách či
údržbě
vozů
a
materiálového vybavení.

Vybraní členové výjezdové
jednotky se i v průběhu
minulého roku zúčastnili
několika
školení
zaměřených na obsluhu
dýchací techniky (to bylo
v lednu, dubnu a červnu) a
v březnu
se
rovněž
uskutečnilo
školení
strojníků a velitelů.
Poměrně hodně energie
bylo
vloženo
do
materiálového vybavení a
zabezpečení
hasičské
zbrojnice. Nakoupen byl
pracovní stůl, kompresor,
bruska řetězů na pily, nový
zásahový komplet, přilba a
dvoje boty, rozdělovač
nebo pákové nůžky. Tak jak
stoupá vybavení hasičské
zbrojnice,
bylo
nutné
přistoupit
k zabezpečení
objektu
elektronickým
zabezpečovacím
systémem. Tento systém je
propojen se systémem
Kango a ve svém důsledku
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urychlí výjezd jednotky
v případě ostrého zásahu.
Protože se jedná o
poměrně důležitou změnu,
dovolte nám, využít této
příležitosti a alespoň ve
stručnosti objasnit princip
fungování systému.
Ohlašovatel události je po
vytočení čísla 150 (nebo
112) spojen se spádovým
krajským
operačním
střediskem. Toto středisko
zpracuje zprávu o hlášené
události a její operátoři
vyhodnotí, které jednotky
dle
spádovosti
a
předurčenosti
budou
vyslány k hlášené události.
Dále operační středisko
vyšle SMS zprávu o hlášené
události
v podobě
textového
popisu
do
zařízení KANGO (to je
elektronické
zařízení
umístěné
v budově
hasičské zbrojnice) a to
spouští dle příkazů pět
základních činností:
1. Přepošle stručný text
zprávy
členům
výjezdové jednotky dle
nastaveného pořadí
2. Vytiskne podrobnější
zprávu o zásahu (co se
děje, kde, kolik vyjíždí
techniky a z jakých
stanic, kontakt na
ohlašovatele události a
záchytné body jízdy)
3. Spouští automaticky
sirénu, přičemž je
schopno reprodukovat
tři tóny poplachu dle
odeslaného
příkazu
z operačního střediska
4. Odkóduje alarm na
hasičské zbrojnici

5. Odemkne zámek na
dveřích
garáže
v
hasičské zbrojnici, což
znamená, že v době
vyhlášení
poplachu
umožňuje
vstup
i
členům, kteří nemají
klíče
od
hasičské
zbrojnice.
Elektronické
zařízení
KANGO lze samozřejmě
různě
konfigurovat,
přidávat
a
mazat
registrovaná
telefonní
čísla,
udělovat
práva
k ovládání apod. Jak již
bylo uvedeno, je zcela
zřejmé, že uvedený systém
urychlí a zjednoduší výjezd
jednotky
v případě
potřeby.
Přes systém KANGO se
dostáváme i k podrobnější
zprávě
o
zásazích
výjezdové
jednotky,
kterých
bylo
bohužel
oproti roku 2011 o něco
více.
V únoru proběhlo dvakrát
odčerpání spodní vody na
pozemku pana Průchy a
odstraňování
nebezpečného náledí na
přilehlé
komunikaci,
v dubnu jsme hasili požár
stromu pod cihelnou u
Čisté,
v červnu
jsme
zasahovali
u
tragické
nehody
malého
sportovního letadla mezi
Zdeslaví a Čistou a u
požáru zemědělské stavby
v Rousínově. Červenec se
obešel bez zásahů, avšak
hned v srpnu jsme museli
vyjet k požáru lesa u
Bělbožic, požáru kombajnu
pana Sodomka ve Zdeslavi

