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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
Č E R V E N

AKTUÁLNĚ
ODEČET VODOMĚRŮ

V těchto dnech provádějí v obci
zaměstnanci obecního úřadu na
VPP odečty vodoměrů. Pokud
Vás nezastihnou doma, budete
mít ve schránce lístek se žádostí
o nahlášení stavu vodoměru
přímo v kanceláři OÚ.
Vodné a stočné můžete hradit i
formou splátek od 15. července
2013 v kanceláři OÚ, popř.
bankovním převodem. Splatnost
poplatku je k 31. 12. 2013.

OBEC INFORMUJE
KNIHOVNA
Obecní knihovna bude mít od 10.
do 17. 6. 2013 včetně zavřeno
z důvodu dovolené.
PEDIKÚRA DO DOMU
Tuto službu nabízí v pracovní
dny i víkendy paní Klára
Louženská, Jesenice. Objednat
se můžete na tel. 602 761 022.
Volejte mezi 7 – 22 hod.
POPLATEK ZA ODPADY
Splatnost druhé části poplatku
za odpady je 30. června 2013.
Po uhrazení Vám bude vydána
známka na druhé pololetí 2013.

CENA 6,- Kč

2013

Zlatá srnčí trofej 2013
V sobotu 25. 5. 2013 se v Senomatech, v areálu střelnice, pod
záštitou Okresního mysliveckého spolku Rakovník, uskutečnil další
ročník myslivecké soutěže pro děti - Zlatá srnčí trofej.
Soutěže se zúčastnilo na 50 dětí z celého okresu Rakovník, buď
sami jako nadšenci přírody nebo s ostatními kamarády jako členové
mysliveckých kroužků. Dle věku a třídy se rozdělují do 3 kategorií.
Kategorie M: 1. - 2. tř., A: 3. – 5. tř., B: 6. – 9. tř. Vítězové
kategorie A a B postupují do národního kola. Na stezce, kterou
členové
pořádajícího
mysliveckého
sdružení
a
Okresního
mysliveckého spolku společně připravili, se nacházelo 9 stanovišť.
A to poznávání ptactva a zvěře dle vycpaných exponátů, dále
poznávání loveckých psů. Větvičky z 35 druhů stromů a keřů se
nacházely na stanovišti určování dřevin. Na dvou stanovištích se
zvěř poznávala podle trofejí nebo shozů a podle stop. Ukázka kůží,
čelistí nebo lebek sloužila k určování šelem. Děti rovněž dokazovali
znalosti v oblasti ochrany přírody. Střelba na terč ze vzduchovky
byla bodována a dále zvlášť hodnocena mimo soutěž o Zlatou srnčí
trofej. Letošním rokem nově přibylo pro kategorii A a B vypracování
odborného testu.
Žáci, nebo jak si nechají říkat „DIVOČÁCI“, kteří již 3. rokem
mohou při základní škole v Čisté myslivecký kroužek (dále MK)
navštěvovat, v silné konkurenci dokázali, že myslivosti a střelectví
rozumí a baví je, což ukazuje výsledková listina:
M: Martina Sojáková – 2. místo (člen MK)
Šimon Váhala – 4. místo (člen MK)
Petr Král – 5. místo (člen MK)
Věnka Razýmová – mimo soutěž – předškolák (člen MK)
A: Jakub Váhala – 1. místo a postup do národního kola (člen MK)
Fabián Richter – 8. místo (člen MK)
B: Filip Beneš – 6. místo
Kryštof Pešek – 11. místo (člen MK)
Filip Voráček – 13. místo (člen MK)
Soutěž ve střelbě ze vzduchovky: kat. A – 1. místo Filip Beneš, 2. místo
Kryštof Pešek, 3. místo Fabián Richter

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 27. června 2013 od 18
hodin
v zasedací
místnosti
obecního úřadu v Čisté.

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

Gratulace všem zúčastněným a Jakubovi i hodně štěstí do Jizbice pod
Blaníkem u Vlašimi na národním kole.
Mladým myslivcům krásné zážitky při poznávání
a toulkách přírodou
MYSLIVOSTI ZDAR

Ivana Razýmová a Lucie Váhalová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

Všechno nejlepší a hodně zdraví

60 let
Tintěra Pavel, Čistá
Meltzerová Lenka, Lhota
Sodomková Anna, Zdeslav

k 60. narozeninám
přeje Anně Sodomkové

65 let
Štillerová Anna, Čistá

manžel s dětmi a vnoučaty

82 let
Sajdlová Blanka, Čistá

Ke přání se připojují i švagr a švagrová s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla všem poděkovat za účast při oslavě dne výročí osvobození, která se konala po
4 letech u nově zrekonstruovaného památníku obětí válek. Jsem ráda, že v takto celosvětově významný
den jste si našli čas a přišli společně zavzpomínat a připomenout si události roku 1945. Poděkování patří
hasičům SDH Čistá, Pěveckému souboru Václav, Karolíně Brychtové a všem zúčastněným.
Blanka Čebišová, starostka obce

Všechno jezdí, co kola má
To to zase uteklo. Rok je za námi a opět se můžeme setkat na fotbalovém hřišti při akci pro celou rodinu.
Zvu Vás na zábavné odpoledne nazvané „Všechno jezdí, co kola má“.
Zúčastnit se můžete na jakémkoliv samohybu, který uvedete do pohybu vlastní silou. Soutěžit mohou děti i
dospělí.

