MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČISTECKA

2

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
BŘEZEN

AKTUÁLNĚ

Vynášení Mořeny
Projekce
dokumentárních
filmů – festival Jeden svět
Malý velikonoční jarmark
Dětský karneval
ZNÁMKY NA POPELNICE
Upozorňujeme
občany,
že
samolepící známky na označení
četnosti
svozu
odpadu
na
nádobách špatně drží. Bylo by
dobré
je
ještě
přelepit
průsvitnou lepicí páskou, aby se
Vám známky neztrácely.
SBĚRNÝ DVŮR
V době uzavření sběrného dvora
v obci, mohou občané zdarma
uložit odpad v provozovně firmy
Becker
Bohemia
s.r.o.,
v
Kralovicích. Je nutné prokázat
se občanským průkazem a
nahlásit, že jste z obce Čistá. e

KULTURA
jste z Čistá.
KONCERT
Dne 6. 3. od 18:00 hodin se
koná v obřadní síni obecního
úřadu koncert Luboše Marka,
hráče na akordeon. Vstupné
60,- Kč.
DIVADLO
Posledních 9 volných vstupenek je
do divadla Radka Brzobohatého
na představení „Vyhazovači“.
Zájezd se koná v pátek 20. 3..
Vstupné a doprava 370,- Kč.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
26. března 2015 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.

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

2015

CENA 6,- Kč

 Vynášení Mořeny
Zveme všechny děti i dospělé na tradiční rozloučení se
zimou a přivítání jara. V neděli 22. března v 15 hodin vyrazí
od školy průvod s Mořenou Komenského ulicí k Čisteckému
potoku. Odsud Zimu pošle pryč ze vsi a přinese nazdobené
Lítečko ke škole.
S sebou vezměte zpěvníčky z let minulých, máte-li, a
barevnou látkovou pentličku.
Na všechny se za Čistecké jablko těší
Lucka Richtrová a Věnka Čechová

 Projekce dokumentárních filmů
Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projekce dvou
dokumentů z festivalu „Jeden svět“ pod záštitou Člověka
v tísni. Projekce je díky volným autorským právům zcela
zdarma a není z Vaší strany ničím podmíněna. Projekce
v hostinci probíhá za běžného provozu bez omezení.
K samotné projekci obdržíte zdarma drobné tištěné materiály
k prostudování.
Projekce: Putinovy hry, 20.3. od 20:00h hostinec U Šimků,
22.3. od 19:00h fara Čistá, #chicagoGirl, 27.3. od 20:00h
hostinec U Šimků, 29.3. od 19:00h fara Čistá
Jan Šimek, hostinec U Šimků
Daniel Váhala, fara Čistá

 Malý velikonoční jarmark
Obec Čistá a ZŠ a MŠ Čistá ve spolupráci se šikulkami
z Čisté a okolí Vás již potřetí srdečně zvou na Malý
velikonoční jarmark v sobotu 21. 3. 2015 od 13h – 17h
Velikonoční dekorace, košíčky, ošatky, pomlázky, květiny,
kraslice, pletení pomlázky a tvořivá dílnička
Dětská soutěž o nejnápaditější kraslici. Všichni jste srdečně
zváni. Místo konání: parkoviště u OÚ Čistá.

 Dětský karneval
Po roce se blíží oblíbená zábava pro děti a pro
pořadatele nastává čas příprav: nakoupit, roztřídit, sepsat,
pozvat, připravit, nastříhat, požádat a další činnosti. To
všechno předchází dětskému karnevalu. Letos se bude konat
v sobotu 28. března od 14:30 hodin v Kulturním domě
v Čisté. Na programu bude rej masek, hry a soutěže, dětská
tombola a prodej sladkostí.
Prosíme tímto ochotné ženy i muže o upečení sladkostí či
přípravu slaného občerstvení. Výtěžek z prodeje sladkostí a
cen bude použit jednak na nákup cen a také na přípravu
dětského dne.
Těšíme se na všechny děti.
Za spolek žen K. Coufalová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 let
Kořínková Hana, Křekovice
65 let
Mutinská Marie, Zdeslav
70 let
Wittmannová Marie, Čistá
86 let
Vopat Václav, Čistá
90 let
Blacký Miroslav, Čistá

Zprávy z MŠ a ZŠ Čistá
Ahoj, dobrý den,
naše škola se účastní velké soutěže o pingpongový stůl.
S dětmi z druhého stupně jsme natočili video, ve kterém měly
děti za úkol předvést, jak umí hrát ping pong, aniž by
potřebovaly pálky a herní stůl. Natáčelo se tedy v dílně
s překližkami, hoblíky, lopatkami, svěráky…, v kuchyni
s vařečkami, pánvičkami… a v tělocvičně s třídnicí, hasicím
přístrojem, koštětem… Však uvidíte .
Video nyní musíme umístit na www.vsichnizastul.cz a od
24. 2. - 9. 3. bude pro nejlepší videa hlasovat široká
veřejnost. Z tohoto hlasování vzejdou výherci soutěže o 56
stolů značky JOOLA. Vyhlášení proběhne 16. března 2015.
Autory 14 nejlepších videí organizátor odmění návštěvou se
sportovním programem, během kterého se školáci budou
moci setkat s reprezentanty ve stolním tenisu a olympioniky.
Tímto Vás prosíme o Vaše hlasy, které by nám mohly pomoci
pingpongový stůl získat.
K. Lauberová + žáci 2. stupně ZŠ