a také bylo nutné odstranit
padlé stromy na cestě
k Vojtovu mlýnu. V září
proběhl malý zásah při
zahoření porostu v příkopu
směrem na Zdeslav, v říjnu
jsme zasahovali u výbuchu
plynové lahve v rodinném
domu pana Pornera a také
vyjeli k hlášenému požáru
trafostanice
ve
Velké
Chmelištné. Prosinec pak
opět přinesl padlé stromy,
tentokrát v katastru osady
Svatý Hubert.
Kromě samotných zásahů
jsme
také
několikrát
poskytli technickou pomoc,
což byl například proplach
kanalizace v Kozím rohu,
kropení hřiště, doprava
vody na hřbitov, doprava
vody do dětského tábora
ve Velké Chmelištné nebo
podzimní pomoc rybářům
při čerpání vody před
výlovy.
Zapomenout samozřejmě
nelze ani na činnost
v oblasti kultury, kam jsme
opět přispěli uspořádáním
masopustu a podzimní
havelské zábavy.
Věříme, že výše uvedená
zpráva
Vám
poskytla
dostatečně
ucelený
přehled o činnosti SDH
Čistá v roce 2012. Na závěr
nám
proto
dovolte
poděkovat všem, kteří se
na této činnosti podíleli a
popřát všem hodně sil do
činnosti další.
Pavel TINTĚRA
náměstek starosty SDH
Tomáš VOPATA
velitel výjezdové jednotky
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Mladí hasiči nespí
Kolektiv ani přes zimu nepřerušil svou činnost. Zimní příprava od listopadu probíhala v tělocvičně místní
školy. V polovině prosince proběhla výroční valná hromada mladých hasičů za účasti starosty SDH Čistá
pana Vlastimila Hoťka. Hodnotila se práce v uplynulém kalendářním roce a v ukončeném ročníku
celostátní hry Plamen. Naše děti zařazené v kategorii mladších obsadily 2. místo a přípravka do 6ti let 8.
místo v rámci okresu Rakovník.
Hodnotilo se zároveň i první kolo nového ročníku, které proběhlo 20. 10. 2012 v Senomatech.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách (ZPV a štafeta dvojic). Jelikož hra Plamen má dvě kola (podzimní a
jarní), umístění je průběžné. Starší 6. místo, mladší 4. místo, přípravka 3. místo.
Jarní příprava se nám díky studenému počasí zkrátila o měsíc. Obvykle začátkem března už s dětmi
větráme překážky na hřišti. Letos jsme prvně vyjeli se stříkačkou až 14. dubna a to jen k hydrantu u
hasičárny. Před prvním startem je potřeba zkontrolovat náplně ve stroji. Všechny kohouty promazat,
aby běhaly zlehka….
Pro děti v letošním roce nastane změna v některých disciplínách. Protože nemůžeme postavit dvě
družstva (družstvo je 10 dětí) musí všichni běžet v kategorii starších. Takže to nebudou mít zrovna
jednoduché konkurovat 15ti letým. V kategorii starších si například obsluhují stříkačku sami děti
(strojník) a navíc jim přibude jedna disciplína a to požární útok s překážkami CTIF.
Jako již tradičně první sobotu v květnu můžete vidět naše děti, při ukázce z jejich činnosti, při zahájení
okrskového kola Požárního Sportu na Zdeslavi.
11. května SDH Lužná pořádá pro nejmenší „hasičata“ okresní kolo, děti do 6ti let si změří síly ve
štafetě 3 x 60 m, štafetě s překážkami CTIF a požárním útoku se džberovou stříkačkou. V soutěži máme
zařazeny dvě hlídky.
Týden na to, absolvuje soutěžní družstvo starších soustředění s přípravou na závěrečné okresní kolo hry
Plamen. V pátek si s dětmi naměříme dráhy na všechny disciplíny (4 x 60m, štafeta CTIF, PÚ CTIF a PÚ
Plamen), po opékání a večerním programu přespíme v hasičárně. Sobota pak bude jen v duchu přípravy
a intenzivního tréninku.
24. a 25. května nás čeká okresní kolo, které letos připravuje SDH Chrášťany. Jde o dvoudenní soutěž
s noclehem ve vlastních stanech. Programem tohoto kola jsou soutěže ve čtyřech disciplínách,
vyhodnocení celoroční činnosti kolektivů a závěrečné vyhlášení výsledků ročníku 2012 – 13 pro okres
Rakovník. Vítěz v kategorii starších pak postupuje na krajskou soutěž pořádanou v Hořovicích.

Informace pro zájemce
SDH Čistá a SDH Kosova Hora (PB) pořádá i letos letní soustředění mladých hasičů v RZ Hrachov
(PB). Termín konání je 3. - 11. 8. 2013.
Přivítáme mezi sebou i neregistrované (u SDH) zájemce o dětský požární sport, soutěže, hry, výlety,
koupání a jiné tábornické aktivity.
V případě zájmu kontaktujte hl. vedoucího – Vlastimil Schuh, tel. 733376070
8. června na stadionu u 3.ZŠ Rakovník proběhne okresní kolo PS (dospělých) a dorostu.
15. – 16. června se na tom samém sportovišti sejdou postupující družstva mužů a žen okresů
Středočeského kraje.
Akce pořádá a zabezpečuje OSH (okresní sdružení hasičů) Rakovník a jeho OORV (okresní odborná rada
velitelů).