Přijďte v pátek 27. 6. 2013 od 17:00hodin na fotbalové hřiště.
Zažijeme napínavý závod a zahrajeme si různé hry. Diplom a odměna čeká skoro na každého.
K. Coufalová ☺

Školní akademie 2013 je už minulostí...
Takových příprav, nácviků, očekávání, trémy... a vše je již za námi. Ve čtvrtek 16.5. proběhla v kulturním
domě Školní akademie, která byla tento rok věnována rodině. Žáci připravili na chodbě KD výstavu svých
prací z projektového dne "Rodina", který proběhl ve škole. Společně s žáky jsme rozebírali rodinu z různých
úhlů pohledu. Na dané téma jsme si hlavně povídali a hledali odpovědi na různé otázky. Např. Proč velké
množství mladých lidí neuzavírá manželství a žije pouze "na hromádce", proč se někdo narodí do milující
rodiny a proč někdo takové šťěstí nemá, proč každý den umírá 26 000 dětí od 0-5 let, jakou rodinu by sis přál,
jak by vypadala tvá vysněná rodina a co musíš udělat pro to, abys takovou rodinu měl, co bys napsal rodičům
po ročním odloučení do dopisu, co bys daroval rodičům za dárek, kdybys měl neomezené schopnosti, jak by
měl vypadat tvůj partner, co doma o sobě slýcháš "ty jsi"..., jaké povinnosti má rodič k dítěti, ale i jaké
povinnosti má dítě k rodiči, co bys udělal jinak, než tvůj rodič, co bys udělal stejně, jako tvůj rodič... Byly to
velice zajímavé debaty a vznikly práce hodné k zamyšlení. Pokud budete mít chvilku, stálo by za to se na
práce vašich dětí podívat a chvilku se zastavit u nástěnek na chodbách základní školy, kde bude výstava
pokračovat.
Ale teď už k akademii. Velký dík si zaslouží samozřejmě děti. Po třídách si nacvičily vystoupení s paními
učitelkami a vedoucími zájmových kroužků a společně vytvořily téměř tříhodinové pásmo plné písniček, vtipů,
básniček, tance, divadla, hudebního vystoupení, srandy... Je až k neuvěření, co všechno se naše děti dokázaly
naučit navíc, aby nám všem udělaly radost. Svými vystoupeními nás děti přesvědčovaly o svých schopnostech
a talentu, o kterém jsme možná jako rodiče ani nevěděly. Až při jednotlivých vystoupeních si člověk
uvědomoval, že díky škole, zájmovému kroužku, školní družině, podpory z rodiny ... je jeho dítě tak šikovné.
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Veliké poděkování patří těm, kteří nám pomohli se zázemím a technikou, což je divadelní soubor Tyl, pan
Daniel Váhala, pan Josef Šajner, pan Radek Petržílka, pan Vlastimil Schuh, kteří s dětmi trávili velké množství
času, aby vše bylo nachystáno tak, jak má.
Další poděkování patří vám, rodičům, za přípravu kostýmů, za návštěvu školní akademie, za podporu, za
potlesk, za toleranci, za pomoc při vystoupeních.
Zvláštní poděkování bych ráda věnovala panu Pavlu Richterovi, který po technické stránce zachránil
vystoupení devátého ročníku.
Moc děkuji.
Mgr. Kateřina Lauberová

Dětský den se nakonec vydařil
I když předpověď počasí na první červnový víkend nebyla moc nakloněna pořádání oslav dne dětí, čistečtí
pralidé si poradili a Den dětí pro čistecké pračlovíčky přesunuli do kulturního domu. Netradiční místo na
pořádání takovéto oslavy s názvem Cesta do pravěku nakonec všechny překvapilo a troufáme si napsat, že
domu odcházelo skoro 60 spokojených dětí. A jak taková Cesta do pravěku probíhala? Na 10 stanovištích byli
připraveni pralidé s jejich úkoly. Děti – archeologové musely najít v písku dinosaury, „zahrát“ a zazpívat
písničku o pravěku, vyrobit si náhrdelník, nakreslit pravěkou kresbu, vyrobit misku z hlíny, najít stejné
dinosaury, poznat léčivé byliny, ulovit rybu či kance nebo najít dinosaura v temné jeskyni. Na některých
stanovištích byly děti odměněny nějakou drobností a za splnění všech úkolů si mohly ještě vybrat odměnu
hlavní.
A komu za odměny vděčíme? Zejména obci Čistá, jež v grantovém řízení na tuto akci přispěla, ale i
sponzorům, jenž se také sluší poděkovat. Jsou to p. Kožíšek, p. Matějů, p. Sklenářová, p. Šimek a p. Truksa.
A poslední díky patří p. Josefu Šajnerovi za bleskové poskytnutí přístřeší v kulturním domě. Děkujeme.
Čistečtí pralidé