 Poděkování
Velké poděkování patří JUDr. Haně Šajnerové a společnosti AGRO – Javorna Čistá za nemalé
peněžité sponzorské dary, které dostaly naše děti a žáci Základní školy a Mateřské školy Čistá.
Příspěvky budou použity na náklady spojené s realizací adaptačního kurzu v září 2015, na
výchovně - vzdělávací exkurze a pořady pro děti a žáky.
Velice si vážíme Vašeho skutku a mnohokrát děkujeme
děti, žáci, pedagogové
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

 Lyžařský výcvik se povedl
Lyžařský výcvik se základní školou se letos uskutečnil od 14..- 21. 2. 2015 v Hraběticích
v Jizerských horách. Děti lyžovaly v lyžařském areálu Severák, kde bylo k dispozici devět
lyžařských vleků a krásně upravené sjezdovky. Ve spojení se slunečným počasím neměla
lyžovačka chybu. Během celého týdne jsme poctivě lyžovali na sjezdovkách, ale také na
běžkách. Krásným zážitkem byl dvacetikilometrový výlet na běžkách, kde začátek naší trasy
započal v Bedřichově na startu Jizerské padesátky. Během celodenního výletu jsme projeli
krásnou zimní přírodou a vystoupali až do výšky 1 000 m, za což jsme byli odměněni kouzelným
pohledem na okolní krajinu. Abychom na horách měli také jiné vyžití, navštívili jsme místní malou
ZOO, kde mimo očekávaných zvířat jako je ovce, koza, kůň, prase, králík, slepice měly děti
možnost vidět i velblouda, klokana, pumu, mývala a lišku. Zajeli jsme si do Jablonce nad Nisou
do bazénu, na pizzu a do cukrárny. Navštívil nás člen horské služby se psem, který nám vyprávěl
o své záchranářské práci a předvedl poslušnost psa. Samozřejmě nesměla chybět noční hra,
diskotéka, společenské hry, hra na kytaru a zpěv, vyhlášení výsledků z lyžařského závodu,
předání diplomů a medailí. Týden na horách utekl jako voda a my s radostí můžeme říci, že jsme
dovezli všechny děti v pořádku domů a snad i s krásnými vzpomínkami na jeden bezva únorový
týden.
K.Lauberová, B.Vopatová, P.Mareček
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 Zájmová činnost dětí
Pěvecký kroužek
Děvčata z pěveckého kroužku mají napilno. Některá se připravují na svá sólová vystoupení
v pěvecké soutěži Rakovnický slavíček, kde rovněž vystoupíme jako pěvecký soubor s naším
minirepertoárem.
Slavěna Čechová, Lucie Richtrová
Sportovní kroužek pro nejmenší „Šikulka“
S těmi nejmenšími dětmi a jejich maminkami či tatínky se scházíme každou středu od 16h
v tělocvičně školy. Kromě našich sportovních výkonů nás snad ještě víc těší čas strávený
společně s našimi rodiči a legrace, kterou při cvičení zažijeme. Nesoutěžíme mezi sebou, ale
překonáváme své možnosti. Už se těšíme na jaro, až vyrazíme cvičit do přírody.
Slavěna Čechová, Katka Coufalová
Flétnový kroužek
Již jsme zase o krok dáI, i s málem se dá hrát velká muzika. Nám na to stačí pouhé tři tóny H, A,
G. Zkoušíme hrát s hudebním doprovodem a baví nás to. Více se zaměřujeme na správné
počítání not. Web kroužku http://fletnovykrouzek.webnode.cz/
Slavěna Čechová, Daniel Váhala

Chcete informovat o dění ve Vašem kroužku? Můžete.

 Zprávičky z MŠ
V měsíci únoru u nás ve školce bylo velmi veselo. I my ve školce jsme si totiž připomněli, co
takový Masopust obnáší. V minulosti to byly hlavně zabijačky a to se nám hodilo, protože jsme si
v rámci projektu polytechnického vzdělávání Řemeslníci v Čisté a okolí představili další profesi a
to řezníky. Na samotnou zabijačku a prasátka jsme si zahrály, nakreslili řeznickou zástěru,
vymodelovali jitrnice a jelítka a naučili písničku o řeznících. Největší překvapení přišlo ve středu,
kdy p. uč. Věnka přinesla do školky opravdovou pistoli na prasata, řeznické náčiní a samotnou
rozporku. Děti si všechno náčiní náležitě osahaly a některé i samy vyzkoušely. Třeba řetězy na
přenášení prasete a zvony na čištění od štětin. Na samotný závěr našeho projektu si děti mohly
ochutnat i zabijačkové pochoutky, nejvíce šly na odbyt škvarky. A jak jsme náš Masopust
ukončili? Klasicky – školkovým karnevalem, kam za námi přišel i řezník Krkovička se svým
pašíkem.
Naše chuťové pohárky jsme poté vyměnili za další smysly a hráli si s naším sluchem, zrakem,
hmatem i čichem. Jeden z týdnů jsme totiž věnovali našim smyslům. S dětmi jsme si také
vyzkoušely, jaké to je, když o nějaký ten smysl přijdeme. Tak jsme např. hledali svoji židličku se
zavázanýma očima, poslouchaly a přiřazovaly zvuky k předmětům, kreslily druhou rukou či nohou
nebo po hmatu hledaly „ztracené“ předměty.
Další veselý týden přišel s tématem plných pohádek. Večerníček slaví narozeniny a my je oslavili
s ním. Večerníčkovské postavy byly celý týden ve školce v podobě pexes, DVDček či knížek.
Tento týden jsme také zadaly úkol rodičům našich dětí. Měli sestavit večerníčkovskou čepici a
napsat na ní, na jaký večerníček se maminka a tatínek dívali nejraději, když byli malí. Na celé
čáře to vyhrál Jája a Pája v těsném závěsu s Krkonošskými pohádkami.
Za MŠ Čistá Slavěna Čechová
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Ze života spolků

 Hasičské okénko
Neexistuje hranice toho, jak dobrým se může hasič stát.
Vážení spoluobčané, v této rubrice se budete pravidelně setkávat
s činností SDH, výjezdové jednotky a mladých hasičů obce Čistá.
Budeme rádi za Vaše případné podněty k této rubrice.