Český den proti rakovině
Ve středu 15. května se opět s dětmi zapojíme do celonárodní sbírky.
Po 15 hodině se po Čisté rozejdou dvě skupiny dětí v doprovodu dospělého a budou zájemcům nabízet
za symbolickou cenu kvítek měsíčku lékařského a informační letáček o prevenci. Tentokrát se
zaměřením na diagnózu kolorektálního karcinomu (rakovině tlustého střeva a konečníku). Letos je
kvítek doplněn tmavozelenou stužkou.
Ozdobte se i Vy žlutým kvítkem a vyjádřete tak svoji solidaritu s nemocnými rakovinou.
Za kolektiv MH a SDH Vlastimil Schuh
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Kam s penězi ušetřenými za dojíždění?
Na varhany!
Cestík je nejlevnější a nejrychlejší způsob dopravy z Čisté do Rakovníka a do Kralovic. Prozvánění vám
totiž vrací peníze, které jiní vyhazují na silnici.
Každou společnou cestou ušetříte kromě času i 5-20 Kč. Jsou to pro vás drobné? Tak je věnujte do
sbírky na opravu varhan v Čisté! Sbírkový účet na opravu varhan je: 316 747 369 / 0800, popřípadě
lze drobné odevzdat do pokladničky na obecním úřadě nebo v čisteckém kostele.
Ušetřený čas vám zůstane, z ušetřených peněz můžete libovolnou částkou přispět na opravu varhan.

Jaká je pravděpodobnost, že vás po prozvonění čísla 316 317 991 nebo 316 317 992 někdo sveze?

Záleží na denní době, kdy prozváníte. Nejvíc řidičů jede pochopitelně ve špičče, kdy pravděpodobnost
svezení dosahuje téměř padesáti procent. Šanci ale máte i po většinu dne. Na odvoz se nespoléhejte,
ale zeptat se (=prozvonit) nic nestojí.
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Okresní kolo základních škol ve fotbale
Dne 10. 4. se sjeli chlapci čtrnácti základních škol na hřiště SK Rakovník k tomu, aby si to mezi sebou
"rozdali" ve fotbale. Naši školu reprezentovalo deset chlapců z osmé a deváté třídy. Všichni navštěvují
fotbalový oddíl TJ Čistá, takže se dobře znají a jsou sehraní. Na našem výkonu to bylo znát. Žáci z
jednotlivých škol byli rozlosováni do čtyř skupin. S námi ve skupině byla 3. ZŠ Rakovník, Jesenice a
Řevničov. K prvnímu utkání jsme nastoupili proti favorizovaným žákům ze třetí ZŠ Rakovník. Bojovali
jsme srdcem a s nasazením a po dvaceti minutách zápas skončil remízou, což pro nás byl ohromný
úspěch. Poté jsme výborně naladěni vítězně zvládli zápas proti Jesenici a Řevničovu. V naší skupině
jsme tedy získali 7 bodů, což byl krásný výkon, ale na skóre jsme s již zmíněným favorizovaným týmem
z Rakovníka prohráli. Druhé místo v tabulce nám již neumožňovalo žádný postup. Když jsme ovšem v
poledne opouštěli hrací plochu, tak se vztyčenou hlavou.
Chlapcům gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Kateřina Lauberová, uč. TV
Seznam hráčů: Michal Kopta, Michal Pešek, Lukáš Sodomek, Jiří Votroubek, Patrik Kos, Jiří Kuki, Matěj
Pešek, Martin Slabý, Daniel Svatoš, František Spěváček

VÝZVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE VŠEM SPOLUOBČANŮM
V rámci zapojení naší obce do soutěže „Vesnice roku“ prosíme občany Čisté i okolních obcí o zapůjčení
materiálů, týkajících se historie a činnosti ČČK v Čisté a okolí.
Předem děkujeme.
Materiály předejte předsedkyni ČČK v Čisté p. Mgr. Zdeňce Stárkové, Čistá 44.