EXKURZE (Káťa Lauberová – 5. ročník)
V úterý 7. května 2013 jsme se vypravili autobusem do Chomutova do Zooparku. Jel 4. – 9. ročník naší školy
spolu s učitelkami K. Lauberovou, M. Kočovou a P. Slabou.
Uvnitř zooparku jsme dostali papír s otázkami o různých zvířatech, kdy byl zoopark založen atd. Já jsem byla
ve dvojici s Pájou Peškovou.
Zoopark má 161 druhů zvířat a byl založen v roce 1975. V zooparku jsou vybudována hřišťátka pro děti na
hraní. Zoopark má více lesních než exotických zvířat. Na konci se vyhlásili nejúspěšnější plnitelé otázek, já
s Pájou jsem byla mezi nimi. Dostali jsme za to odměny – lízátka a gumové ještěrky. Poté jsme se vypravili do
Staré Vsi, kde byly staré zemědělské stroje, kaplička, větrný mlýn, domečky a volně pobíhající ovečky.
Potom jsme jeli o 8 kilometrů dál do Jirkova, kde jsme navštívili podzemní chodby z pískovce. Byli jsme
v desetimetrové hloubce. Paní průvodkyně nám vyprávěla, že tam pobývali Němci a také se tam skladovalo
pivo. Když jsme vyšli z podzemí, tak jsme šli na městskou věž, která je vysoká 29 metrů a má 121 schodů.
V celé věži byla 4 patra a v každém byly vystaveny fotografie a předměty známých herců, sportovců, zpěváků
a osobností, které se jmenovaly Jiří. Například Jiří Kamínek, Jiří Šlitr, Jiří Suchý ze Semaforu, Jiří Kramol, Jiří
Raška atd.
Moc se mi to líbilo a všem doporučuji tato místa navštívit, třeba při rodinném výletu.

Děvčata z čistecké základní školy opět vítězné
Ve dnech 24. května až 26. května letošního roku se v krásném prostředí rekreačního zařízení Blaník –
Smršťov uskutečnilo u příležitosti Krajské soutěže Středočeského kraje a Prahy – Medvědí stezka – tradiční
setkání mládeže pořádané Krajskou asociací Sportu pro všechny, sekcí Cvičení a pobyt v přírodě.
V sobotu dopoledne byl odstartován vlastní sportovně – vědomostní závod a bájná hora Blaník byla v kategorii
Mladší žákyně II svědkem velkého vítězství našich děvčat – Kateřiny Lauberové a Markéty Švecové. Zúročily
tak poctivou přípravu na školstvím pořádanou Indiánskou stezku, na kterou se připravují pod vedením paní
učitelky Pavly Slabé.
Svým vítězstvím reprezentovaly nejen naší obec, ale i celý okres Rakovník a otevřely si cestu na republikové
finále, které se uskuteční ve dnech 14. – 16. 6. 2013.
Srdečně oběma děvčatům k zlatým medailím blahopřejeme.
Manželé Coufalovi

Příběh kamenného kříže pokračuje
Pokud jste nějak obeznámeni s příběhem kamenného kříže, který dnes stojí před kostelem Sv. Václava a je
dost často navštěvován turisty, sděluji Vám, že příběh pokračuje, žel smutně.
Před kostel byl kříž přenesen v roce 2009. V roce 2011 jsem se s Tomášem R. domluvil, že by bylo dobré
umístit nějaký kříž na místo, kde původně snad stál ten náš historický. Udělali jsme to tedy a je zajímavé, že
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k němu turisté a návštěvníci chodí a na něj se ptají. Tuto sobotu 1. června jsem se na něj šel podívat i já.
Bohužel kříž však někdo asi ukradl, zbyla po něm totiž jenom díra. Já sám jsem z toho smutný a představa, že
jej má někdo na zahradě jako okrasu a nebo je pod ním zakopaný pošlý pes, je pro mne přímo děsivá! Co teď?
Dát tam nový, aby si zase někdo pomohl, a nebo na to místo zapomenout?
Tato místa jsou nazývána pamětí krajiny, ale skutečnou paměť máme my lidé a jen my ji musíme a máme
uchovávat. Budou-li tato místa mizet z krajiny, budou mizet i z naší paměti a to je nesmírná škoda. Člověk,
který odnesl kříž z lesa, materiální škodu velkou nenapáchal, ale ubližuje nám lidem, když nám bere kousek
paměti.
Vzpomínám si při této události, že jsem Vás kdysi ve zpravodaji zval k něčemu jako je patronát nad
jednotlivými místy. Nepřihlásil se nikdo, ale jsem si vědom, že existují lidé, kteří si udělají kousek času k tomu,
aby nějaké takové místo očistili, posekali, nebo ozdobili. Třeba byste chtěli taky. Nebojte se uchovávat paměť
krajiny a lidí…, je to mnohem lepší než ji ničit.
Daniel Váhala