 Výjezdová jednotka
Zásahová činnost
Jednotka opět v tomto měsíci a to 17. 2. 2015 vyjela k požáru sazí v komíně tentokrát v obci
Čistá v provozovně COOP. Na místě zasahovala s jednotkou HZS Rakovník.
Zásahu se zúčastnil: Vopata Tomáš, Čech Petr, Čech Jan, Petržílka Radek, Plincner Jan a Tajbl
Jiří.
 Mladí hasiči
Dne 7. 2. se na ZŠ a MŠ Čistá pořádal již tradiční 7. ročník soutěže „ Čistecký Uzel“. Letos přijela
spousta závodníků a družstev a umístění bylo takové:
Přípravka: 1. místo – Lužná, 2. místo – Čistá A, 3. místo – Chrášťany
Mladší: 1. místo – Lužná B, 2. místo – Skryje, 3. místo – Lužná A
Starší: 1. místo – Lužná B, 2. místo – Čistá, 3. místo – Lužná A
Mistr uzlu: mladší: 1. místo – Matouš Mikušík , 2. místo - Anna Krausová, 3. místo – Josef Žižka
starší: 1. místo – Jan Svoboda, 2. místo – Schuh Filip, 3. místo – Tereza Alexijová
Dne 21. 2. byli Filip a Patrik Schuhů a Anna a Marie Krausovi v Rakovníku na plnění „ODZNAKŮ
ODBORNOSTI“.
Všechny děti splnily testy a ústní přezkoušení na výbornou a odnesly si domu každý své
potvrzení o splnění.
Odznaky odbornosti jsou: Strojník, Preventista, Preventista-junior, Velitel, Kronikář, Instruktor,
Cvičitel.
Za spolupráci děkujeme Obci Čistá a hlavně starostce obce.
 Prevence
Chceme informovat občany, že byla podána žádost o vybavení jednotky automatickým externím
defibrilátorem z krajského dotačního programu. Jednotka byla zařazena do 3. kola dodání těchto
AED.
• Masopust
Jako každý rok SDH, tak i členové výjezdové jednotky pořádali tuto tradiční akci. Masopust se dle
našeho názoru vyvedl, stejně jako večerní zábava. Jen masek bylo méně než jsme si
představovali. Děkujeme všem, co nám pomáhali, jak s průvodem tak i se zábavou, a těšíme se
na příští rok.
Za SDH Čistá Jan Rohr

 Divadelní okénko
170 let Divadelního souboru Tyl v Čisté?
Kulatých sto sedmdesát let od svého založení slaví v tomto roce Divadelní soubor Tyl Čistá. Náš
soubor je nejstarším stále fungujícím spolkovým subjektem v obci a jeho dožitých sto sedmdesát
let proto stojí za malé připomenutí i oslavu.
Divadelní soubor Tyl vznikl v roce 1845 a již v té době byl velmi aktivní. Pořádal nejen divadelní
představení, ale podílel se také na přípravách či realizacích dalších společenských akcí, občas i
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ve spolupráci s dalšími vznikajícími spolky. Později vznikl také spolek Havlíček, který se rovněž
věnoval divadelní činnosti, ale postupem doby došlo k jejich sloučení a nadále již existoval pouze
spolek Tyl. Největšího rozmachu v novodobé historii zaznamenal Tyl v letech 1945 až 1966, kdy
sehrál dvacet tři divadelních her. K dalším výrazným obdobím patří období po roce 1984 a po
roce 2000. Činnost souboru byla v průběhu času přerušována, obvykle v souvislosti se zásadními
dobovými událostmi (obě války, období normalizace, polistopadové období), přesto neustala
nadobro a my dnes i díky tomu můžeme slavit ono významné kulaté výročí.
A jak se chystáme jej oslavit? Připomínat si ho budeme v průběhu celého roku, při
každých příležitostech, na kterých budeme participovat nebo je budeme sami pořádat.
Těšit se můžete především na nově nastudované představení, které má být tím
nejdůležitějším připomenutím hlavní náplně spolku a další akce nebo zajímavé materiály,
které k výročí připravíme nebo vydáme.
Oslavte výročí s námi…
za všechny vážené členy spolku
Pavel TINTĚRA ml.

 Rybářské okénko
Český rybářský svaz, místní organizace Čistá u Rakovníka
„Rok 2015 - 65. výročí vzniku organizace“
Vážení čtenáři,
v podtitulu tohoto článku je naznačeno, že organizace rybářů letos oslaví 65
let vzniku a tak Vás na těchto místech budeme informovat nejenom o naší
činnosti a akcích, které pro Vás pořádáme, ale také budeme nahlížet do naší
historie. Rybářská organizace má pečlivě vedenou kroniku již od roku založení, tedy od r. 1950, a
je tedy z čeho čerpat.
Dnes však nám dovolte připomenout ještě jedno významné výročí, které je ještě kulatější a navíc
se začátkem organizace neodmyslitelně spojené. V březnu tohoto roku oslaví náš zakládající
člen, čestný předseda organizace pan Miroslav Blacký 90. narozeniny. Jeho jméno je
neodmyslitelně spjato s rybářskou organizací v Čisté, je to nositel snad všech rybářských
vyznamenání ve všech stupních, a to především proto, že práci v organizaci věnoval velkou část
svého života, a to naplno a s hlubokým vztahem. Je nám stále k dispozici radou, pochvalou i
pokáráním, a my mu za všechno zmíněné děkujeme a k narozeninám přejeme vše nejlepší a
ještě mnoho rybářských zážitků na revíru i s organizací.
K tomu Petrův zdar přeje výbor v zastoupení všech členů organizace.

