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AKTUÁLNĚ

Život v naší škole o prázdninách
POPLATEK ZA ODPADY
Znovu připomínáme doplatek
odpadů za druhé pololetí 2014.
Splatnost byla do 30. června
2014. Pokud nebude doplatek
uhrazen do 30. 9. 2014 bude
dlužná částka 1x navýšena.

PODĚKOVÁNÍ
JSDH Čistá děkuje panu Jiřímu
Průchovi a Josefu Gaierovi
z firmy KOVORAKO s.r.o za
rychlé, kvalitní a bezplatné
zhotovení
konstrukce
pro
uložení čerpadel do výjezdového
vozidla.
Za výjezdovou jednotku děkuje
velitel JSDH Obce
Tomáš Vopata

OBEC INFORMUJE
VOLBY 2014
Volby do zastupitelstev obcí a
do Senátu Parlamentu České
republiky
(obmění
se
1/3
senátorů) se budou konat
v pátek a v sobotu 10. a 11.
října 2014.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 25. září 2014 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

Žáci ukončili školní rok 2013/2014 dne 25. června. S dětmi
mateřské školy jsme se rozloučili 11. července. Škola byla
definitivně bez dětí a my jsme mohli realizovat velké plány po
dobu šesti týdnů. Téměř vše se podařilo uskutečnit.
Co jsme dokázali a pro děti se podařilo nachystat ?
1. Nově jsou vymalované všechny chodby, přízemí, 1. patro, 2.
patro.
2 .Nově je natřené zábradlí na schodišti a osazené novými madly.
3. Na všech chodbách došlo k demontáži starých svítidel. Byly
nahrazeny novými.
4. Z kabinetu zeměpisu a učebny výtvarné výchovy byly
postavenou příčkou utvořeny dvě samostatné učebny, učebna pro
II. oddělení školní družiny a učebna výtvarné výchovy. Získali
jsme tak samostatné oddělení, kde se děti budou věnovat jen
zájmovému vzdělávání.
5. Starý školní nábytek, skříně, knihovničky, katedry byly natřeny
pastelovými barvami, což oživilo vzhled učeben.
6. Prvňáčkové, druháci a třeťáci budou usedat do nových školních
lavic. Zakoupili jsme 30 kusů nastavitelných lavic a 60 nových
židliček.
7. Byly zakoupeny nové židle do školní jídelny.
8. Byly vyčištěny všechny koberce ve třídách a v mateřské škole.
9. Byly demontovány staré herní prvky na školním hřišti a
nahrazeny novými.
Čeká nás ještě v měsíci září rekonstrukce podlahy a obložení
stěn v tělocvičně.
Všechny změny a úpravy by nebylo možné uskutečnit bez
pochopení a finanční podpory obecního úřadu a bez pracovitých
lidí. Velké poděkování patří panu Pavlu Peškovi, Honzíku Čechovi,
Romanu Petržílkovi, Martinu Lepkovi, Toníku Rusňákovi, Jiřímu
Kubátovi a všem provozním zaměstnancům, kteří pomohli
s drobnými opravami, s údržbou a hlavně s generálním úklidem
celé budovy.
Zvenku má škola krásný kabát díky fasádě, výměně oken,
zateplení a současně je krásná, čistá a září i zevnitř. Máme radost
z nového prostředí. Stojí za to vše vidět na vlastní oči. Přijďte se
podívat. Vyhlašujeme Den otevřených dveří.
Mgr. Božena Vopatová a pedagogický sbor
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PODĚKOVÁNÍ

JUBILANTI

Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovodili pana Karla Dubského
na jeho poslední cestě a svou účastí se snažili zmírnit naši bolest.
Rovněž děkujeme za květinové dary a slova útěchy.
Manželka Hana, děti s rodinami a ostatní pozůstalí

70 let
Pěchouček Jaroslav, Čistá
75 let
Kokyová Pavlína, Čistá
81 let
Maršálková Růžena, Kůzová
Pelcová Františka, Čistá
85 let
Bičík Lubomír, Čistá

Obec Čistá
zve všechny děti, rodiče i ostatní občany
na slavnostní otevření nově vybudovaného dětského hřiště
v areálu hřiště TJ Čistá

v pátek 12. září 2014 v 16:00 hodin
Pro děti je připraven zábavní program
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V sobotu 20. 9. 2014 od 15.00 na hřišti TJ Čistá
MO ČSSD Čistá
pořádá