Mladí hasiči měli v květnu „fičák“
První sobotu jste mohli vidět na Zdeslavi při soutěži okrsku Čistá v PS, ukázku požárního útoku jak mladších,
tak Přípravky.
Druhou sobotu se ve sportovním areálu v Lužné konalo závěrečné kolo hry Plamen ročníku 2012 - 2013
v kategorii Přípravka našeho okresu.
Při neustávajícím pátečním dešti, kdy na připravené dráze „stálo“ pět centimetrů vody, upadala velitelka
soutěže do mdlob. Ale po projednání s místním OÚ a po umoudření vedení fotbalového klubu se podařilo
soutěžní dráhy naměřit na tréninkovém hřišti. Za deštivého rána se sjelo 11 družstev nejmladších hasičů
připravených si užít soutěž. Při pohledu na snažení těch nejmenších „hasičat“ ani dospělým fanouškům déšť
nevadil. Povzbuzování se ozývalo jak při řádném plnění disciplíny a při menších nezdarech snad bylo ještě
intenzivnější. Myslím si, že citát jednoho z rozhodčích, který je čerstvě plnoletý a na soutěži startoval, mluví
za vše. Jeho statut, který se objevil po soutěži na jisté soc. sítí … „Jakože jsem cynik ☺, ale ty hasičský děcka
na přípravce jsou prostě úžasný. ☺ A když se mi chlapeček rozbrečí na startu ... no - jsou úžasný Plamínci ☺“
Naše děti si vedly velmi dobře! Po vyhodnocení celoroční činnosti naše Přípravka kolektivu MH při SDH
Čistá zaslouženě obsadila celkově druhé místo.
SDH na oslavu krásného umístění v ročníku, věnovalo dětem hromadu hranolek a zmrzlinový pohár, který pro
ně připravili v Restauraci u Šimků. Děkujeme!
Gratulujeme celé Přípravce a hlavně soutěžícím dětem – Terezka Pavlisová, Vládík Wurm, Lucka Šantorová a
Kačka Jopová, Lucinka Pavlisová, Vikinka Wurmová.
Chci touto cestou poděkovat manželům Wurmovým a panu Pavlisovi za dopravu a podporu dětí. Dovolím si
prozradit, že po vyhlášení výsledků, jednomu z rodičů vyhrkli slzy dojetím! Děkujeme.
Hned následující středu se kolektiv aktivně zapojil do celonárodní sbírky – Kytičkový den.
V odpoledních hodinách se děti v doprovodu Dáši a Věry rozešly po naší obci a nabízely za symbolickou částku
umělý kvítek Měsíčku lékařského a přiložily i informativní letáček. Poděkování patří jak dětem tak i Vám
občanům, kteří nejste lhostejní k problematice rakoviny a podpořili jste tuto sbírku i vyšší částkou než 20,- Kč.
Na účet sbírky Českého dne proti rakovině jsme letos společně přispěli částkou necelých 5.000 ,- Kč.
Děkujeme!
V pátek a třetí sobotu soutěžní družstvo starších absolvovalo malé soustředění s přespáním v Hasičárně.
Sešli jsme se v pátek v podvečer a na fotbalovém hřišti vyměřili dráhy pro štafetu 4 x 60m, štafetu 400m
CTIF, požární útok CTIF a Plamen. Po návratu ke zbrojnici se zapálil oheň, pekly se vuřty, hrály hry a děvčata
nám i zatančila. Při soumraku jsme si vytvořili takové malé letní kino. Prohlédly se propagační videa a
závěrem programu byl pohádkový příběh Za plotem. Před koncem filmu nás však zradila technika, z plochy na
nás zíral vykulený kocour a ze tmy se ozvalo … „seklo se to“ … Byl to signál jít do hajan. Děti se zavrtaly do
spacáků a uprosily Petra, aby jim ještě pustil jeden film. Většina při sledování akční komedie usnula a
vytrvalci usnuli až po závěrečných titulcích. Ráno nás přivítalo deštěm! Po snídani, kterou jsme složili z buchet
od maminek (tímto jim DĚKUJEME) a čerstvě upečených vaflí, následovala teoretická příprava, upřesnění
předávek štafet, postavení na startu, taktická příprava apod. Jelikož tři děvčata měla od 10 hod. taneční
výstup se ZŠ, bylo rozhodnuto, že zbylí „pánové“ uvaří oběd. Kupodivu se do přípravy gulášové polívky na
ohni vrhli celkem ochotně. Někdo zapaloval oheň, šlo se pro brambory, loupalo, krájelo a i nakoupit se šlo
dobrovolně. Společná práce měla chutný a vyvedený výsledek! Baštili všichni, někdo více jiný míň, ale
neodmítl nikdo. Po obědě si děti přece jen vyzkoušely štafety. Střílelo se, opakovaly se starty, hodnotily se
výkony, aby si děti zvykly na atmosféru skutečné soutěže. Většina z nich je v kategorii starších poprvé a
v této kategorii se už chyby neodpouští. Vítěz totiž postupuje na krajskou soutěž reprezentovat okres.
Čtvrtá sobota
Už od pátku jsme byli na hřišti v Chrášťanech, kde místní sbor připravil závěrečné kolo hry Plamen okresu
Rakovník. Sjelo se zde 6 družstev mladších a 13 starších.
Jde o dvoudenní soutěž s přespáním ve vlastních stanech. Soutěží se ve štafetě 4 x 60m, 400m CTIF,
požárním útoku CTIF a Plamen. Po ukončení soutěže se počítají body z obou kol ( podzimní kolo proběhlo
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v Senomatech) a hodnotí se celoroční činnost kolektivu (šest disciplín, účast v soutěžích, výlety, letní
soustředění, údržba výstroje a výzbroje, péče o životní prostředí…..) a vítěz v kategorii starších jede na
krajskou soutěž reprezentovat okres.
Na tuto akci jsme se moc těšili, ale nadšení v nás malinko dusila předpověď počasí a ta zima….. Naštěstí se
nám předpovídané deště vyhnuly a soutěž začala dle předpokladů. Při zahájení nás přišla pozdravit i starostka
obce, náměstek OSH Rakovník, starosta místních hasičů i s velitelem. V pátek nás čekala jen štafeta na 400m
s překážkami CTIF. V podvečer se pekly vuřty, hrály hry, dolaďovaly se detaily v taktice a připravoval se
materiál na druhý den. Venku sice byla zima (ve 23hod 6 °C) mi ale měli stan vyhřátý plynovými kamny
(pohody), takže jsme se zavrtávali do spacáků „v teple“. Ráno však bylo krušnější rozepnout stan a vylézat do
3 °C! Byl ale připraven horký čaj a tak jsme se zahřáli alespoň vnitřně. Po snídani jsme se šli proběhnout na
dráhu a připravit se na druhý den soutěže. V průběhu dopoledne na nás občas vykouklo i sluníčko. Začalo
opravdu pršet až těsně před naším druhým pokusem požárního útoku Plamen a to tak, že jsme byli všichni
mokří stejně. Ať Filip, který se máčí pravidelně v kádi s košem a nebo Lukáš, který se u rozdělovače namočí
jen když se nedaří na proudech. Ani jsme nemotali hadice. Vylít, přeložit, odtáhnout k vozíku u stanu a rychle
se převléci do suchého. Pak už jsme při pití horkého čaje čekali na závěrečný nástup a vyhlášení výsledků.
Naděje na slušné umístění jsme si nepřipouštěli, protože věkově do kategorie starších patří jen 4 z 9 a
konkurovat tak skoro patnáctiletým je hodně těžké. Při některých výkonech se projevila tréma, u některých
zase nedisciplinovanost a nesoustředěnost.
V soutěži jsme letos měli jen družstvo starších ve složení Marek Čihák, Filip Stárek, Filip Schuh, Lukáš
Barborka, Daniel Čihák, Nikola Marečková, Marie Krausová, Patrik Schuh a Anička Krausová.
Jaké bylo naše překvapení při vyhodnocení, když se vyhlašují výsledky od posledního místa a naše jméno
nebylo dlouho slyšet, až to přišlo :
„V ročníku okresního kola hry Plamen 2012 až 13 se na 4 místě umístilo družstvo starších SDH Čistá!“
Absolutním vítězem se stalo družstvo SDH Lužná a jede reprezentovat okres do Hořovic.