 Sportovní okénko
Rozpis fotbalových zápasů – jaro 2015
MUŽSTVO "III třída"
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Sj. Chrášťany
TJ Čistá
So. Pustověty
TJ Čistá
B. Lubná
TJ Čistá
So. Kroučová

-

TJ Čistá
So. Branov
TJ Čistá
So. Petrohrad
TJ Čistá
SK Rakovník B
TJ Čistá

22.III
29.III
5.IV
12.IV
19.4.
26.IV
3.V

15.00
15.00
13.30
15.00
14.00
15.00
17.00

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

TJ Šanov
TJ Čistá
SK Lány
TJ Čistá
Sp. Řevničov
TJ Čistá

-

TJ Čistá
TJ Roztoky
TJ Čistá
B. Rynholec
TJ Čistá
Ol. Rakovník

10.V
17.V
24.V
31.V
7.VI
14.VI

10.00
15.00
17.00
15.00
17.00
15.00

hod
hod
hod
hod
hod
hod

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

12.IV
19.IV
26.IV
2.V
9.V

10.00
10.00
10.00
11.00
10.00

hod
hod
hod
hod
hod

Ne
Ne
Ne
So
So

23.V
31.V

10.00
10.00

hod
hod

So
Ne

Mladší žáci
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

SK Rakovník A
TJ Čistá
Tn. Rakovník
TJ Čistá
SK Senomaty
Sp. Lužná
TJ Čistá
SK Rakovník A

-

TJ Čistá
SK Pavlíkov
TJ Čistá
PO Olešná
TJ Čistá
TJ Čistá
volno
TJ Čistá

4.
5.

kolo
kolo

SK Senomaty
TJ Čistá

-

TJ Čistá
SK Pavlíkov

8.

kolo

TJ Čistá

-

9.
10.

kolo
kolo

Ch. Mutějovice
TJ Čistá

-

TJ Čistá
SK Pavlíkov

12.IV
18.IV

10.00
10.00

hod
hod

Ne
So

11.
12.
13.

kolo
kolo
kolo

Sp. Řevničov
TJ Čistá
TJ Čistá

-

TJ Čistá
B. Rynholec
SK Senomaty

26.IV
2.V
9.V

10.00
10.00
10.00

hod
hod
hod

Ne
So
So

14.
6.

kolo
kolo

FC Jesenice
FC Jesenice

-

TJ Čistá
TJ Čistá

17.V
28.III

10.00
10.00

hod
hod

Ne
So

4.
5.

kolo
kolo

TJ Čistá
TJ Čistá

-

SK Senomaty
SK Pavlíkov

23.V
30.V

10.00
10.00

hod
hod

So
So

Dorost
volno

Výsledky družstev stolního tenisu leden – únor 2015
Čistá A – Nové Strašecí B
4 : 14
(Bezstarosti 2, Bedenk 1, Steinbach 0, čtyřhra Bedenk – Bezstarosti)
Čistá A – Žst. Rakovník
11 : 7
(Bezstaroti 3, Lepka M.st. 3, Kadavý 3, Bedenk 1, čtyřhra Bedenk – Bezstarosti)
Olešná B – Čistá A
11 : 7
(Bezstarosti 4, Bedenk 2, Lepka M.st. 0, čtyřhra Bedenk – Bezstarosti)
Čistá A – Kroučová A
5 : 13
(Bezstarosti 2,Bedenk 2, Lepka M.st. 0, Zeman 0, čtyřhra Bedenk – Bezstarosti)
Čistá A – Slabce A
13 : 5
(Bezstarosti 4, Bedenk 3, Lepka M.st. 2, Zeman 2, čtyřhry Bedenk – Bezstarosti a Lepka M.st. –
Zeman)
Čistá B – Pšovlky C
16 : 2
(Plincner M. 4, Kašpar 4, Steinbach 3, Plincner L. 3, čtyřhry Kašpar – Plincner L. a Plincner M. –
Steinbach)
Čistá B – Hředle D
14 : 4
(Kašpar 4, Steinbach 3, Plincner L. 3, Plincner M. 2, čtyřhry Kašpar – Plincner L. a Plincner M. –
Steinbach)
Janov C – Čistá B
9:9
(Plincner L. 4, Plincner M. 2, Steinbach 2, Štrunce 0, čtyřhra Plincner M. – Steinbach)
Skryje B – Čistá B
6 : 12
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(Kašpar 4, Plincner M. 3, Plincner L. 3, Steinbach 1, čtyřhra Plincner M. – Steinbach)
Čistá B – Lány D
7 : 11
(Kašpar 2, Plincner M. 1, Plincner L. 1, Steinbach 1, čtyřhry Kašpar – Plincner L. a Plincner M. –
Steinbach)
Třtice B – Čistá B
12 : 6
(Plincner M. 2, Plincner L. 2 Kašpar 2, Steinbach 0)

 ČSZP
Zápis ze schůze ČSZP konané dne 5.2. 2015
1. Organizační záležitosti :
Přijetí nových členů : Š e v č í k o v á Ivana - Kožlany, B e d e n k Eduard - Čistá,