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Čistá touto cestou děkuje p. Miloslavu Turkovi za zhotovení podstavce pod
putovní pohár 1. kola požárního sportu ve Zdeslavi.
Za SDH Čistá starosta Vl. Hotěk
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PŘIDĚLENÉ GRANTY PRO R. 2013
Nová, Zdeslav
Okrsek SDH Čistá
Coufalová, Čistá
Coufalová, Čistá
SDH Zdeslav
ČSZP
TJ odd. st. tenisu
SDH Čistá ml. hasiči
SDH Čistá ml. hasiči
SDH Čistá
Pospíchal, Čistá
MO ČRS
MO ČSR
Římskokatolická farnost
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
Soubor Václav
DS Tyl
Tintěra/Mertlová
TJ Čistá
TJ Čistá
TJ Čistá
TJ Čistá

Příspěvek na provoz pojízdné prodejny
Okrsková hasičská soutěž
Poslední let broučků
Slet čarodějnic
Kulturní a společenské akce sboru
Běžná činnost, provoz
Činnost odd. a vánoční turnaj
Letní soustředění
Činnost kolektivu ml. hasičů
Masopust
Pochod údolím Javornice
Výroba znaku MO ČSR
Rybářské závody – ceny
Noc kostelů 2013
Taneční kroužek
Sportovní hry
Zdravotnický kroužek
Kroužek Šikulka
Nákup notových stojanů
Keramický kroužek
Myslivecký kroužek
Indiánská stezka
Činnost souboru
Div. představení vlastní a jiného souboru
Koncert Salome
Čistecká buchta
Činnost organizace a rekr. sport
Pouťový fotbalový turnaj
Mladší dorost a žáci

Celkem

10.000,- Kč
2.000,- Kč
2.500,- Kč
1.000,- Kč
15.000,- Kč
21.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
15.000,- Kč
13.000,- Kč
2.000,- Kč
8.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
6.000,- Kč
5.000,- Kč
7.000,- Kč
2.100,- Kč
600,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
2.500,- Kč
28.000,- Kč
9.000,- Kč
2.000,- Kč
10.000,- Kč
25.000,- Kč
8.000,- Kč
30.000,- Kč
249.700,- Kč