Citát z kroniky kolektivu
Ano, pro někoho je to jen nebo až, čtvrté místo, ale pro naše děti je to super výsledek. Jejich výkony
předstihly mnohem silnější družstva. Víme kde se udělali chyby a kde je potřeba zabrat. Máme co zlepšovat.
Ale stejně dětem GRATULUJEME!
Za jejich celoroční snažení a pěkný výsledek jsme po příjezdu na základnu objednali pizzu, snědl se dort a
rozdělily se drobné sladké ceny, které si děti přivezly.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Petru Vopatovi a Blance Čebišové za pomoc při přepravě dětí a materiálu
na a ze soutěže.
Za vedení kolektivu V. Schuh

Otázky a odpovědi
Služba Cestík funguje na Čistecku bezmála pět měsíců. Během této doby se ze strany vás, uživatelů, objevují
některé otázky, které bychom zde rádi zodpověděli.

Je pro používání Cestíka potřeba sjednat speciální připojištění sedaček nebo osob?
Není tomu tak. Škody na zdraví, způsobené vinou řidiče cizím osobám, hradí ze zákona jeho povinné ručení.
Dokonce nezávisle na tom, ve kterém autě poškození seděli.
Vezete-li spolucestujícího, který se s vámi spojil přes Cestík, situace je stejná.

Jako cestující se obávám o svou bezpečnost. Je v rámci sdílené dopravy nějak ošetřená?
Jistě. V rámci systému Cestík jsou uskutečněné jízdy zaznamenány. Totožnost řidičů a cestujících je v drtivé
většině případů zjistitelná již podle telefonního čísla. Ověření uživatelé jsou navíc v rámci Cestíka dohledatelní
i podle čísla bankovního účtu, v případě regionální trasy jiným spolehlivým způsobem.
Pokud chcete cestovat jako ověřená osoba, stačí kontaktovat provozovatele na čísle 776 436 093, a jezdit pak
už jen s uzavřenou komunitou ověřených řidičů.