T a j č o v á Jana - Rakovník, H e j d o v á Martina - Rakovník
Jubilant: ing. Nesvadba J., Kůzová - gratulaci a předání dárku zajistí pí. Bezstarostová a p.
Vopat.
Vedoucím členských skupin byly předány členské známky na rok 2015 k předání členům.
Inventura majetku byla provedena. Členská schůze se bude konat v sobotu dne 30. 5. 2015 v
klubovém zařízení „VÁCLAVKA“. Na členské schůzi budou projednány některé změny ve
stanovách sdružení. Projednáno půjčování kompenzačních pomůcek.
Zájezd na vepřové hody do Biskoupek bude dne 20. 2. 2015 s odjezdem z Čisté v 16,00 hodin od
autobusové zastávky Cena za dopravu členové 110,--Kč, nečlen 130,- Kč. Jídlo si každý platí.
2. Další připravované akce najdete i na nástěnkách :
25.3. KD. Kralovice - divadelní hra „Velké holky nepláčou“
14.5. KC. Rakovník - vystoupení dvojice Šíp – Náhlovský
SZP Rakovník nabízí účast na těchto jednodenních zájezdech :
28.4. Praha - muzeum drahých kamenů - prohlídka historické budovy Národního divadla a
návštěva kavárny „Slavia“
cena 480,--Kč
19.5. Hrad a zámek Bečov nad Teplou - „Relikviář sv.Maura“
Teplá – klášter a klášterní zahrady
cena 570,-- Kč
16.6. Cheb – historický střed města a hrad
Doubrava skanzen lidových staveb
cena 530,--Kč
19.9. Plzeň - synagoga
Starý Plzenec -“Bohemia Sekt“ návštěva výrobny a značkové prodejny
zámek Kozel - prohlídka zámku a parku
cena 520,-- Kč
6.10, Velké Popovice – exkurze v pivovaru
Hrusice – muzeum Josefa Lady
Ondřejov - hvězdárna
cena 520,-- Kč
Nabídka lázeňských a pobytových zájezdů od SZP Rakovník. Při přihlášení je nutné složit zálohu
2.000,- Kč a doplatek nejpozději šest týdnů před nástupem.
17.3. - 24.3. Konstantinovy Lázně
cena 6.600,- Kč polopenze
10.5. - 14.5. Paříž - Versailles
cena 6.300,- Kč 2x ubytování a 2x snídaně
24.5 - 7.6. Františkovy Lázně
cena 11.400,- Kč plná penze
31.5. - 6.6. Maďarsko termální lázně cena 8.000,- Kč polopenze
8.6. - 14.6. Lázně Mšené
cena 6.000,- Kč plná penze
3.7. - 19.7. Františkovy Lázně
cena 11.400,- Kč plná penze
srpen - září nabídky teprve dojdou
26.9. - 3.10. Hokovce
cena 5.950,- Kč plná penze
26.9. -10.10. Lázně Hokovce
cena 11.750,- Kč plná penze
16.11. -22.11. Františkovy Lázně léč.Kijev cena 6.700,- Kč plná penze
3. Příprava našim sdružením pořádaného zájezdu.
I letos chceme uspořádat jednodenní zájezd. Letos by to mělo být do Mělníka a na hrad Houska,
který je od Mělníka vzdálen přibližně dvacet kilometrů. Celá trasa zájezdu by měla asi 250 km.
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Zájezd by se konal, přihlásí-li se nejméně 25 účastníků.
Trasa Čistá - hrad Houska - Mělník - Čistá.
Hrad Houska byl ve svých dějinách poprvé veřejnosti přístupný v roce 1999. Proto je zahalen
mnoha záhadami. Parkoviště je od hradu vzdáleno 500 metrů, ale pokusíme se o vyjednání
výjimky a zajet až ke vchodu pro vystoupení osob. V Mělníce je možnost autobusem zajet do
ulice poblíž zámku, ale po vystoupení osob musí autobus odjet na parkoviště autobusů. V centru
Mělníka je možno navštívit zámek s vyhlídkou na soutok Labe s Vltavou, zámecké sklepy s
možností jídla, ochutnávkou vína a jeho zakoupení. Dále je možno navštívit kostnici a obchodní
střed města. Na hradě houska bude pravděpodobně v sezoně výstava dětských hraček a
kočárků. Předpokládaná cena - členové 200,- Kč, děti do 15 let 150,- Kč, ostatní účastníci 250,Kč. Záloha při přihlášení 100,- Kč.