Soutěžní a hudební
odpoledne pro rodiče s dětmi
program:
zábavná, pohádková a filmová hudba, hry a soutěže o hodnotné i sladké ceny,
v 16:00 vystoupení šermířské skupiny,
opékání špekáčků
( káva, limo, zákusek, špekáček – zdarma )
od 18:00

Sousedské posezení při hudbě pod otevřeným nebem
Hraje: M. Březina
( pivo, guláš – zdarma )

Vstup po celý den volný
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SDH Čistá
ve spolupráci s obcí Čistá
pořádá

netradiční hasičskou soutěž veteránů
o pohár starosty SDH Čistá
Kdy: v sobotu 13. 9. 2013 od 14,00 hod.
Kde: sportovní areál TJ Čistá
Kdo soutěží: členové SH ČMS, družstva jiných občanských sdružení
působících v požární ochraně a družstva požárních jednotek
družstva mužů ve složení 5 + 1
družstva žen ve složení 6 + 1
družstva smíšená ve složení 4 ženy + 2 muži
Podmínka k účasti = věkový průměr soutěžících nesmí být nižší 35 let.
Časový plán soutěže: 12,30 – 13,30 příjezd soutěžních družstev a presence
13,30 slavnostní nástup
13,45 porada vedoucích
14,00 zahájení soutěže ( štafety )
15,00 požární útoky
16,00 vyhodnocení soutěže
16,30 ukončení soutěže
Po ukončení soutěže hudební odpoledne pro veřejnost
Hraje : DYNAMIT
Vstupné dobrovolné!
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Zářijové pranostiky
Jiljí jasný – podzim krásný. (1. 9.)
Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení. (12. 9.)
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne. (15. 9.)
Od Ludmily světice obouvej již střevíce. (16. 9.)
Po svatém Matouši – vlaštovka nás opouští. (21. 9.)
Po svatém Matouši – čepice na uši.
Svatý Václav zavírá zem. (28. 9.)
Na svatého Václava babí léto nastává.
Přijde Václav – kamna připrav.
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. (30. 9.)