Obávám se, že využíváním Cestíka ohrozím stávající autobusové a vlakové spoje
Věříme, že praxe ukáže opak. Ze studií o hromadné dopravě vyplývá, že čím méně je spojů, tím méně jsou
veřejností využívány. Když například hodinu po sobě jedou dva autobusy s deseti cestujícími, nelze
předpokládat, že zrušením jednoho z nich pojede v tom zbylém autobuse dvacet cestujících. S prodloužením
čekací doby pouze vzroste počet lidí, kteří nejsou ochotni na spoj čekat, a vezmou raději vlastní auto.
Autobusy pak jezdí poloprázdné dál.
Pokud bude dostatek Cestíkovských spojů, které doplní celkovou nabídku, brát auto už se nevyplatí. Jednu
cestu můžete jet autobusem a zpátky vás sveze Cestík.

Je mi nepříjemná představa, že někoho svým požadavkem na svezení obtěžuji nebo omezuji.
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Vaše prozvonění nejde k rukám žádného člověka, zpracovává ho pouze automat. Nedozví se o něm dokonce
ani žádný řidič, protože Cestík mu nedává zprávu o vašem prozvonění. Pouze řidičovo telefonní číslo
s nabídkou svezení pošle vám.
Skutečný kontakt uděláte až vy tím, že mu hned zavoláte (aby vám neujel) a domluvíte si přesné místo
nástupu, barvu auta a podobně.
Nemusíte mít obavy. Pokud řidič prozvoněním nabídl svezení, dává tím najevo svou ochotu někoho svézt.

Červnové pranostiky
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Často-li v červnu hřímá, kalné léto potom bývá.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Medardova kápě – čtyřicet dní kape.
V červnu-li víc sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Na svatého Jana otvírá se létu brána.
Na svatého Petra a Pavla den jasný a čistý. Rok úrodný bude jistý.

Červen
Léto, vítej! Červen je příjemný měsíc, přináší lidem spoustu radosti. Sluníčko už začíná pěkně svítit, louky a
lesy voní, vane lehký vánek. Červen je šestým měsícem roku a jeho jméno se vysvětluje různě. A tak si
vyberte, jestli pochází z červenání třešní, z červíků v ovoci či z krásné červené růže.

Svatý Medard
Konkrétně 8. června většina z nás s obavami vzhlíží k nebi, zda se neobjeví černošedé mračisko, které by
avizovalo, že je den svatého Medarda a jak praví nejznámější pranostika od tohoto dne (když nebe spustí)
"Medardova kápě čtyřicet dní kape".
V tuto dobu totiž vrcholí tzv. medardovská cirkulace, což znamená, že k nám proniká chladnější a vlhčí
oceánský vzduch a teplotní rozdíly mezi pevninou a oceánem se vyrovnávají. Nastává delší období, kdy za
sebou přichází pět tradičních dešťových vln, které naši předkové označovali jako:
deště vítské (15. 6.)
deště jánské (24. 6.)
deště prokopské (4. 7.)
deště magdalénské (22. 7.)
deště petrské (1. 8. – podle křesťanského svátku sv. Petra v okovech).
Mokrého Medarda a přívalů deště se obávali lidé z mnoha důvodů: bude se těžko kosit tráva a sušit seno,
plodiny postihne hniloba a poničí ji škůdci, kvalita bude špatná. Nebezpečné přívalové deště navíc způsobovaly
nečekané povodně.

Proč z kápě kape
Legenda vypráví, že malý chlapec Medard šel jednou mezi poli na procházku a tam jej stihla bouře s prudkým
lijákem, tzv. průtrž mračen. Avšak - kde se vzal - tu se vzal – jako blesk z nebe se snesl obrovský orel a
roztáhl nad chlapcem své perutě, aby nepromokl. Toto tradované vyprávění vedlo k tomu, že dodnes
zemědělci orodují u Medarda za suché počasí o senoseči, prosí ho o přímluvu, aby byla zajištěna plodnost na
poli, a vinaři jej vzývají, aby ochránil jejich vinice a dopřál jim bohatou úrodu vinné révy.
Svatý Medard bývá zobrazován s úsměvem na rtech a i proto je považován za patrona proti bolestem zubů.
Vedle toho je ještě patronem sedláků, pastýřů, vinařů, sládků a meteorologie. Lidé se k němu také modlili za
suché počasí při senoseči, za úrodu polí a vinic, také proti horečce a choromyslnosti.