Květnové pranostiky
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pankráci, Serváci, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.
Studený máj, v stodole ráj.
Chladný květen bude-li rosit, mnoho sena budeme kosit.
V máji nemá pastýři uschnout hůl.
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
Na svatý Duch – do vody buch.
Květen
Je měsíc květen, a jak napovídá jeho jméno, všechno kvete – nejprve zlatý déšť u plotu, pak tulipány
pod oknem a nakonec i jabloně, hrušně a třešně na zahradě, pod nimiž si ráda hrají májová koťátka.
Kvete i láska – v měsíci máji kdysi mládenci stavěli děvčatům pod oknem májku, stužkami ozdobený
stromek, aby jim dali najevo, že je mají rádi. Z nebe na ně laskavě shlíží svatý Florián, patron hasičů.
Sv. Florián (4. 5.)
Svatý Florián patřil vždy mezi nejpopulárnější české světce. Narodil se v polovině 3. století našeho
letopočtu na území dnešního Rakouska, kde později působil jako voják (podle některých pramenů
plukovník) římského vojska, poté jako správce římského provincie Noricum se sídlem v městě
Lauriacum, které stálo téměř na místě dnešního rakouského města Enns. Za vlády císaře Diokleciána
pomáhal svatý Florián jako horlivý křesťan tajně pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho
letopočtu odhalil císař jeho křesťanskou víru a sesadil ho z funkce správce římské provincie. Svatý
Florián se své křesťanské víry nevzdal, ačkoliv byl surově mučen, a proto byl 4. května roku 304 našeho
letopočtu svržen s mlýnským kolem připevněným na krku z mostu do řeky Enže. Postava sv. Floriána se
objevovala na městských branách, kostelních věžích, na pečetidlech a jeho sochy se stavěly na návsích
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a náměstích. Ponocný na Hané ještě v minulém století chodil po návsi a hlásil: „Chval dobrý duch
Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne, tohoto městečka patrone,
chraň nás od ohně.“
Svatý Florián býval nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající
z vědra vodu na hořící dům. Je patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Dále je patronem proti
požárům a vodě, a proto zdobila jeho malá soška výklenek venkovských usedlostí. O jeho svátek se
neměl rozdělávat oheň a neměla se nosit voda, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo spojení s
„hasičství“ má být chápáno jako hašení lidské zloby a nenávisti. Na jeho svátek by nemělo být moc
větrno (Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.) Tohoto svatého v kalendáři
nenajdete – schovává se pod jménem Květoslav, což je český překlad jeho latinského jména.
Pankrác, Servác a Bonifác
Ale aby to nebylo tak jednoduché, už se na nás chystají tři mrazivci – Pankrác, Servác a Bonifác – a
v patách se jim plíží jejich protivná kuchařka Žofie, která nemá v oblibě květy. Touto dobou totiž
každoročně přichází výrazné ochlazení, protože k nám několik dní proudí studený vzduch z polárních
krajů. Proto sedláci tyhle tři mrzouty opravdu nemají rádi. Mrazíci sice nadělají spoustu neplechy, když
si babička nedá pozor, zmrznou jí na zahrádce sazeničky a zima sežehne květy na ovocných stromech,
ale květnový déšť je naopak velice potřebná a užitečná věc, aby rostliny stačily dobře zakořenit a
přinesly velkou úrodu.
Přírodní dění lidé často nechápali a vysvětlovali si je přízní nebo hněvem různých nadpřirozených
bytostí, skřítků, bůžků i strašidel. Věřili na dobré a zlé mocnosti. hromy a blesky, sucho a povodně, ale i
nemoci byly dílem temných sil nebo trestem za nezdárné počínání. Stejně tak za blahodárný déšť,
slunce a dobrou úrodu děkovali lidé bůžkům a dobrým bytostem. Na obranu před zlými mocnostmi
prováděli nejrůznější magické obřady. Používali kouzelné bylinky, zaříkávání, vykuřování nebo oheň.
Svíčky se dodnes využívají ve všech obřadech, kde znamenají světlo. Zvláštní význam měl magický
kruh nakreslený svěcenou křídou, který se objevuje i v pohádkách. Někdy se lidé naopak snažili naklonit
si nadpřirozené bytosti dárky.
Letnice
Na oslavu nadcházejícího léta se slavívaly letnice. V dědinách se stavěly vysoké máje podobně jako
prvního května. Štíhlý, vysoký kmínek se zeleným vrcholem byl ovinut stuhou a ozdoben pentlemi,
fábory a květinami. Nejkrásnější máje byly chloubou celé vsi. Mládenci je pak hlídali ve dne v noci,
protože si je chlapci ze sousedních vesnic vzájemně snažili ukrást a nebylo větší ostudy než ukradený
máj.
O letnicích se pořádaly hody, hrály se různé hry, někde volili krále a jeho nevěst, jinde si dívky mezi
sebou vybraly královnu. Bývala to ta nejhezčí a nejhodnější z děvčat. Ozdobily ji květy a ona pak
kráčela bosa v čele jejich průvodu vesnicí.
Květnový nápad pro děti
Vrbová píšťalka
Pomůcky: 10cm dlouhý vrbový proutek (může být i z černého bezu), nožík
Postup:
Střenkou nože začneme poklepávat na kůru kolem dokola po celém obvodu prutu, aby se oddělilo lýko
od dřeně proutku a kůra se dala snadno stáhnout. Dříve se při otloukání recitovaly různé říkanky a tím
byla také dána doba, potřebná k otloukání.
Před stažením kůry se šikmo seřízne strana, která se přikládá ke rtům. Na horní straně budoucí píšťalky
vyřízneme zvukový otvor. Na protilehlém konci kůru nařízneme dokola a opatrným kroucením její část
z prutu stáhneme. Aby na okrajích nezaschla, můžeme ji krátce namočit.
Nyní vytvarujeme náústek: oddělíme malý špalíček zhruba ve vzdálenosti zvukového otvoru, nahoře
z něj seřízneme tenký plátek a zasuneme zpět do stažené kůry. Druhou část také shora mírně
seřízneme a zasuneme na opačné straně do kůry. Posunováním tohoto kolíčku do různé hloubky
měníme tóny píšťalky.
Pozn.: Přes veškeré úsilí je velmi pravděpodobné, že vyluzované zvuky snesou pouze tvůrci píšťalky či
skutečně otrlí jedinci. Nedoporučujeme tudíž hvízdat v blízkosti osob se slabou nervovou soustavou či
v kostele.
Květnový recept našich (pra) babiček
Pampeliškový med
Suroviny:
365 velkých rozvinutých květů pampelišky, 2 celé omyté citróny, 2kg krystalového
cukru,
Omyté pampeliškové květy dejte do většího hrnce a zalijte je 2 litry vody. Vařte 15 minut. Vyvařené
květy nechte do druhého dne louhovat a pak je vymačkejte přes plátno. Do získané tekutiny přidejte na
kolečka nakrájené, pecek zbavené citrony a cukr. Znovu vařte 60-90minut, občas promíchejte čistou
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(novou) vařečkou. Horké naplňte do sklenic a zavíčkujte. Zavíčkované sklenice hned obraťte dnem
vzhůru a nechte vychladnout.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce, Zuzany
Kovaříkové Pranostiky rokem krok za krokem a Kláry Trnkové Trnkův špalíček

U S N E S E N Í k zápisu č. 29
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 25. dubna 2013.