Povinná školní docházka je již 240 let aneb historie školství
Nejstarší škola v Čechách byla v Budči, kde byl vyučován svatý Václav. Při klášterech byly zřizovány
takzvané latinské farní školy, jejichž úkolem bylo vzdělávat budoucí kněžstvo. Proto byla hlavní výukou
latina a humanistické obory. V ženských klášterech byly vychovávány jeptišky. Ale pro největší počet
obyvatelstva byla školou jen rodinná výchova, jinak nic. Pomalu se ale počínala cenit znalost čtení a
psaní, a když do Čech přišel v 18. století protestantismus, vznikaly v obcích, které byly sídlem farnosti,
vznikat školy.
Stav škol byl v té době velice neutěšený. Učitelé byli většinou málo schopní a jejich stav bylo možno
přirovnat k chudým lidem. Jejich příjmy totiž nebyly vyšší než příjmy tuláků a žebráků. Plat dostával
učitel nepravidelně a bez jakéhokoliv pořádku. Hrnek zrní, malé dárky jako např. bochník chleba či pár
vajec, malý příjem měl pak z kostelnické činnosti nebo z hraní na muzice při zábavách. Škola byla bídná
chatrč, ve které v lepší části bydlel ještě obecní sluha. Nebylo nic neobvyklého, když pro školu byla
uvolněna polovina stájí a v té druhé polovině byli ustájeni koně.
Mnohé školy měly školu vandrovní. Ta se stěhovala od dvoru ke dvoru, a s ní i učitel, který vandroval se
školou a ve dvoře, kde právě učil, hledal i nocleh a stravu. Vedle školy a vyučování se musel nějak živit,
aby vůbec přežil. Proto pracoval i jako obecní písař, noční hlídač či biřic.
Na školách se učilo hlavně přes zimu. Od jara do podzimu se totiž muselo pracovat na polích a tak děti
chodily do školy, jen jak se rodičům zachtělo. Když potřebovali pomoci v hospodářství, do školy je
nepustili. Když přeci jen byly děti ve škole, nechal je učitel odříkávat věci, které se učily zpaměti a
kterým vůbec nerozuměly. Úcta obce, rodičů i dětí před učitelem – to bylo něco neznámého. Učitelé v té
době nutili děti zpaměti počítat, psát, ale bez jakékoliv metody. Nebylo tedy divu, že mnozí sedláci
považovali chození dětí do školy za ztrátu času.
Ve větších obcích se učilo i v létě, docházka dětí však byla mizivá.
Až reforma školství, vyhlášená císařovnou Marií Terezií vydáním Všeobecného školního řádu dne 6.
prosince 1774, zůstává do dnešních dnů nejvýraznější a nejzásadnější reformou našeho školství. V celé
rakouské monarchii se výrazně změnil způsob školství. Byl vybudován systém veřejných škol, které
měly poskytovat vzdělání veškerému obyvatelstvu.
Základem reformy bylo vybudování škol ve všech farních obcích. V menších městech a ve všech
vesnicích s farou měly být zřizovány jedno nebo dvoutřídní školy triviální – výuka čtení, psaní a počtů,
které byly ještě doplněny náboženstvím a na venkově základy hospodaření.
Školská reforma byla spojena i s řadou podpůrných kroků. V roce 1775 byl v Praze zřízen c.k. sklad
školních knih, vznikly kurzy pro učitele škol, tzv. präparandy. Tím měl skončit stav, kdy mezi učiteli
převládali vysloužilí vojáci (kvalifikací byla pádná ruka a silný hlas), náhodně vybraní místní občané
(většinou na základě konkursu před očima celé obce) nebo zběhlí studenti, kteří si více než školy hleděli
místních slečen a tanečních zábav).
Celý název historického císařského výnosu ze 6. prosince 1774 zněl Všeobecný školní řád pro německé
normální, hlavní a triviální školy ve všech c.k. dědičných zemích. Jakákoliv zmínka o jiných než
německých školách či o vyučování v jiném, než německém jazyce, v něm chyběla. Skutečností však
bylo, že v Čechách a na Moravě probíhala ve většině vesnických škol výuka v češtině a tak byla vedena i
příprava učitelů v kurzech.
A na závěr povídání o školním řádu. Ten je obecně vnímán i jako předpis, který v našich zemích zavedl
povinnou školní docházku a poskytoval vzdělání nejen chlapcům, ale i dívkám. Ty ale prakticky až do
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roku 1780 do škol nedocházely. Teprve v tomto roce byly zřízeny v některých městech i dívčí třídy. Ty
se postupně rozšiřovaly a časem se stávalo běžné i společné vyučování chlapců a dívek.
O tom, jak byl Všeobecný školní řád dobře připraven, svědčí i to, že nový byl vydán téměř po 100
letech, v roce 1869.