Svatojánská noc
V průběhu roku byla v životě našich předků významná období, mezi něž patří i letní slunovrat, který nastává
21. června. Slunce tento den dosahuje svého vrcholu na obloze i ve své síle. Od tohoto dne pomalu slábne. A
právě z tohoto poznatku vyplývá původní pohanská oslava. Lidé se všemožně snažili slunci dodávat sílu a moc.
Ze všeho nejvíce byl rozšířen zvyk v tento den zapalovat ohně, protože se věřilo, že teplo a světlo ohně
pomohou doplnit sílu slunce. Po západu přišla noc, jež byla spojena s mnoha magickými obřady a která prý
skrývala mnoho tajemství. Naši předkové věřili, že v temné noci ožívají tajemné síly, které měly za úkol
střežit poklady země. Mezi ně patřili čerti, čarodějnice a také bludičky a divoženky.
Tajemné mocnosti se prý probouzejí, skály se rozestupují, země se otevírá a vydává své poklady. Objevit
poklad je však možné jen pomocí kvetoucího zlatého kapradí, které kvete o půlnoci a vydává jasnou záři. Kdo
najde takové kapradí, musí pod něj rozprostřít bílý šátek, do něhož zachytí padající čarovný květ. Ten pak
způsobí, že kdokoliv jej nosí při sobě, je neviditelný a rozumí řeči zvířat, rostlin a stromů. Pokud pak s pomocí
zlatého kapradí poklad objeví, smí si vzít jen tolik, kolik sám unese, jinak by jeho duše pro nenasytnost
propadla ďáblu. Kouzelný květ zlatého kapradí střeží temné síly a pro jeho získání je nutné překonat mnohé
nástrahy a vyhnout se všem lesním duchům. Ten kdo hledá, nesmí překročit bludný kořen, protože by už
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z lesa nevyšel. Musí také odolat bludičkám, které se skrývaly v močálech. Lákaly zbloudilce světýlky
v bezměsíčné noci tak dlouho, až nešťastníka zavedly do bažin, kde se utopil. V lesích, v rybnících a v potocích
přebývaly podle pověsti nadpřirozené bytosti. Vyprávělo se o nich v pohádkách a v strašidelných příbězích.
V pramenech a v studánkách i v potůčcích, řekách a v rybnících žijí vodní víly, nymfy a rusalky, které jsou
lidem často příznivé a mohou leckde pomoci.
Báby kořenářky také pomáhaly. Prodávaly všelijaké býlí a říkávaly „není na světě bylina, aby na něco
nebyla“ a dokázaly vyléčit mnohé nemoci. Věřilo se, že jsou to dobré čarodějky a že mají kouzelnou moc.
Bába bylinářka uměla prý z čarovných bylinek uvařit lektvary nejen proti nemocem, ale také proti uhranutí i
na získání ženicha. Koření i léčivé bylinky najdeme na lukách, stráních a v lesích i dnes. Některé dokážou
očarovat láskou, jiné chrání před nemocemi nebo před kouzly a zlými mocnostmi. Na sbírání se prý ale musel
použít nástroj ze zlata a dívka nesměla celou dobu promluvit ani se ohlédnout.
Devatero kvítí je směs devíti bylin (kopretinu, růži, smolničku, chrpu, rozchodníček, čičmudíček, mateřídoušku,
fialku a zvonek nebo podle jiného podání devětsil, komonici, májovník, mařinku, devaterník, routu, třezalku,
tužebník a hvozdík), které se musely sbírat na devíti lukách a mezích o půlnoci na sv. Jana, tedy z 23. na 24.
června, kdy jsou podle tradice nejmocnější. Dívky z devatero kvítí pletly věnečky, které si o svatojánské noci
dávaly pod polštář, aby uviděly ve snu svého ženicha nebo ho ráno mohly hodit do vody a na hladině se jim
měla zjevit tvář vyvoleného.

Červnový nápad pro děti

Lodička z kůry

Pomůcky: ostrý nůž, kůra (nejlépe borová a březová), větvička, papír nebo list ze stromu

Postup:
Spodní stranu nožem zaoblete do tvaru lodního trupu, na jednom konci zašpičaťte příď, na druhém seřízněte
záď. Uprostřed mezi vydlabanou přední a zadní palubou uděláme nožíkem malou jamku, do které navrtáme
kousek rovné větvičky, která bude představovat stěžen. na ni pak připevníme kousek březové kůry, seříznuté
do tvaru plachty. Náhradou „březové plachty“ může být papír nebo list ze stromu.

Červnový recept našich (pra) babiček

Pagáčky

Suroviny:

300g hladké mouky, špetka soli, 200g umletých škvarků, 10g droždí, 2 žloutky, 2 – 4 lžíce
mléka
Na vál prosijeme mouku, přidáme sůl a mleté nebo jemně nasekané škvarky. Mírně promícháme. Uprostřed
vytvoříme malý důlek, do kterého přidáme droždí, žloutky a mléko. Zpracujeme těsto, které rozválíme na
placku silnou asi 1cm. Z ní pak vykrajujeme kolečka, která necháme na plechu dobře vykynout. Pak je
pomažeme vejcem a pečeme v předehřáté troubě. Vhodné jsou zejména k čaji.
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. 30
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 23. května 2013.