Stalo se..
STALO SE...v březnu
V této rubrice se setkáváme s minulými událostmi vážícími se k Čisté a jejímu okolí.
12. 3. 1880
zastupitelstvo schválilo příspěvek 5 zlatých r.č. na stavbu Národního divadla v Praze. Po
požáru divadla pak bylo zastupitelstvem schváleno 3.9.1881 50 zl.r.č.
15. 3. 1748
roku 1748 zavedla Marie Gabriela, kněžna Lažanská, na všech svých statcích nový řád pro
poddané. Třetím nařízením z 15. března 1748 dává na vědomí, že: “jestliže při muzice nebo tancovačce
hoch pod 18 a děvče pod 16 let v nějakém hostinci bude spatřen buď tancovati nebo jen přihlížeti, zaplatí
jeho rodiče z každého dítěte 30 krejcarů a dále hostinský, který k tomu svolil, 7 krejcarů pokuty … děti v
městečkách služebníky úřadu, na vesnicích rychtáři, z hostince jsou vyvedeny a řádně spráskány ...” Pro
lepší představu, kolik peněz tento prohřešek rodiče stál, uveďme, že denní mzda zednického mistra byla
24 krejcarů, slepici bylo možno koupit za 6 krejcarů.
25. 3. 1725
byla Čisteckým schválena a potvrzena privilegia cechu mezulánického a tkalcovského
řemesla. Slovo mezulán dnes používáme jako mírnou nadávku, ale původně se jednalo o bavlněnou
tkaninu s keprovou vazbou tvořící na tkanině šikmé řádky. Keprovou vazbu si dnes můžeme nejčastěji
prohlédnout na denimu - džínovině.
31. 3. 1935
sehrál spolek Havlíček ke 100. výročí národní hymny Tylovu hru “Fidlovačka neb žádný
hněv a žádná rvačka”. Havlíček vznikl roku 1903 jako všeodborový vzdělávací a podporující spolek, jehož
činnost byla zaměřena na pořádání přednášek, slavností, divadelních her, zábav, apod. Roku 1947 se
Havlíček na vlastní žádost sloučil s divadelním spolkem Tyl.
z níže zvedených zdrojů sestavila Klára Rudolfová
Zdroje: Sklenář Jar.: Městečko Čistá a okolí, Čistá 1999, s. 22, 24, 41, 78, 207
Sejbal Jiří: Základy peněžního vývoje, Brno: Masarykova univerzita 1997, s. 259-60

Co se u nás psalo?

CO SE U NÁS PSALO?
Nahlédněme již potřetí a po více než třiceti letech do Čisteckého
zpravodaje, který v Čisté vychází od konce roku 1982. V tomto čísle se
podíváme na to, co bylo jeho obsahem pro měsíc leden 1983.
V lednovém čísle zpravodaje bilancoval tehdejší předseda MNV
činnost a práci MNV v uplynulém roce 1982 – mimo jiné konstatoval, že i přes velké potíže to byl rok
úspěšný; na úseku služeb byla rozšířena automobilová doprava o vůz T-138, byla zahájena
přestavba hospodářských budov čp. 96 (dnes sběrný dvůr) na garáže a sklady MNV, do provozu bylo
uvedeno sklenářství a pokračuje se ve zřizování autoopravny, největší potíže byly zaznamenány na
úseku kadeřnictví a holičství, kde nepodařilo zajistit novou pracovnici (tento problém zůstává
v řešení a provozovna by měla být otevřena v lednu 1983), k zajištění služeb ve zdravotnictví byla za
pomoci občanů a vydatné pomoci důchodců dokončena přestavba čp. 114 a vybudováno nové
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zdravotní středisko (nachází se zde i dnes) se čtyřmi ordinacemi (náklady na práci cca 750.000,Kčs); dále bylo vybudováno cca 300m kanalizace a bylo započato s výstavbou vodovodu v akci „Z“
(pozn. tehdy se jednalo o bezplatnou pracovní činnost obyvatel), výstavba bude probíhat i v roce
1983; svízelnou viděl tehdy předseda MNV situaci v oblasti maloobchodní prodejní sítě
(roztříštěnost, kapacita, nedostatečné skladovací prostory), nepříznivou situaci by měla vyřešit
stavba nového nákupního střediska, která byla zahájena demolicí starého zdravotního střediska a
skladů MNV, došlo k zatrubnění potoka a předzásobení ocelovou konstrukcí, čímž byl splněn
finanční plán objemu prací na rok 1982, stavba má být hotova do roku 1984 a tak bylo apelováno na
občany a členy spotřebního družstva Jednota, aby pochopili tento náročný úkol; v místních částech
vykonali občané a občanské výbory velký kus práce – ve Všesulově upravili prostranství autobusové
zastávky, ve Velké Chmelištné položili roury vodoteče přes náves, ve Zdeslavi vybudovali požární
nádrž, v Nové Vsi upravili nocležnu řidičů autobusů, v Bělbožicích, Šípech a Milíčově provedli
údržbu veřejných prostranství a ve Břežanech opravili vozovku. „Soudruzi a soudružky, pro zajištění
stabilizace počtu obyvatel a tím i počtu pracovníků pro místní podniky, stojíme před velmi vážným
úkolem, který řešíme zajištěním parcel pro individuální bytovou výstavbu“. Těmito slovy nastínil
předseda MNV další problém – bytovou soběstačnost. Bylo přistoupeno k výkupu dvorků a zahrad
souběžně s Komenského ulicí, kde by mělo vzniknout patnáct stavebních parcel (pozn. dnes část
obce mezi ulicemi J. A. Komenského a Jižní), „zajištění stabilizace občanů“ řeší MNV modernizací
bytů – v roce 1983 má být zahájena přestavba čp. 89 (stará škola, dnes rodinný dům pana Sklenáře
v Komenského ulici), kde má vzniknout pět až sedm moderních bytů. Bilanční zpráva pak končí
výhledem na rok 1983, ve kterém „i přes dosažené úspěchy v roce 1982 jak na úseku výstavby,
kultury, zdravotnictví, služeb atd.“ čeká mnoho usilovné práce „na všech úsecích budovatelské
činnosti, a to hlavně na výstavbě vodovodu v akci Z a na výstavbě nákupního střediska“. V závěru
zprávy předseda MNV uvádí – „Vzhledem k tomu, že vstupujeme do nového roku 1983, je třeba si
přát, aby rozum potlačil válečné choutky USA a jejich spojenců a aby byl zachován mír na naší
planetě“.
A co bylo dále v plánu na měsíc leden 1983?
KINO KAVÁRNA kulturního domu uváděla v měsíci lednu na př. ty to filmy – PIRÁTI 20.
STOLETÍ (sovětský barevný širok oúhlý film o vzrušujícím boji na palubě lodi s nákladem
opia) – POMÁDA (americký filmový muzikál o milencích, jejichž vz tah se nedo čkal
happy-end u) ● Ko ncer t Nadi Urbánk ové byl v důsledku onemo cnění p řeložen n a 1 5.1. ●
II. Reprezenta ční ples kultur ního domu ● hr a je se okresní p řebor v ša chu.
V příštím čísle: Odkaz Února, zprávy z organizací Národní fronty, Zimní rozjímání nad kronikou Josefa
Šnajdaufa a další.
Pavel TINTĚRA ml.