Výběr učitelů kdysi
V jedné vsi se po smrti dosavadního učitele hlásilo pět uchazečů, a tak s nimi byla před očima a ušima
celé obce v kostele provedena zkouška a pak byli ještě na faře přezkoušeni. Zápis uvádím tak, jak je
zapsán v kronikách.
1. Martin Oves, švec, 30 let stár, zpíval v kostele tři písně. Měl by se ale učiti ještě mnohé melodie,
také hlas jeho mohl by být lepší. Četl z knihy obstojně a slabikoval jakž takž. Tři rukopisy četl
prostředně. Zodpovídal tři otázky z rozumu dosti dobře. Recitoval z katechismu o svátosti oltářní bez
chyby. Napsal tři řádky diktando – 4 chyby. Počtů jest úplně neznalý.
2. Jakub Moučka, tkadlec, má padesátku za zády. Zpíval tři písně, ale melodie přecházela do mnoha
jiných písní, hlas by měl být silnější, vícekrát vykvikl, což by nemusilo býti. Četl Jana 19, 1-7 s deseti
chybami, slabikoval Jana 18, 23-26, bez chyby. Tři rukopisy četl slabě a zajíkal se. Z rozumu tři otázky
zodpovídal dobře. Z katechismu recitoval bez chyby. Diktanda napsal tři řádky a 5 chyb. Počty také
neznal.
3. Václav Senohrab, krejčí, stařec šedesátiletý, měl raději zůstati doma. Zpíval 2 písně, hlas má jako
bečící tele, také stále upadal do melodií jiných písní. Četl z Josua – hrozně, slabikoval s velikým
namáháním, velké T bylo mu kamenem úrazu. Z rozumu 3 otázky, zůstal na holičkách. Maje čísti 3
rukopisy, přiznal, že neumí. Z diktando napsal obtížně 3 slova, byla k nepřečtení. Počítati neuměl zhola
nic. Počítal si na prstech jako malé dítě. Bylo mu řečeno, že jednal zpozdile, když se přihlásil k próbě,
což sám – slze a vzlykaje – uznal.
4. Jan Sejkova, kotlář, padesátník, zpíval tři písně dobře. Četl a slabikoval Genesis 10, 13-18 dobře.
Při katechismu zpozorováno, že se v některých částech neprocvičil. Diktando napsal tři řádky – ušlo to,
pokud se týče písmen, ale udělal 10 chyb. Z počtů znal jen sčítání.
5. Jan Vojtů, poddůstojník, ztratil v bitvě nohu, 45 let stár. Zpíval 3 písně dobře, má silný hlas, ale
melodie chyběla. Tři rukopisy četl hbitě. Četl a slabikoval z Genesis obstojně. Katechismus uměl dobře.
Čtyři otázky z rozumu – tak tak. Diktando 3 řádky, ale 8 chyb. Z počtů znal sčítání a trošku násobení.
Tak to byli uchazeči o místo učitele tak, jak to zaznamenal protokol o volbě učitele v jedné vsi u
Mariánských Lázní v 18. století. A hádejte, kdo vyhrál. No přeci Jan Moučka – přímluvčích mnoho měl.
Tak místo učitele dostal.
Ovšem Jan Moučka se dlouho neradoval. Poslechněte si, co si po jednom roce vyučování zapsal do
svého deníku:
„Nelze ani vypsati bídného stavu naší školy. Žáci se vztekají, zuří při vyučování jako blázni, tlukou se
v mé přítomnosti a posmívají se mi, převrhnou stůl i lavice, ječí, až je to slyšet na ulici. Bouchají do
dveří a stolu, smějí se při motlitbě, honí se po třídě. Do školy přicházejí loudavě, a kdy se jim zlíbí.
Chci-li je potrestati, vzepřou se mi, vlezou pod lavice, vytrhnou mi rákosku a napřahují na mne. Jsem
tak upachtěn a zemdlen, že nepřeji si nic jiného, než aby mne Bůh z tohoto trápení vytrhnouti ráčil“.
Neměl to jistě lehké, ale tresty, které učitelé v té době používali, nebyly rovněž pro žactvo příjemné.
Tím nejčastějším bylo použití rákosky na zadek, do zad a po rukou. Za trest se také klečelo na holé
zemi nebo na dřevě, na pytlíku s kamínky, na hrachu. Žák také stál na jedné noze a na napřažených
rukou držel knihu. Zvláštním trestem pro ty, kteří rušili, bylo použití kolíčku (roubíku). Ten učitel strkal
žákům do úst a mnohdy stála u zdi celá řada kolíčkářů.
C.k. úřady zavedly v roce 1753 povinnou nedělní školu po odpolední mši pro odrostlou mládež od 12 do
20 let. Nedělní škola trvala až do roku 1870, tedy 117 let. Pro učitele i žáky byla velice nepříjemnou
zátěží, i když trvala jen jednu hodinu. Říkalo se jí opakovací hodina. Ve městech byl výuky účasten
mnohdy i obecní strážník, neboť pro nezbedné výrostky byla tato hodina očistou. Všichni si oddechli,
když byla zrušena.
převzato www.brdy.org
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Houfování vlaštovek

Zářijový nápad pro děti
Pomůcky: 2 čtvrtky, vodové barvy, černý fix, nůžky, lepidlo

Postup: Na jeden papír namalujeme vodovými barvami pozadí a po zaschnutí černým
fixem domalujeme dráty, kde budou vlaštovky sedět. Na druhém papíře podle šablonky,
nebo vlastní rukou, namalujeme obrysy vlaštovek, a vymalujeme. Ty pak vystříháme a lepidlem
přilepíme na dráty.