ZO

souhlasí:

645/13
646/13
647/13
648/13

-

649/13 650/13 -

651/13 652/13 653/13 654/13 655/13 656/13 -

a schvaluje navržený programe jednání, doplněný o žádost p. R.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/13.
s vypovězením smlouvy o dílo č. 08/057 ze dne 30. 5. 2008 s firmou Provod IS s.r.o.
a schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek na akci „Sanace hřbitovní zdi a stavební úpravy
chodníku ke hřbitovu“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou Drops Group a.s.
Jesenice.
a schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu hejtmana Stč. kraje ve výši 50.000,-- Kč na
opravu hasičské stříkačky.
předběžně s prodejem pozemku parc.č. 683 v k.ú. Čistá u Rakovníka za minimální
částku 100,-- Kč/m2, případně s jeho pronájmem za částku 5,-- Kč/m2 stanovenou
cenovým věstníkem ministerstva.
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 částku 50,- Kč/m2 p. Z.
předběžně s pronájmem části pozemku parc.č. 519/1 v k.ú. Čistá za částku 5,-- Kč/m2
stanovenou cenovým věstníkem ministerstva.
s navrženým programem a předběžným finančním rozpočtem Anenské pouti v r. 2013.
s navýšením pracovníků od Úřadu práce Rakovník o jedno pracovní místo.
se zřízením zástavního práva na b.j. č. 126/1 v domě čp. 126 v obci Čisté do převodu
b. j. č. 126/1 na manž. M.
s finančním příspěvkem ve výši 2.000,-- Kč Občanskému sdružení Babybox pro
odložené děti - STATIM.
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657/13 - a schvaluje navržený splátkový kalendář s p. P. na částku 17.500,-- Kč rozdělenou do
7 splátek za dlužné nájemné v bytě č. 166/1 v domě čp. 166 v Čisté.
658/13 - a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy manž. J. k bytu č. 166/2 v domě čp. 166
v Čisté a manž. P. k bytu č. 129/2 v domě čp. 129 v Čisté na dobu 6-ti měsíců, tj. do
30. 11. 2013.
659/13 - s navrženou částkou na ošatné pro matrikářku a oddávající v roční výši 5.000,-- Kč.
ZO

bere

na

vědomí:

660/13 - nabídku snížené kupní ceny za pozemek parc.č. 828 v k.ú. Čistá u Rakovníka p. M.
661/13 - žádost o koupi bytu č. 126/2 v domě čp. 126 v Čisté za nabídkovou cenu 850.000,-- Kč
sl. K. a p. N.
662/13 - informaci o návrhu Statutu měsíčníku Čistecký zpravodaj.
663/13 - zprávu o vyhlášení výběrového řízení na „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a
MŠ v obci Čistá“.
664/13 - Protokol o kontrolním zjištění ve věci prošetření podnětu na ohrožení podzemních vod
neodbornou likvidací skládky na pozemku v obci Lhota.
665/13 - oznámení MAS Rakovnicko o provedení šetření na místě k žádosti o dotaci na opravu
sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi.
666/13 - odpověď HZS Stř. kraje na žádost o bezúplatný převod cisternové stříkačky.
667/13 - informaci o návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice roku.
668/13 - skončení nájemní smlouvy na dobu určitou k bytu č. 166/1 v domě čp. 166 v Čisté ke
dni 31. 5. 2013 a tím ukončení nájemního vztahu s p. P.
ZO

ukládá :

669/13 - jednat s firmou Provod IS s.r.o. o vypovězení smlouvy o dílo č. 08/057 ze dne 30. 5.
2008.
zodpovídá : pí. starostka
termín : do 20. června 2013
670/13 - jednat se sl. J. o vyklizení bytu č. 166/1 v domě čp. 166 v Čisté a byt před dalším
nabídnutím k pronájmu opravit.
zodpovídá : pí. starostka, pí. Kolská
termín : do příštího zasedání ZO
ZO

zamítá:

671/13 - návrh p. M. na zpětný odkup pozemku parc.č. 828 v k.ú. Čistá u Rakovníka za částku
100.000,- Kč.

Zápis ze schůze výboru ČSZP ze dne 2. 5. 2013
1)

Organizační záležitosti :
Projednán přesný program zájezdu dne 20. 7. 2013 do oblasti Chebska a je zveřejněn na nástěnce.
Při zájezdu se navštíví Františkovy Lázně, přírodní reservace SOOS, motýlí dům Žirovnice, město
Cheb a zámek a zámecký park Kynžvart.
Cena jízdného členové 200,-- Kč, nečlen 250,-- Kč, děti do 15 let 150,-- Kč.
Odjezd z Čisté 7,00 hod.

2)

Další akce :
2. 6. Kněževes Dechparáda, cena jízdného člen 60,-- Kč, nečlen 90,-- Kč. Odjezd z Čisté 13,-- hod.
17. 8. Plzeň ZOO a botanická zahrada a divadlo strašidýlek, cena jízdného nečlen 120,-- Kč, člen
100,-- Kč a děti 50,-- Kč.
21. 9. LITOMĚŘICE výstava Zahrada Čech. Podrobnosti budou upřesňovány. Cena jízdného člen
170,-- Kč a nečlen 220,-- Kč.

3)

Úklid místnosti na schůzi bude dne 24. 5. 2013. Občerstvení zajištěno. Pozvánky budou doručeny
členům. Všechny zprávy budou vypracovány.

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