ZO

souhlasí:

625/13
626/13
627/13
628/13

-

629/13 630/13 631/13 632/13 633/13 634/13 635/13 636/13 -

ZO

bere

637/13
638/13
639/13
640/13
641/13

ZO

s navrženým programem jednání.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/13.
a schvaluje odpisový plán obce pro rok 2013.
a schvaluje návrh mandátní smlouvy na koordinátora bezpečnosti u akce Snížení
energetické náročnosti ZŠ a MŠ.
a schvaluje návrh mandátní smlouvy na technický dozor stavebníka u akce Snížení
energetické náročnosti ZŠ a MŠ.
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v obci Nová Ves čp. 9 v k.ú. Nová Ves
u Rakovníka s firmou ČEZ Distribuce a.s.
s prodloužením Dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu KD s p. Š. od 1. 1. 2013
a schvaluje pronájem části pozemku (cca 500 m2) parc.č. 72 v k.ú. Čistá u Rakovníka
p. G. za částku 5,- Kč/m2 a rok.
s ponecháním hospodářského výsledku za r. 2012 ve výši 115.020,73 Kč příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Čistá a s jeho převedením do fondu reprodukce.
s prodejem vyřazené sekačky p. K. za částku 2.000,- Kč.
předběžně s prodejem pozemků parc.č. 1405 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka a parc.č.
418/2, 420/2 a 421 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za minim. částku 50,- Kč/m2.
předběžně s koupí pozemků parc.č. KN 1342 a KN 1195 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka od
Lesů ČR.

-

na

vědomí:

informaci p. K. o vyhodnocení prořezávky stromů výborem pro ŽP v ul. Komenského.
informaci o stavu přípravy projektu na rekonstrukci kanalizace a ČOV.
informaci o úklidu černé skládky v obci Lhota a o dalším postupu.
zprávu ústřední inventarizační komise o provedené inventarizace obecního majetku.
informaci ing. C. o možnosti podání žádosti o dotaci z fondu hejtmana středočeského
kraje.

ukládá :

642/13 - jednat s firmou Provod.
zodpovídá : pí. starostka, p. místostarosta
termín : do příštího zasedání ZO
643/13 - jednat s p. M. o snížení prodejní ceny za pozemek parc.č. 828 v k.ú. Čistá u Rakovníka.
zodpovídá : pí. starostka
termín : do příštího zasedání ZO

ZO

zamítá:

644/13 - návrh p. M. na zpětný odkup pozemku parc.č. 828 v k.ú. Čistá u Rakovníka za částku
115.000,- Kč.

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – květen 2013

Zápis ze schůze výboru ČSZP ze dne 4. 4. 2013
1)

Jubilant VYČÍTAL Jaroslav - gratulaci zajistí Teršlová Zd. a Vopat Fr.

2)

Organizační záležitosti :
Zájezd do bazénu ve Slaném byl plně obsazen.
Sdružení obdrželo od obce finanční grant 23.000,-- Kč.
Členská schůze sdružení se bude konat v sobotu dne 25. 5. od 14:00 hodin .
Program a zvaní bude projednáno na příští schůzi výboru.
Inventarizace majetku byla provedena.

3)

Příprava kandidátky na volby výboru a revizní komise sdružení :
výbor 7 členů -

počet na kandidátce 9.

Bezstarostová Mil.
Radvanyi Lad.
Vopatová Eva

Henzlová Mil.
Teršlová Zd.
Vopičková Iv.

Králová A.
Vopat F.
Vyčítalová Al.

Revizní komise 3 členové - na kandidátce
Bedenková Jar.
Fialová Em.
4)

Hoťková Květ.
Štillerová A.

Chlumová Jiř.

Příští schůze výboru se bude konat dne 2. 5. 2013.

Ještě ukázka, jaké u nás letos létaly strašlivé čarodějnice !!!!

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