Zářijový recept našich (pra) babiček

Medové pacle

Suroviny: 300g hladké mouky, 200g cukru, 2 celá vejce, 2 lžíce medu, 1 lžička
skořice, 2 utlučené
hřebíčky, sekané oříšky, kandovaná pomerančová kůra, 1 lžička jedlé sody
Postup: Všechny přísady smícháme a zpracujeme dohromady. Ze vzniklého těsta
uděláme válečky, ty nakrájíme na větší kousky a z nich uděláme kuličky. Do každé kuličky zapíchneme
kolečko lískového oříšku. Kuličky naklademe na vymazaný a moukou vysypaný plech. Klademe je ve
větší vzdálenosti od sebe, aby se nám při pečení nespojily. Pečeme je v troubě rozpálené na 150-180°C.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce

U S N E S E N Í k zápisu č. 45
ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 28. srpna 2014.

ZO

souhlasí:

897/14 - s navrženým a doplněným programem jednání.
898/14 - s rozpočtovým opatřením č. 5/14.
899/14 - po projednání s podáním žádosti o vyjmutí projektu ze zásobníku projektů v roce 2014
ze SFŽP, se zpracováním zadávací dokumentace a s vypsáním výběrového řízení na
dodavatele projektu „Pořízení stroje na snížení prašnosti v obci Čistá“.
900/14 - předběžně souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 438/4, 438/2, 435, 438/3, 436/6 a
434/25 v k.ú. Nová Ves u Rakovníka za minimální částku 30,- Kč/m2.
ZO

bere

na

vědomí:

901/14 - žádost o prodej pozemku parc.č. 923/1 v k.ú. Kůzová u Rakovníka.
902/14 - informace obecního úřadu.
ZO

ukládá:

903/14 - provést místní šetření na pozemku parc.č. 923/1 v k.ú. Kůzová u Rakovníka.
zodpovídá : výbor pro životní prostředí
termín : do konce září 2014

TIP NA VÝLET :
Přemýšlíte, jak strávit pěkný podzimní den s dětmi ?
Navštivte soukromé Muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou. Pravda, není
to „za rohem“, cesta trvá téměř dvě hodiny, ale výsledek stojí za to.
Muzeum se nachází přímo na zámku a je to největší expozice hraček
v republice. Uvidíte historické pokojíčky, šicí strojky, vláčky, autíčka, točící
se ruské kolo. Novodobé, plastové hračky tady nehledejte. Pokud se Vám
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povede, tak se v muzeu můžete potkat s majitelem a sběratelem hraček p. Fialou a budete mít
prohlídku přímo s odborným výkladem. A věřte, že to je úžasný zážitek.
Otevřeno je v září – říjnu denně mimo pondělí 9:00-12:00 a 13:00-16:30.
Vstupné dospělí 100,- Kč a děti do 6-ti let 40,- Kč.

Zápis ze schůze výboru ČSZP konané dne 7. 8. 2014

1)

Noví členové :
Flogerová Zdenka, Velká Chmelištná
Chalupecká Jiřina, Slabce
Pavlis Jiří, Kožlany
Jubilantka : Kočková Marie, Čistá - gratulaci a dárek předá Vopatová E.

2)

Zájezd do Domažlic na „Chodské slavnosti“ byl zrušen pro malý počet přihlášených zájemců.
Připravuje se zájezd do LITOMĚŘIC na výstavu „Zahrada Čech“ na den 20. září 2014 odjezd z Čisté
v 7:00 hodin. Cena za dopravu nečlenové 260,-- Kč, členové 240,-- Kč. Při přihlášení je nutno
složit zálohu 100,-- Kč.

3)

Zisk z prodeje upomínkových předmětů z korálků prodaných na pouti byl předán do pokladny
sdružení.
Na začátek prosince se připravuje zájezd do bazénu ve Slaném.
Přihlášení na lázeňské pobyty musí zaplatit zálohu 2.000,-- Kč do konce srpna a doplatek do
celkové ceny do 15. 10. 2014.

4)

Příští schůze výboru se bude konat dne 4. září 2014.

NABÍDKA :
Základní škola Čistá nabízí k odprodeji vyřazené školní žákovské židličky 1 kus za 50,- Kč a vyřazené
žákovské lavice 1 kus za 100,- Kč.
B. Vopatová, ředitelka školy

PLACENÁ INZERCE :
Prodej

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří : 15-20 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční:
V pondělí 15. září a 13. října 2014
Čistá - hostinec U Šimků - 14.45 hod.
Při prodeji slepiček- výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod
tel. 601576270,606550204,728605840
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