Ostatní
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně
nakládání se stavebním odpadem na území obce Čistá
Zastupitelstvo obce Čistá schválilo na svém zasedání dne 19. 2. 2015 usnesením č. 51/15 na základě § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Čistá, včetně nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na: - tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, -objemný
odpad, -nebezpečné složky komunálního odpadu, -biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu), -kovy
- směsný odpad (zbylý odpad po vytřídění předcházejících složek)
Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob - kontejner o objemu 1100
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l horní výsyp a kontejner „iglú“ o objemu 1,5 m3 – 2,5 m3 spodní výsyp, barevně odlišených a označených příslušnými
nápisy : a) papír – modrá barva b) plast vč. PET lahví – žlutá barva c) sklo – zelená barvy d) nápojové kartony – oranžová
barva
2) Sběrné nádoby pro tříděný odpad uvedený v odst. 1 tohoto článku jsou rozmístěny na
sjednaných stanovištích území obce Čistá a místních částech (Zdeslav, Křekovice, Kůzová,
Nová Ves, Smrk a Lhota).
3) Sběrné místo pro sběr papíru je v Základní a Mateřské škole Čistá, Tyršova 127.
Čl. 4
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. nábytek, koberce, matrace …)
2) Objemný odpad lze rovněž odevzdávat celoročně ve stanovenou provozní dobu ve sběrném dvoru obce Čistá, který je
umístěn v obci Čistá, ul. J.A. Komenského. Svoz objemného odpadu v místních částech (Zdeslav, Křekovice, Kůzová, Nová
Ves, Smrk a Lhota) je zajišťován mobilním způsobem v termínu dojednaném mezi objednatelem (obec Čistá)
a
zhotovitelem (svozová firma) minimálně dvakrát ročně jeho odebráním na přechodném stanovišti do zvláštních
nádob k tomu určených. Informace o termínu a stanovišti sběru jsou zveřejňovány na vývěskách obecního úřadu v
jednotlivých místních částech, na internetových stránkách obce a pomocí SMS.
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu1) lze odevzdávat celoročně ve stanovenou provozní dobu do zvláštních nádob
k tomu určených, ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Čistá, ul. J. A. Komenského.
2) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v místních částech (Zdeslav, Křekovice, Kůzová, Nová Ves, Smrk a
Lhota) je zajišťován mobilním způsobem v termínu dojednaném mezi objednatelem (obec Čistá) a zhotovitelem (svozová
firma) minimálně dvakrát ročně jejich odebráním na přechodném stanovišti do zvláštních nádob k tomu určených.
Informace o termínu a stanovišti sběru jsou zveřejňovány na vývěskách obecního úřadu v jednotlivých místních částech, na
internetových stránkách obce a pomocí SMS.
Čl. 6Využití, sběr a shromažďování biologicky rozložitelného odpadu
1) Biologicky rozložitelný odpad vznikající při údržbě zahrad a dalších ploch by měly fyzické osoby prioritně využít ke
kompostování na vlastních pozemcích, popř. mohou obec požádat o zapůjčení kompostéru.
2) Občanům všech místních částí obce Čistá (Zdeslav, Křekovice, Kůzová, Nová Ves, Smrk a Lhota) bude 1x měsíčně
přistaven na sběr biologicky rozložitelného odpadu nevyužitého ke kompostování kontejner. Informace o termínu a
stanovišti sběru jsou zveřejňovány na vývěskách obecního úřadu v jednotlivých místních částech, na internetových
stránkách obce a pomocí SMS.
3) Místem sběru biologicky rozložitelného odpadu nevyužitého ke kompostování je sběrný dvůr obce Čistá, který je
umístěn v obci Čistá, ul. J. A. Komenského. Zde mohou tento odpad občané ve stanovenou provozní dobu odevzdávat.
Čl. 7
Nakládání s kovy
Kovy lze odevzdávat celoročně ve stanovenou provozní dobu ve sběrném dvoru obce Čistá, který je umístěn v obci Čistá, ul.
J. A. Komenského.
Čl. 8
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou :
- typizované sběrné nádoby (plastové popelnice o objemu 120 l, popř. igelitové černé pytle) určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu
- odpadkové koše, které jsou umístěné na veřejných prostranstvích, sloužící pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu a psích exkrementů
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem o odpadech stanoveným způsobem.
3) Pro uložení stavebního odpadu v maximálním množství 1 t je možné využít ve stanovenou provozní dobu sběrný dvůr
obce Čistá, který je umístěn v obci Čistá, ul. J. A. Komenského.
Čl. 10 Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Čistá č. 14/2001
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 3. 2015.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)

vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů států pro
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů)
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Usnesení zastupitelstva
V Ý P I S U S NE S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 4 ze dne 19. února 2015
Návrh usnesení č. 49/15 :
ZO souhlasí a schvaluje takto navržený a
doplněný program jednání.
USNESENÍ č. 49/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh na usnesení č. 50/15 :
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/14.
USNESENÍ č. 50/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení Č. 51/15 :
ZO po projednání schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně nakládání se
stavebním odpadem na území obce Čistá.
USNESENÍ č. 51/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 52/15 :
ZO po projednání schvaluje podpis
smlouvy o zprostředkování prodeje bytové
jednotky v čp. 126/2 s real. kanceláří
Důmrealit.cz za částku 850.000,- Kč na
dobu ½ roku od 1. 3. 2015 za provizi
50.000,- Kč z kupní ceny v případě
uskutečnění prodeje.
USNESENÍ č. 52/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 53/15 :
ZO po projednání souhlasí s pronájmem
bytu v čp. 129/5 od 1. 3. 2015 pí. Š. za
stanovené nájemné 1.113,- Kč za byt a
30,- Kč za pozemek.
UNESENÍ č. 53/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 54/15 :
ZO bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace na rok 2015 pro JPO Čistá
ve výši 2,500.000,- Kč na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky.
USNESENÍ č. 54/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 55/15 :
ZO schvaluje Smlouvu č. 14180904 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí v rámci OPŽP na akci
„Oddělený sběr biologicky rozložitelného
odpadu v obci Čistá“ a pověřuje starostku
jejím podpisem.
USNESENÍ č. 55/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 56/15 :
ZO schvaluje Smlouvu č. 14177604 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí v rámci OPŽP na akci
„Sběrný dvůr obce Čistá“ a pověřuje
starostku jejím podpisem.
USNESENÍ č. 56/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 57/15 :
ZO bere informaci UZSVM o prodeji
nemovitých věcí na vědomí.
USNESENÍ č. 57/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 58/15 :
ZO po projednání schvaluje příspěvek pí.
Nové na provoz pojízdné prodejny na rok
2015 v požadované výši 10.000,- Kč.
USNESENÍ č. 58/15 BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení č. 59/15 :
ZO po projednání schvaluje sponzorský dar
DD Kolešovice ve výši 5.000,- Kč a
pověřuje starostku podpisem Darovací
smlouvy.
USNESENÍ č. 59/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení 60/15 :
ZO předběžně souhlasí s pronájmem části
pozemku parc.č. 130/1 v k.ú. Lhota na
rok 2015 za částku uvedenou v cenovém
věstníku a ukládá výboru pro ŽP provést
místní šetření a stanovit podmínky pronájmu.
USNESENÍ č. 60/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 61/15 :
ZO po projednání souhlasí s prominutím poplatku
ze vstupného a nájemného na rok
2015 a dluhu na poplatku ze vstupného za rok
2014 ve výši 15.000,- Kč p. Š.
USNESENÍ č. 61/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 62/15 :
ZO po projednání souhlasí s připojením se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ jejím
vyvěšením dne 10. 3. 2015 na budově úřadu
nebo jiném čestném místě.
USNESENÍ Č. 62/15 NEBYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 63/15 :
ZO po projednání schvaluje přepracování
projektu ozelenění břehu návesního rybníka za
částku 37.813,- Kč a zhotovení projektu na
návesní rybník za částku cca 136.004,- Kč firmou
Nemeton realizace spol. s r.o., Horní Hbity.
USNESENÍ č. 63/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 64/15 :
ZO po projednání souhlasí s cenovou nabídkou na
úpravu svahu návesního rybníka od p. Paula ve
výši 50.000,- Kč + DPH.
USNESENÍ č. 64/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 65/15 :
ZO bere informaci o přípravě projektů na
programové období 2014-2020 na vědomí.
USNESENÍ č. 65/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 66/15 :
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Čistá od
Agro Javorna spol. s r.o. a JUDr. Š.
USNESENÍ č. 66/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 67/15 :
ZO schvaluje pokácení stromů dle předloženého
návrhu a provedení náhradní výsadby.
USNESENÍ č. 67/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh na usnesení č. 68/15 :
ZO schvaluje navrženou grantovou komisi ve
složení – Vopatová, Schuh, Čechová ml.,
Štětina st., Rudolfová, Mgr. Váhala a Svatoš.
USNESENÍ č. 68/15 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh na usnesení č. 69/15 :
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru o
kontrole vyúčtování grantů za rok 2014 a ukládá
starostce vyzvat jmenované subjekty k doplnění
vyúčtování.
USNESENÍ č. 69/15 BYLO SCHVÁLENO.
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Kultura, sport
Kulturní kalendárium pro obec Čistou a okolí /výběr redakce/ BŘEZEN 2015
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Čistá:

Čistá, OÚ od 18:00h koncert
Luboše Marka – akordeon, koncert

Kralovice, LD 21:00h Medium rock

Čistá, hostinec “U Šimků” od
20:00h dokumentární film Putinovy
hry - projekce
Čistá, škola 15:00h vynášení
Mořeny
Čistá, Fara od 19:00h
dokumentární film Putinovy hry projekce

Okolí:

Kralovice, LD 19:00h Velký holky
nepláčou - divadlo
Čistá, hostinec “U Šimků” od
20:00h dokumentární film
#chicagoGirl - projekce
Mariánská Týnice, od 14:00 do
17:00 hod ZAHÁJENÍ HLAVNÍ
TURISTICKÉ SEZÓNY netradiční
oživlou prohlídkou na téma„Baroko“
Kozojedy, KD 19:00h Dívčí válka komedie div. s. L.S.D. Ledce divadlo
Čistá, Fara od 19:00h
dokumentární film #chicagoGirl projekce

Městské kulturní centrum Rakovník
http://www.kulturnicentrum.cz
Městské kulturní středisko Kralovice
http://www.mestokralovice.cz/meks

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

